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Xülasə 

 

“Xarici ticarət subyektlərinin problemləri  və onların aradan qaldırılması yolları” ilə 

bağlı bu araşdırma Azərbaycanda xarici ticarət əməliyyatlarında iştirak edən 

subyektlərin üzləşdiyi maneələri hədəfləyib.  

 

Sənəddə Dünya Bankının hər il ölkələr üzrə  müqayisəli  şəkildə hazırladığı “Doing 

Business” hesabatına istinad edilib, eyni zamanda yerli sahibkarlarla sorğular zamanı 

ortaya çıxan problem və maneələr əksini tapıb.  

 

Tədiqatın ilk bölməsi Azərbaycanın xarici ticarətinin əmtəə və coğrafi strukturunun, 

həmçinin son illər dinamikasında baş verən dəyişikliklərin analizinə həsr olunub. 

 

İkinci hissədə “Doing Business” hesabatının “Beynəlxalq ticarət” indikatoru 

əsasında ölkələr üzrə aparılan qiymətləndirmə metodologiyası barədə ətraflı məlumat 

verilib. 

 

Sonuncu hissədə isə idxal və ixrac prosedurlarında (həm sərhəd keçidi, həm də 

sənədləşdirmə prosesi) Azərbaycanın mövqeyi “Danimarka təcrübəsi”, eyni zamanda 

region ölkələri (Türkiyə və Gürcüstan) ilə müqayisə edilir, bu sahədə problemlərə 

toxunulur, həmçinin bu bölmədə yerli sahibkarlardan alınmış rəylər əsasında gömrük 

rəsmiləşdirməsi zamanı izafi zaman və xərc itkisinə səbəb olan amillər barədə 

analizlər təqdim olunur. 

 

Araşdırmanın nəticə hissəsində Dünya Bankının hesabatına istinadən Azərbaycanda 

sərhəddən keçid xərclərinin kifayət qədər yüksək, ixrac sənədləşməsi üçün sərf 

olunan zaman  və xərclərin qonşu ölkələrlə müqayisədə daha əlverişsiz olması, ticarət 

subyektlərinin “Yaşıl dəhliz”  sistemindən tam yararlana bilməməsi, həmçinin  

məcburi sertifikatlaşdırma tələb olunan malların siyahısının azaldılmasının qeyri-

müəyyən səbəblərdən ləngidilməsi kimi problemlər rəqəmlərlə əskini tapıb. Bir 

sözlər, xarici ticarət subyektlərinin üzlədiyi əsas maneələr, onların aradan 

qaldırılması üçün mümkün mexanizmlər qeyd olunub və bəzi tövsiyələr verilib.   
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Giriş 

 

Qlobalaşan dünyada istənilən ölkənin dayanlıqlı iqtisadi inkişafı fəal şəkildə qlobal 

dəyər zəncirinə qoşulmaqdan, dünya ticarətinin ayrılmaz bir parçasına çevrilmədən 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan ölkədə gömrük sisteminin effektiv 

fəaliyyəti, xarici ticarət subyektləri üçün maneələrin mümkün qədər azaldılması son 

dərəcə vacib məsələdir. 

  

Milli istehsalı qorumaq üçün iqtisadiyyatın strukturunun yaxşılaşmasına, inkişafın 

strateji istiqamətlərində ehtiyatların mərkəzləşdirilməsinə, bəzi istehlak mallarının 

ucuzlaşdırılmasına, Azərbaycan mallarına xarici bazarların açılmasına və s. nail 

olmaq lazımdır. İstehsalın və istehlakın milli struktur xüsusiyyətləri, iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi və digər amillər xarici ticarətin tənzimlənməsi sisteminə kompleks yanaşma 

tələb edir. Xarici ticarətin tənzimlənməsi isə idxal-ixrac əməliyyatlarına xüsusi dövlət 

nəzarəti tələb edir ki, bu da bilavasitə gömrük işinin təşkili ilə bağlıdır.  

 

Beynəlxalq təcrübədə xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimləməsi iqtisadi tənzimləmə 

vasitələri (gömrük tarifləri və vergiləri, yerli istehsalçılar üçün subsidiyalar və s.), 

inzibati tənzimləmə vasitələri (idxal və ixraca qoyulan qadağa və məhdudiyyətlər, 

idxalın lisenziyalaşdırılması (xüsusi razılıq) və kvotalaşdırma və s.), texniki 

tənzimləmə vasitələri (standartlar və normalar, təhlükəsizlik normaları və qaydaları, 

əmtəələrin sertifikatlaşdırma sistemləri və s.), valyuta-maliyyə tədbirləri vasitəsilə 

həyata keçirilir. Lakin bu tənzimləmə elə təşkil edilməlidir ki, bir tərəfdən biznesi 

xarici iqtisadi fəaliyyətə stimullaşdırsın, digər tərəfdən isə azad bazar iqtisadiyyatının 

tələblərinin pozulmasına gətirib çıxarmasın. Xüsusilə də idxal-ixrac prosedurları ilə 

bağlı hüquqi mexanizmlər elə şəkildə müəyyən eduilməlidir ki, biznes subyektləri hə 

hansı inzibati müdaxilədən sığortalansın, izafi xərcə düşməsin və vaxt itirmədən 

mlların sərhəddən keçidinə və gömrük rəsmiləşdirmsinə nail ola bilsin. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən 

sonra 1992-ci ilin yanvar ayında prezident fərmanı ilə müstəqil Azərbaycanda 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi yaradılıb,  1997-ci ilin iyununda ilk Gömrük 

