2019-cu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Respublikasında sənayenin
inkişafı

Ümumi daxili məhsul: 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3% artaraq 18 111,7
milyon manat təşkil etmişdir.
Neft sektoru: Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6% artaraq 7 748,6 milyon manat
təşkil etmişdir (əlavə dəyərin 42,8%-i).
Qeyri-neft sektoru: Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,7% artaraq 10 363,1
milyon manat təşkil etmişdir (əlavə dəyərin 57,2%-i).
Sənayedə əlavə dəyər: 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5,7% artaraq 8 333,5
milyon manat və ya ümumi daxili məhsulun 46,0%-ni təşkil etmişdir.
Sənayenin neft sektoru (əlavə dəyər): 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,6%
artaraq 7 482,1 milyon manat olmuşdur.
Sənayenin qeyri-neft sektoru (əlavə dəyər): 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən
16,1% artaraq 851,4 milyon manat olmuşdur.
Sənaye (ümumi buraxılış): Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən ümumi buraxılış 4,4%
artaraq 11 511,8 milyon manat təşkil etmişdir.
Sənayenin neft sektoru (ümumi buraxılış): 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
2,9% artaraq 8 906,1 milyon manat təşkil etmişdir.
Sənayenin qeyri-neft sektoru (ümumi buraxılış): Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən
15,6% artaraq 2 605,7 milyon manat təşkil etmişdir.
Sənaye sahələrində çalışan işçilərin sayı və orta əmək haqqı: 2019-cu ilin yanvarfevral aylarında sənaye müəssisələrində çalışan muzdlu işçilərin orta siyahı sayı 200,7
min nəfər təşkil etmişdir; işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı isə 5,2% artaraq 937,4
manat olmuşdur.

Qrafik 1. Ümumi daxili məhsulun bölgüsü (yanvar-mart 2019-cu il)

Cari ilin yanvar-mart aylarında sənayedə 8 333,5 milyon manatlıq əlavə dəyər
istehsal edilmiş, bu da ümumi daxili məhsulun 46,0% təşkil etmişdir.

Qrafik 2. Ümumi daxili məhsulun strukturu (yanvar-mart 2019-cu il)

Qrafik 3. Sənayedə ümumi buraxılışın bölgüsü (yanvar-mart 2019-cu il)

Sənaye məhsulunun 71,7% mədənçıxarma, 22,9% emal, 4,8% elektrik enerjisi,
qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,6% isə su təchizatı, tullantıların
təmizlənməsi və emalı bölmələrində istehsal olunmuşdur.
Qrafik 4. Sənayedə ümumi buraxılışın sahələr üzrə bölgüsü (yanvar-mart 2019cu il)

Cədvəl 1. 2019-cu ilin yanvar-mart aylarında sənaye sahələrində istehsalın həcmi
Fəaliyyət növlərinin adı

2019-cu ilin yanvar-mart aylarında istehsal
edilmişdir, milyon manat

Mədənçıxarma sənayesi

8 253,0

Xam neft və təbii qaz hasilatı

7 320,4

Metal filizlərinin hasilatı

68,6

Mədənçıxarma sənayesinin digər
sahələri

13,5

Mədənçıxarma sənayesi sahəsinə
xidmətlərin göstərilməsi
Emal sənayesi

850,5
2 634,7

Elektrik enerjisi, qaz və buxar
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

552,2

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi

71,9

və emalı

Mədənçıxarma sənayesi. Mədənçıxarma bölməsində istehsalın həcmi əvvəlki
ilin müvafiq dövrünün səviyyəsindən 2,9% çox olmuşdur.
Elektrik

enerjisi

sənayesi.

