
Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ildə sənayenin inkişafı haqqında 

 

Ümumi daxili məhsul: 2018-ci ilə nisbətən 2,2% artaraq 81 681,0 milyon manat təşkil etmişdir. 
 

Neft-qaz sektoru: Əvvəlki illə müqayisədə 0,4% artaraq 31 289,2 milyon manat təşkil etmişdir 

(əlavə dəyərin 38,3%-i). 

Qeyri-neft sektoru: Əvvəlki illə müqayisədə 3,5% artaraq 50 391,8 milyon manat  təşkil etmişdir  
(əlavə dəyərin 61,7%-i). 
 

Sənayedə əlavə dəyər: 2018-ci ilə nisbətən 1,8% artaraq 33 845,0 milyon manat və ya ümumi 

daxili məhsulun 41,4%-ni təşkil etmişdir. 

Sənayenin neft-qaz sektoru (əlavə dəyər): 2018-ci ilə nisbətən 0,4% artaraq 30 091,0 milyon 

manat olmuşdur. 

Sənayenin qeyri-neft sektoru (əlavə dəyər): 2018-ci ilə nisbətən 14,5% artaraq 3 754,0 milyon 

manat olmuşdur. 

Sənaye (ümumi buraxılış): Ötən ilə nisbətən ümumi buraxılış 1,8% artaraq 46 735,5 milyon 

manat təşkil etmişdir.  

Sənayenin neft-qaz sektoru (ümumi buraxılış): 2018-ci illə müqayisədə 0,2% artaraq 35 413,8 

milyon manat təşkil etmişdir. 

Sənayenin qeyri-neft sektoru (ümumi buraxılış): Əvvəlki ilə nisbətən 14,3% artaraq 11 321,7 

milyon manat təşkil etmişdir. Qeyri-neft emal sənayesi isə ötən illə müqayisədə 18,6% artmışdır. 

Sənayenin qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş əsas kapital: Ötən ilə nisbətən sənayenin qeyri-

neft sektoruna yönəldilmiş əsas kapitalın həcmi 23,0%  artmışdır.  

 

 

 Qrafik 1. Qeyri-neft sənayesinin artım tempi (yanvar-dekabr, faizlə) 
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Qeyri-neft sənayesində artım əsasən mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı (82,9%), tütün məmulatlarının istehsalı (80,7%), hazır metal 

məmulatlarının istehsalı (80,0%), kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı (51,8%), içki 

istehsalı (41,4%), toxuculuq sənayesi (33,2%), mebellərin istehsalı (29,5%), maşın və 

avadanlıqların quraşdırılması və təmiri (27,5%), kimya sənayesi (25,6%), kağız və karton 

istehsalı (25,5%), rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (22,0%), qida məhsullarının 

istehsalı (10,8%), tikinti materiallarının istehsalı (5,0%), maşın və avadanlıqların istehsalı (1,0%) 

sahələrində müşahidə olunmuşdur. 

 

Sənayenin struktur bölgüsü 

Mədənçıxarma sənayesi. Mədənçıxarma 

bölməsində istehsalın həcmi əvvəlki illə 

müqayisədə 0,4% artaraq 32,7 milyard manat 

olmuşdur.  

Emal sənayesi. Emal bölməsinin 

müəssisələri və fərdi sahibkarları tərəfindən 

istehsalın həcmi əvvəlki illə müqayisədə 

11,5% artaraq 11,8 milyard manat 

olunmuşdur. 

Elektrik enerjisi sənayesi. Elektrik enerjisi, 

qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı bölməsinin müəssisələri tərəfindən 

istehsal əvvəlki ilə nisbətən 3,5% artaraq 2,0 

milyard manat olmuşdur.  

Su təchizatı sənayesi. Su təchizatı, 

tullantıların təmizlənməsi və emalı bölməsində 

ötən illə müqayisədə 6,0% artaraq 0,3 milyard 

manat olmuşdur.  

 

 

Qrafik 2. 2019-cu il üzrə sənayenin struktur 

bölgüsü 

69.9%

25.2%

4.2% 0.7% Mədənçıxarma 
sənayesi

Emal sənayesi

Elektrik enerjisi, 
qaz və buxar 
istehsalı

Su təchizatı, 
tullantıların  
təmizlənməsi 



 

 

Emal sənayesinin alt sahələri üzrə göstəricilər 

  

 Emal sənayesində istehsal olunmuş məhsulun və alt sahələri üzrə istehsal 

olunmuş məhsulunun həcmi və artım tempi, eləcə də alt sahələr üzrə xüsusi çəkisi 

aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuşdur. 

     Cədvəl 1. Emal sənayesinin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı (2019-cu il) 

Emal sənayesnin sahələri 

2019-cu ildə 
istehsal 

edilmişdir, min 
manat 

2018-ci ilə 
nisbətən 

(sabit 
qiymətlərlə), 

faizlə 

Emal 
sənayesində 
xüsüsi cəkisi 

Cəmi emal sənayesi  11765299.7 111.5 100% 

Qida məhsullarının istehsalı 3448406.4 110.8 29.3% 

Neft məhsullarını istehsalı 3129193.4 96.8 26.6% 

Tikinti materiallarının istehsalı  771712.4 105.0 6.6% 

Kimya sənayesi 562525.7 125.6 4.8% 

Metallurgiya sənayesi 514702.9 90.5 4.4% 

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 482707.1 127.5 4.1% 

İçki istehsalı 437844.0 141.4 3.7% 

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 400349.2 122.0 3.4% 

Toxuculuq sənayesi 299047.4 133.2 2.5% 

Tütün məmulatlarının istehsalı 248911.0 180.7 2.1% 

Hazır metal məmulatların istehsalı 248748.3 180.0 2.1% 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 213864.8 101.0 1.8% 

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı 188135.6 101.1 1.6% 

Poliqrafiya məhsullarının istehsalı 138476.1 142.2 1.2% 

Mebellərin istehsalı  115012.4 129.5 1.0% 

Geyim istehsalı  109049.0 122.6 0.9% 

Kağız və karton  istehsalı 107178.9 125.5 0.9% 

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 93339.6 82.3 0.8% 

Kompyuter, elektron və optik məhsulların istehsalı 88644.2 151.8 0.8% 

Zərgərlik məmulatları, musiqi alətləri, idman mallarının 

və tibb avadanlıqlarının istehsalı 70349.1 113.3 0.6% 

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 66289.6 182.9 0.6% 

Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı 19401.3 97.1 0.2% 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 8300.8 82.6 0.1% 



Əczaçılıq məhsullarının istehsalı 3110.5 120.6 0.0% 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qrafik 3. İşçilərin sayının sahə bölgüsü (yanvar-noyabr 2019-cu il) 
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