Məcəlləsi qəbul edilib. 2011-ci ildə isə yeni təkmilləşdirilmiş Gömrük Məcəlləsi 

qəbul olunub. Məcəllə ilə yanaşı, xarici ticarət fəaliyyərini tənzimləyən çoxsaylı 

normativ-hüquqi aktlar, o cümlədən “Gömrük tarifi haqqında” Qanun qüvvəyə minib. 
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1. Azərbaycanın xarici ticarətinin coğrafi və əmtəə strukturu 

 

Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici ticarət əlaqələri mühüm rol malikdir. Rəsmi 

statistik məlumatların araşdırılması göstərir ki, xüsusilə də 2005-ci ildən sonrakı 

dövrdə iqtisadiyyatda əlavə dəyərin formalaşmasında xalis ixracatın payı əhəmiyyətli 

dərəcədə artmışdır.  

 

Xalis ixracatın ÜDM-nin formalaşmasında payı, % 

                                                                                                                           

Diaqram 1 

 
 

Dövlət Statisitka Komitəsinin ÜDM-nin istifadəsinə dair məlumatları1 əsasında 

aparılan hesablamalar göstərir ki, 2000-ci illərin əvvəllərində xalis ixracat ölkə 

ÜDM-nin cəmi 4.2%-ni formalaşdırırdısa, sonrakı onillikdə həmin göstərici 15%-ə 

ötdü. 2005-ci ildən etibarən ölkədə neft ixracatından daxilolmaların kəskin  artımı bu 

amilin təsirinin artımının həlledici səbəblərindən biri oldu.  

 

DSK-nın ixracın əmtəə strukturu ilə bağlı məlumatına2 görə, 2002-2003-cü illərdə 

neft-qaz sektoru üzrə ixracın həcmi 2 mlrd. dollar ətrafında idisə, 2010-cu ildən sonra 

həmin göstərici 22 mlrd. dollara yaxın idi. Bu müddətdə qeyri-neft sektoru üzrə 

                                                             

1 Diqaram Dövlət Statistika komitəsinin ÜDM-nin istifadəsinə dair təqdim etdiyi göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən hazılanıb. 
Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/az/04r.xls 
2 İxracın əmtəə strukturu (2002-2019-cu illər) https://www.stat.gov.az/source/trade/az/f_trade/xt008_3.xls  

https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/az/04r.xls
https://www.stat.gov.az/source/trade/az/f_trade/xt008_3.xls
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ixracın həcmi də mütləq ifadədə 9 dəfəyədək artaraq 200 mln. dollardan 1.8 mlrd. 

dollara çatıb, lakin bu sektrorun ümumi ixracda payı demək olar ki, dəyişməz qalıb 

(təxminən 90% ətrafında).  

Son illər xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikasında baş verən dəyişiklikliklər əsasən 

2 amilin təsiri altında baş verib: dövlət sektorunun idxalının və neft-qaz sektoru üzrə 

ixracın həcmində baş verən dəyişikliklər.  

 

Dövlət Gömrük Komitəsinin statistik məlumatlarından3 aydın olur ki, 2013-2020-ci 

illərdə dövlət sektorunun idxalı 1.1-2.6 mlrd. dollar, neft-qaz sektorunun ixracı isə 

11-22 mlrd. dollar intervalında dəyişib. 

  

Azərbaycanda son 6 ildə xarici ticarəti dainamikasında kəskin dəyişikliklər əsasən 

2014-cü ildən sonra baş verdi. Həmin dövrdə bir tərəfdən dünya birjalarında xam 

neftin qiymətində müşahidə olunan enib-qalxmalar, digər tərəfdən isə milli 

valyutanın kəskin dəyər itirməsi səbəbindən idxalın əhəmiyyətli dərəcədə ixtisarı 

xarici ticarət göstəricilərinin formalaşmasına öz təsirini göstərdi. Aşağıda təqdim 

edilən diaqramda baş verən dəyişklikləri izləmək mümkündür: 

2015-2020-ci illərdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 

                                                                                                                                  

Diaqram 2 

 
 

                                                             

3 https://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/xarici-ticaretin-veziyyeti-haqqinda/  

https://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/xarici-ticaretin-veziyyeti-haqqinda/
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          Təhlil aparılan dövrdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin həcminin ən 

aşağı həddi 21.9 mlrd. dollar (2016-2017-ci illər), ən yüksək həddi isə 33.3 

mlrd. dollar (2019-cu il) olub. Həmin zaman intervalında idxalın həcmi 8.5-

13.7 mlrd. dollar, ixracın həcmi isə 12.7-19.6 mlrd. dollar intervalında dəyişib.  