Elektrik

enerjisi,

qaz

və

buxar

istehsalı,

bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsinin müəssisələri tərəfindən istehsal əvvəlki ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 3,2% artmışdır.
Su təchizatı sənayesi. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı
bölməsində ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məhsul və xidmətlərin istehsalı 9,3%
artmışdır.
Emal sənayesi. Emal bölməsinin müəssisələri və fərdi sahibkarları tərəfindən
əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15,4% çox məhsul istehsal olunmuşdur.
Qeyri-neft emal sənayesi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,2% artmışdır.
Cədvəl 2. Emal sənayesinin fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı (yanvar-fevral 2019cu il)
2019-cu ilin yanvarEmal sənayesinin sahələri

mart aylarında
istehsal edilmişdir,
min manat

Cəmi emal sənayesi (min manat)

Emal
sənayesində
xüsusi çəkisi

2 634 701,4

100,0%

Qida məhsullarının istehsalı

920 428,4

34,9%

Neft məhsullarını istehsalı

735 116,2

27,9%

Kimya sənayesi

140 534,1

5,3%

Tikinti materiallarının istehsalı

121 294,2

4,6%

108 869,6

4,1%

təmiri

100 977,1

3,8%

Metallurgiya sənayesi

100 580,8

3,8%

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının
istehsalı
Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və

Toxuculuq sənayesi

91 757,5

3,5%

İçki istehsalı

76 111,1

2,9%

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

33 204,6

1,3%

Maşın və avadanlıqların istehsalı

32 646,8

1,2%

Hazır metal məmulatların istehsalı

30 362,7

1,2%

Poliqrafiya məhsullarının istehsalı

24 414,0

0,9%

Tütün məmulatlarının istehsalı

24 065,7

0,9%

Kağız və karton istehsalı

21 876,1

0,8%

istehsalı

19 293,6

0,7%

Mebellərin istehsalı

14 575,1

0,6%

istehsalı

12 461,7

0,5%

Geyim istehsalı

10 791,2

0,4%

5 546,9

0,2%

4 405,5

0,2%

məmulatların istehsalı

3 377,3

0,1%

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı

1 750,1

0,1%

261,1

0,0%

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların

Kompyuter, elektron və optik məhsulların

Zərgərlik məmulatları, musiqi alətləri, idman
mallarının və tibb avadanlıqlarının istehsalı
Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların
istehsalı
Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı

Yanvar-mart aylarında emal sənayesində məhsul istehsalının strukturunda ən
yüksək xüsusi çəkiyə malik alt sahələr qida məhsullarının istehsalı (34,9%),

neft

məhsullarının istehsalı (27,9%), kimya sənayesi (5,3%), tikinti materiallarının istehsalı
(4,6%), rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (4,1%), maşın və avadanlıqların
quraşdırılması və təmiri (3,8%), metallurgiya sənayesi (3,8%), toxuculuq sənayesi
(3,5%), içki istehsalı (2,9%), elektrik avadanlıqların istehsalı (1,3%), maşın və

avadanlıqların istehsalı (1,2%), hazır metal məmulatların istehsalı (1,2%) olmuşdur,
digər 10 alt sahənin birgə xüsusi çəkisi isə 3,5% təşkil etmişdir.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər
Respublikanın iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafına 2019-cu ilin yanvar-mart
aylarında bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2 699,7 milyon manat vəsait
yönəldilmişdir.
Qrafik 5. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin bölgüsü (yanvar-mart 2019cu il)

Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 80,5% mədənçıxarma sənayesi,
7,2% emal sənayesi, 8,0% elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və
təchizatı, 4,3%

su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sənayesinə

yönəldilmişdir.

Qrafik 6. Sənayedə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin sahələr üzrə həcmi (yanvarmart

2019-cu il)

təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində cəmləşmişdir.
Qrafik 7. Sənaye sahəsində çalışan işçilərin sayının sahə bölgüsü (yanvar-fevral
2019-cu il)

Qrafik 8. Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə bir işçinin orta aylıq nominal əmək
haqqı
(yanvar-fevral 2019-cu il)

*) İşçilərin sayı və əmək haqları bir ay gecikmə ilə təqdim olunur.