         Azərbaycanın xarici ticarətinin strukturuna gəldikdə, əmtəə və coğrafi amil  

üzrə baxmaq mümkündür. 

 

2020-ci ildə Azərbaycanın ixracının əmtəə sturkturu4 

Cədvəl 1 

 

İxrac olunan məhsulun adı 

 

Statistik 

dəyər, ABŞ 

dolları ilə 

Ümumi ixracda 

payı, %-lə 

 

İxrac - cəmi 13.740.567,63 100 % 

Neft-qaz sektoruna daxil olan mallar üzrə 11.889.300,72 86,53 

Bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və xam 

neft məhsulları, ton 

9.363.570,68 68,15 

"Xam məhsullardan başqa, bitumlu 

süxurlardan alınmış neft və neft 

295.114,95 2,15 

Təbii qaz, min kub metr 2.190.522,13 15,94 

Neft-qaz sektoruna daxil olmayan mallar 

üzrə 

1.851.266,91 13,47 

Meyvə-tərəvəz, ton 607.511,33 4,42 

Tomat, ton 201.353,53 1,47 

Meşə fındığı, ton 116.335,54 0,85 

Xurma, ton 91.586,68 0,67 

Plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar, 

ton 

164.629,19 1,20 

Polietilen, ilkin formalarda 77.721,40 0,57 

Polipropilen, ilkin formalarda 64.461,71 0,47 

Pambıq lifi, ton 133.260,32 0,97 

Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar, 

ton 

113.446,90 0,83 

                                                             

4 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri -2020. https://www.stat.gov.az/source/trade/az/bulleten/2020/f_trade_12_2020.zip 

https://www.stat.gov.az/source/trade/az/bulleten/2020/f_trade_12_2020.zip
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Digərləri 542.904,19 3,93 

 

Cədvəl 1-də təqdim edilən məlumatlardan göründüyü kimi, 2020-ci ildə hesabatına 

əsasən, ümumi ixracatımızın 86.53 % faizini neft-qaz sektoruna daxil olan məhsullar, 

7.4%-ni meyvə-tərəvəz, 2.3%-ni kimya sənayesi məhsulları, təxminən 1%-ni pambıq 

lifi təşkil etmişdir.  

İdxalın strukturunda istehsal vasitələri, maşın-mexanizmlər fə yeyinti məhsulları 

üstünlük təşkil edir. 

2020-ci ildə Azərbaycanın idxalının əmtəə sturkturu5  

                                    

 

İdxal olunan məhsulun adı 

 

Statistik dəyəri, 

ABŞ dolları 

İdxalda payı, 

% 

 

İdxal - cəmi 10.730.720,22 100 % 

Yeyinti məhsulları, min ABŞ dolları 1.640.721,66 15,29 

Kərə yağı və süddən hazırlanmış digər 

yağlar, ton 

82.608,28 0,77 

Meyvə-tərəvəz, ton 203.769,77 1,90 

Buğda, ton 296.905,18 2,77 

Tütün və tütün məmulatları, min ABŞ 

dolları 

85.511,84 0,80 

Əczaçılıq məhsulları, ton 377.145,01 3,51 

Gübrələr, ton 101.312,23 0,94 

Plastmassa və onlardan hazırlanan 

məmulatlar, ton 

345.996,69 3,22 

Oduncaq və ondan hazırlanan məmulatlar, 

min ABŞ dolları 

258.225,52 2,41 

Geyim əşyaları və geyim üçün 

ləvazimatlar, min ABŞ dolları 

206.320,23 1,92 

Qara metallar və onlardan hazırlanan 

məmulatlar, ton 

946.834,93 8,82 

Maşın, mexanizm, elektrik aparatları, 

avadanlıqlar və onların hissələri, min ABŞ 

2.536.188,88 23,63 

                                                             

5 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri -2020. https://www.stat.gov.az/source/trade/az/bulleten/2020/f_trade_12_2020.zip 

https://www.stat.gov.az/source/trade/az/bulleten/2020/f_trade_12_2020.zip
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dolları 

Nəqliyyat vasitələri və onların hissələri, 

min ABŞ dolları 

1.548.959,71 14,43 

Mebel və onun hissələri, min ABŞ dolları 80.393,37 0,75 

Digərləri 2.603.110,15 24,28 

 

Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təqdim olunmuş statistikasına əsasən, 2020-ci 

ildə ümumi idxalatın 23.63 faizini maşın, mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar 

və onların hissələri, 15.29 faizini təşkil etmişdir yeyinti məhsulları, 14.43 faizini 

nəqliyyat vasitələri və onların hissələri təşkil etmişdir.  

 

2020-ci ildə Azərbaycanın ixracatında əsas ölkələr6 

 

 

Ölkələrin adı 
Min ABŞ 

dolları 

Ümumi ixraca nisbətən 

%-lə 

Cəmi 13.740.567,63 100,00 

İtaliya 4.172.239,62 30,36 

Türkiyə 2.597.776,65 18,91 

Rusiya 709.390,07 5,16 

Yunanıstan 523.303,24 3,81 

Xorvatiya 470.818,94 3,43 

Gürcüstan 461.924,63 3,36 

Hindistan 456.784,46 3,32 

İsrail 437.500,07 3,18 

Çin 432.760,54 3,15 

Digər ölkələr 1.782.069,26 12,97 

 

Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təqdim olunmuş digər statistikaya əsasən, 

ixrcatamıızda ilk 10 yeri tutan ölkələr əsasən qonşu ölkələr olmuşdur. Neft və neft 

məhsulları ixracatımızın 86 faizini təşkil etdiyi üçün İxracatımızda da illərdir birinci 

və ikinciliyi İtaliya və Türkiyə dövlətləri paylaşır. Yerdə qalan digər dövlətlər də 

əsasən neft və neft məhsulları ixracatımızda ilk 10-luqda yerlərini alıblar. 

 

2020-ci ildə Azərbaycanın idxalatında əsas ölkələr7 
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Ölkələrin adı 
Min ABŞ 

dolları 

Ümumi idxala nisbətən 

%-lə 

Cəmi 10.730.720,22 100,00 

Rusiya 1.962.155,68 18,29 

Türkiyə 1.563.048,04 14,57 

Çin 1.413.824,48 13,18 

Amerika Birləşmiş Ştatları 635.916,99 5,93 

Almaniya 583.473,62 5,44 

Fransa 448.192,66 4,18 

Ukrayna 418.455,13 3,90 

İtaliya 396.214,23 3,69 

İran İslam Respublikası 300.615,39 2,80 

Digər ölkələr 1.947.832,49 18,14 
 

Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təqdim olunmuş digər statistikaya əsasən, 

idxalatımızda ilk 10 yeri tutan ölkələrə gəldikdə, Rusiya və Türkiyə 1-ci və 2-ci yerdə 

öz yerini almışdır. Bu ölkələrdən əsasən yeyinti məhsulları maşın və avadanlıqları 

idxalı üstünlük təşkil etmişdir. İdxalatımızda digər ölkələrdəki kimi əsasən elektronik 

məhsulların ixracl ilə məşğul olan Çin də ilk 3-lükdə qərarlaşmışdır.  
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2. Xarici ticarət subyektləri üçün manelərin qiymətləndirilməsi 

metodologiyası 

 

Son 50 ildə dünya iqtisadiyyatının qloballaşması ölkələrarası ticarət əlaqələrinin 

genişlənməsini iqtisadi inkişafın əsas amillərindən birinə çevrilib. Xüsusilə də daxili 

bazarda tələb məhdudluğu ilə üzləşən kiçik dövlətlər ixrac potensiallarını 

gücləndirmədən, milli iqtisadiyyatı qlobal dəyər zəncirinin bir hissəsinə çevirmədən 

dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail ola bilmirlər. Dünyada xarici ticarət dövriyyəsi çox 

sürətlə genişlənir və Dünya Ticarət Təşkilatının hesabatına görə6, yalnız 2008-2019-

cu illərdə qlobal əmtəə ticarətinin həcmi 25%-dən çox artıb. Dünya üzrə xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi 19.7 trln. dollar olub ki, bu qlobal miqyasda formalaşan ÜDM-

nin təxminən beşdə birinə yaxındır.   

 

Konkret ölkənin timsalında xarici ticarətin genişlənməsi hökumətin xarici ticarət 

subyektləri üçün nə dərəcədə əlverişli iqtisadi, hüquqi və institusinal mühit 

yaratmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Xarici ticarət subyektləri üçün təqdim 

olunan təşviq mexanizmlərilə yanaşı əmtəə axınlarının maneəsiz axını, gömrük-

sərhəd rejiminin iştirakçıları üçün bürokratik əngəllər yaradan mexanizmlərdən 

maksimum təmizlənməsi həlledici şərtlərdən hesab edilir. Bu baxımdan son 15 ildə 

Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında7 əsas qiymətləndirmə 

indikatorlarından biri kimi “beynəlxalq ticarət”i seçməsi təsadüfi deyil. Ümumilikdə  

“Doing Business” hesabatında biznes mühitinin əlverişliliyini qiymətləndirmək üçün 

10 indikatordan (biznesin qeydiyyatı, kreditlərə əlçatanlıq, vergiqoyma, mülkiyyətin 

qeydiyyatı, elektrik təchizatı sisteminə qoşulma, kiçik səhmdarların hüquqlarının 

qorunması, müqavilələrin icrası, tikintiyə icazə və s.) istifadə edilir ki, ondan 

biriməhz xarici ticarət əlaqələrindəki mövcud vəziyyəti qiymətləndirir.  Təşkilat 

hesabatın hazırlanması üçün hət bir indikator üçün ayrıca metodologiya hazırlayıb və 

ölkələr üzrə mövcud qiymətləndirmə məhz həmin metodoloji yanaşmadan istifadə 

edilir.    

 

Metodologiyaya əsasən, idxal və ixrac üzrə qiymətləndirmə fərqli əmtəə 

nümunələrindən istifadə edilməklə hesablanır. Idxal üzrə qiymətləndirmə məqsədilə 

nümunə olaraq həcmi 15 kub metr həcmdə avtomobil hissələrinin (HS kod:8708) 

                                                             

6 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_e.pdf  
7 https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness  

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_e.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness
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həcmi götürülür və bu məhsulun ən çox alındığı ölkə ilə ticarət əlaqələrinin 

timsalında qiymətləndirmə aparılır. İxrac üzrə dəyərləndirmə zamanı isə dəyəri 

ölkənin ixracında aparıcı hesab edilən və dəyəri 50.000 dollardan az olmayan 

məhsullardan biri seçilir, həmin məhsulun ən çox satdıldığı ölkə ilə ticarət 

əlaqələrinin timsalında qiymətləndirmə aparılır. Məsələn, 2020-ci il üzrə “Doing 

Business” hesabatında  Azərbaycan üzrə idxal zamanı avtomobil hissələri üzrə 

Rusiya, ixrac zamanı isə şəkər və qənnadı məhsulları üzrə isə nümunə olaraq İraq 

seçilmişdir. 

 

Dünya Bankının ekspertləri “Doing Business” hesabatı çərçivəsində “ beynəlxaql 

ticarət” üzrə qiymətləndirmədə aşağıdakı 8 indikatordan istifadə edir: 

  

 İxraca sərhəd keçidi zamanı sərf  olunan zaman (saat)  

 İxraca sənədləşmə ilə bağlı sərf olunan zaman (saat) 

 İdxala sərhəd keçidi zamanı sərf  olunan zaman (saat) 

 İdxala sənədləşmə ilə bağlı sərf olunan zaman (saat) 

 İxracda sərhəd keçidi zamanıə yaranan xərclər (ABŞ dolları)  

 İxracda sənədləşmə ilə bağlı xərclər (ABŞ dolları) 

 İdxalda sərhəd keçidi zamanıə yaranan xərclər (ABŞ dolları)  

 İdxalda sənədləşmə ilə bağlı xərclər (ABŞ dolları) 

 

Metodologoyaya əsasən, “sərf olunan zaman” və “sərf olunan xərclər” dedikdə xarici 

ticarət fəaliyyətini həyata keçirən subyektlərin yük daşıması məqsədilə logistika 

şirkətləri və gömrük brokeri ilə müqavilə bağlanmasından tutmuş əmtənin sərhəddən 

(nəqliyyat keçid məntəqəsi, dəniz limanı və ya hava limanı) keçirilməsindən tutmuş 

zəruri gömrük-sərhəd rəsmiləşdirməsinə, məhsula baxışa, anbara yerləşdirməyə və 

orradn çıxarılmaya qədər sərf olunan bütün dövr və tələb olunan bütün ödənişlər 

daxildir. Vaxt saatla ölçülür və 1 gün 24 saatdır (məsələn, 22 gün 22 × 24 = 528 saat 

kimi qeyd olunur). Gömrük rəsmiləşdirilməsi 7.5 saat çəkirsə, məlumatlar olduğu 

kimi qeyd olunur. Alternativ olaraq, sənədlərin bir gömrük orqanına səhər 8: 00-da 

təqdim edildiyini, bir gecədə işləndiyini və ertəsi gün səhər 8: 00-da götürülə 

biləcəyini düşünsək, bu halda gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün vaxt 24 saat kimi qeyd 

ediləcək, çünki həqiqi prosedur 24 saat çəkmişdir. 

 

Xərclər ABŞ dolları ilə götürülür və  sorğuda iştirak edənlərdən sorğuya cavab 

verdikləri günə mövcud olan məzənnəyə əsasən yerli valyutanı ABŞ dollarına 
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ekvivalenti kimi göstərilir. Sığortanın dəyəri və qəbzi olmayan qeyri-rəsmi ödənişlər 

xərclərdən çıxılır.  

Sənədlərin yoxlanması dedikdə, mənşə ölkəsi, təyinat ölkəsi və hər hansı tranzit 

ökələrin bütün dövlət qurumlarının sənəd tələblərinə uyğunluğu ilə əlaqədar sərf 

olunan vaxtı və dəyəri əks etdirir. Bu hesabatda məqsəd isə nümunə kimi götürülmüş 

məhsul və tərəfdaş ölkələrin beynəlxalq ticarətin tamamlanmasına imkan verəcək 

sənədlər paketinin hazırlanmasının ümumi yükünü ölçməkdir. Məsələn, bir yük 

Mumbaydan Nyu-York şəhərinə doğru irəlilədikdə, ekspeditor Hindistandakı gömrük 

orqanına, Mumbaydakı liman rəhbərliyinə və ABŞ-dakı gömrük orqanına sənədlər 

hazırlayıb təqdim etməlidir. Sənədlərin hazırlanması (gömrük bəyannaməsini və ya 

mənşə sertifikatını doldurmaq üçün məlumat toplamağa sərf olunan vaxt kimi) 

sənədlərin işlənməsi (müvafiq qurumun fitosanitar sertifikatı verməsini gözləməyə 

sərf etdiyi vaxt kimi) sənədlərin təqdim edilməsi (liman orqanlarına liman terminalı 

qəbzinin göstərilməsinə sərf olunan vaxt kimi) və sənədlərin təqdim edilməsi 

(gömrük bəyannaməsini gömrük orqanına şəxsən və ya elektron formada təqdim 

etməyə sərf olunan vaxt kimi) qəbul olunur. 

 

İxrac ilə əlaqədar dövlət qurumlarının tələb etdiyi bütün elektron və kağız 

məlumatlar, həmçinin dəsti ixrac prosesi zamanı hazırlanan və təqdim olunan bütün 

sənədlər toplusunu təşkil edir. Buraya sərhəd yoxlaması baxışına məhsul nümunəsi, 

habelə ekspeditor və gömrük brokerləri tərəfindən ticarət tərəfdaşları üçün hazırlanan 

bütün sənədlər cəlb edilir. Güzəştli gömrük keçidi üçün hər hansı bir sənədin 

(məsələn, mənşə sertifikatı) hazırlanmasını, bu sənədin qanunvericiliyin tələblərinə 

uyğunluğunun yoxlanmasına sərf olunan vaxt və xərclər də ayrıca hesablanır. “Doing 

Business” daxili bazarda istehsal və məhsulun satış üçün lazım olan sənədləri 

(təhlükəsizlik standartları, sınaq sertifikatları və s.) öz metodologiyasına uyğun 

zaman və xərx sərfiyyatının hesablanmasına daxil etmir. 

Sərhəddə yoxlamalar dedikdə ölkənin gömrük qaydalarına və yükün ölkə 

sərhədindən keçməsi üçün məcburi olan digər yoxlamalara aid qaydalara uyğun 

olaraq vaxtı və maliyyəti, habelə bu ərazidə baş vermiş rəftar üçün vaxtı və xərcləri 

əks etdirir. Bu seqment üçün vaxt və maliyyət, digər qurumlar tərəfindən həyata 

keçirilən gömrük rəsmiləşdirilməsi və yoxlama prosedurları üçün sərf olunan  vaxt və 

xərcləri əhatə edir. Məsələn, fitosanitar müayinənin aparılması üçün sərf olunan vaxt 

və xərc buraya daxil ediləcək. 
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Sərhəd yoxlamaları vaxtının və dəyərinin hesablanması, sərhəd uyğunluq 

prosedurlarının harada keçirildiyindən, prosedurların kim tərəfindən tələb 

olunduğundan və keçirildiyindən və yoxlamaların aparılma ehtimalından asılıdır. 

Bütün gömrük rəsmiləşdirilməsi və digər yoxlamalar limanda və ya sərhəddə eyni 

vaxtda baş verərsə, sərhəd uyğunluğu üçün vaxt təxminləri eyni vaxt nəzərə alınır. 

Avropa Birliyinə üzv dövlətlər və ya digər gömrük birlikləri arasındakı ticarət zamanı 

olduğu kimi, sərhəd yoxlama müddətinin və maliyyətinin əhəmiyyətsiz dərəcədə az 

və ya sıfır olması tamamilə mümkündür. 

Bütün gömrük və digər yoxlamalar başqa yerlərdə baş verərsə, bu prosedurların vaxtı 

və dəyəri limanda və sərhəddə baş verənlərin vaxtına və xərclərinə əlavə edilir. 

Məsələn, Qazaxıstanda bütün gömrük rəsmiləşdirilməsi və yoxlamaları Qazaxıstan 

və Çin arasında quru sərhəddə olmayan Almatıdakı bir gömrük postunda aparılır. Bu 

vəziyyətdə sərhəd uyğunluğu vaxtı, Almatıdakı terminalda keçirdiyiniz və sərhəddəki 

yoxlama müddətinin cəmidir. 

“Doing Business” gömrük agentliklərindən gömrük orqanları tərəfindən 

rəsmiləşdirmə və yoxlamalar üçün sərf olunan vaxtı və xərcləri hesablamağı xahiş 

edir. Məhsulun təsnifatını yoxlamaq, miqdarını təsdiqləmək, mənşəyini təyin etmək 

və gömrük haqqında digər məlumatların doğruluğunu yoxlamaqla rüsumların 

hesablanması məqsədilə sənədlər və fiziki yoxlamalar kimi təyin olunan bütün 

yoxlamaları əhatə edir. (Bu kateqoriya, qaçaqmalçılığın qarşısının alınmasına 

yönəlmiş bütün yoxlamaları əhatə edir.) Bunlar əksər hallarda baş verən və beləliklə, 

“standart iş” sayılan rəsmiləşdirmə və yoxlama prosedurlarıdır. Sərf olunan vaxt və 

xərclər  ölkənin gömrük təşkilatının səmərəliliyini əks etdirir. 

“Doing Business” ayrıca agentliklərlərdən qeyd olunan məhsul üçün gömrük və 

bütün digər qurumlar tərəfindən rəsmiləşdirmə və yoxlanış üçün ümumi vaxtı və 

qiyməti hesablamağı xahiş edir. Bu təxminlər sağlamlıq, təhlükəsizlik, fitosanitariya 

standartları, uyğunluq və bənzərləri ilə əlaqəli yoxlamaları əhatə edir və beləliklə, bu 

əlavə yoxlamaları tələb edən və aparan qurumların səmərəliliyini əldə edir. 

 

Gömrük xaricindəki qurumlar tərəfindən yoxlamalar 20% və ya daha az hallarda baş 

verərsə, sərhəd yoxlamaları və xərclərinə yalnız gömrük tərəfindən rəsmiləşdirmə və 

yoxlamalar aid olunur. Digər qurumlar tərəfindən yoxlama halları 20% və daha çox 

olarsa, sərf olunan vaxt və xərclərə bütün qurumlar tərəfindən rəsmiləşdirmə və 

yoxlamalar aid olunur. Fərqli ehtimallarla fərqli yoxlama növləri baş verə bilər. 

Məsələn, xüsusi rentgen qurğuları vasitəsi ilə incələmək 100% hallarda, fiziki 

müayinə isə 5% hallarda baş verə bilər. Bu kimi vəziyyətlərdə, Doing Business yalnız 



Xarici ticarət subyektlərinin problemləri   

və onların aradan qaldırılması yolları                        Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI) 

 

15 

 

incələmək üçün sərf olunan vaxtı nəzərə alır, çünki skan üsulu ilə müayinə halları 

20%-dən çoxunda olur. 

 

Daxili nəqliyyat, yükün ölkənin ən böyük ticarət şəhərindəki bir anbarından həmin 

ölkənin ən çox istifadə olunan dəniz limanına və ya quru sərhədinə daşınması ilə 

əlaqəli vaxt və xərcləri özündə cəmləşdirir. 11 ölkə üçün ikinci böyük ticarət şəhəri 

üçün də məlumatlar toplanır. Bu prosedur ümumilikdə nəqliyyat daşınması üçün 

vaxtı (və maliyyətini) əks etdirir.Hər hansı bir yol gecikməsi və yol polisi 

yoxlamaları, habelə anbarda və ya sərhəddə yükləmə və boşaltma işlərinə sərf olunan 

vaxt bura daxil deyil. Xarici ticarət tərəfdaşı olan bir sahil ölkəsi üçün daxili 

nəqliyyat, yükün anbarda yüklənməsi,  idxalatçı ölkənin limanına çatana qədər vaxtı 

və digər maliyyə xərcləri daxil edilir. Quru sərhədi ilə ticarət edən ölkə üçün daxili 

nəqliyyat, yükün anbarda yüklənməsi, yükün ölkənin quru sərhədinə çatmasına qədər 

vaxtı və digər maliyyə xərcləri daxil edilir.  

Gözlənilən vaxt və maliyyə xərclərinə ən çox istifadə olunan nəqliyyat növü (yük 

maşını, qatar) və agentliklər tərəfindən bildirildiyi kimi ən çox istifadə olunan 

marşrut (yol, sərhəd zastavaları) daxil edilir. Vaxt və xərc təxminləri isə agentliklərin 

əksəriyyətinin seçdiyi rejim və marşruta əsaslanır. Həm ən böyük birinci, həm də ən 

böyük ikinci ticarət şəhəri üçün məlumatların toplandığı 11 ölkə üçün “Doing 

Business” ən çox istifadə olunan marşrutun və ən çox istifadə olunan nəqliyyat 

növünün iki şəhər üçün fərqli olmasına imkan yaradır. Məsələn, Delhidən yüklər 

ixrac üçün qatarla Mundra limanına aparılır, Mumbaydan yüklər isə ixrac etmək üçün 

yük maşınları ilə Nhava Sheva limanına aparılır.  

İxracat hadisəsi işində, qeyd edildiyi kimi, “Doing Business” konteynerli bir tədarükü 

nəzərdə tutmur və vaxt, həmçinin xərc təxminləri 15 ton konteynersiz məhsulun 

daşınmasına əsaslana bilər. İdxal fəaliyyəti zamanı  avtomobil hissələrinin 

qablaşdırıldığı düşünülür. Yüklərin konteyner halına gətirildiyi hallarda, nəqliyyat və 

digər prosedurların vaxtı və dəyəri vahid bir mal nomenklaturaya (HS kod) təsnifat 

koduna aid yüklərdən ibarət bir ixracata əsaslanır. Bu ehtimallar yoxlamalar üçün 

xüsusilə vacibdir, çünki homogen məhsulların daşınması digər tez-tez müxtəlif HS 

kodlar ilə daşınan məhsullara nisbətdə daha az və daha qısa yoxlamalara məruz qalır.  

 

Bəzi hallarda daşınma anbardan rəsmiləşdirmə və ya yoxlama üçün gömrük postuna 

və ya terminala gedir və daha sonra limana və ya sərhədə doğru irəliləyir. Bu hallarda 

daxili nəqliyyat vaxtı hər iki nəqliyyat seqmenti üçün vaxtın cəmidir. Rəsmiləşdirmə 
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və ya yoxlama üçün vaxt və xərclər daxili nəqliyyat üçün deyil, sərhəd yoxlamaları 

tədbirlərinə daxildir. 

 

 “Doing Business 2020” hesabatının nəticələrinə əsasən, “beynəlxalq ticarət” 

indikatoru üzrə qiymətləndirməyə cəlb edilən 190 ölkə arasında ən yüksək nəticəni 

göstərə  ölkələr Danimarka, Avstriya, İspaniya, Fransa, Sloveniya, Polşa, Niderland, 

Çex Respublikası, Portuqaliya, Slovakiya, Macarıstan, İtaliya, Rumıniya olub. Ən pis 

nəticəni göstərən ölkələr kimi isə Misir, Zambiya, Qana, Cənubi Afrika Respublikası, 

Nigeriya, Zimbabve, Əlcəzair, Anqola, Banqladeş  və s.  reytinq cədvəlində yer 

alıblar.  
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3. Azərbaycanda xarici ticarət subyektləri üçün əsas manelər və 

onların aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımlar 

 

Dünya Bankının sonuncu (2020-ci il) “Doing Business” hesabatına8 əsasən, 

Azərbaycan “Beynəlxalq ticarət” indikatoru üzrə 190 ölkə arasında 83-cü yerdə 

qərarlaşıb. Bu göstərici üzrə region ökələri içərisində Türkiyə və Gürcüstan daha 

yaxşı mövqedə (Türkiyə 44-cü, Gürcüstan 45-ci sırada)  olublar. Danimarka isə xarici 

ticarət əlaqələrinin iştirakçıları üçün ən əlverişi şərait yaradan 1-ci ölkə olub. Bu 

baxımdan Azərbaycanın hər 3 ölkə ilə müqayisədə xarici ticarət prosesinin 

iştirakçılarının üzləşdiyi maneələri üzə çıxarmaq baxımındam maraqlıdır.  

 

Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında xarici ticarət əməliyyatlarının 

effektivliyi üzrə göstəricilərin ölkələrarası müqayisəsi 

 

Xarici ticarət üzrə 

indikatorlar/ölkələr 

Azərbaycan Gürcüstan  Türkiyə Danimarka 

İxraca sərhəddə sərf  olunan 

zaman (saat) 

17 6 10 0 

İxraca sərhəddə sərf olunan 

xərclər (ABŞ dolları) 

214 112 338 0 

İxrac sənədləşməsinə sərf  

olunan zaman (saat) 

33 2 4 1 

İxrac sənədləşməsinə 

çəkilən xərclər (ABŞ dolları) 

250 0 55 0 

İdxala sərhəddə sərf  olunan 

zaman (saat) 

14 15 7 0 

İdxala sərhəddə sərf olunan 

xərclər (ABŞ dolları) 

300 396 46 0 

İdxal sənədləşməsinə sərf  

olunan zaman (saat) 

33 2 2 1 

İdxal sənədləşməsinə 

çəkilən xərclər (ABŞ dolları) 

200 189 55 0 

                                                             

8 https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020  

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020
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Hesabatdan9 aydın olur ki, adıçəkilən 3 ölkə ilə müqayisədə hər bir əmtəə dəstinin  

sərhəddən keçməsi üçün ən çox zaman  sərf olunan ölkə Azərbaycandır. Bu göstərici 

Azərbaycanda 17 saat, Türkiyə10  və Gürcüstanda11 müvafiq olaraq 10 saat  və 6 saat 

təşkil edir. Danimarkada12 bu müddət hətta 1 saatdan da azdır. Sərhəddən keçid 

zamanı xərclər Türkiyə ilə müqayisədə az olsa da, Gürcüstanla müqayisədə az qala 2 

dəfə yüksəkdir. İxrac sənədləşməsi üçün sərf olunan zaman  və xərclərə görə isə 

Azərbaycan qonşu ölkələrlə müqayisədə xeyli əlverişsiz durumdadır. Belə ki, ixrac 

sənədləşməsi üçün sərf olunan zaman Gürcüstanla müqayisədə 16 dəfə, Türkiyəyə 

nisbətən 8 dəfə, ixrac sənədləşməsinə çəkilən xərc Türkiyədən təxminən 5 dəfə 

çoxdur. Gürsüstanda xarici ticarət prosesinin iştirakçıları ixrac zamanı sənədləşməyə 

görə hər cür xərcdən azaddırlar.   

Azərbaycanın əlverişsiz mövqeyi idxalda da özünü göstərir. Məsələn, idxala 

sərhəddən keçid zamanı sərf olunan zaman Gürcüstana nisbətən aşağı olsa da, 

Türkiyə ilə müqayisədə 7 dəfə çoxdur. Eyni zamanda, idxal sənədləşməsi üçün sərf 

olunan zaman həm Gürcüstan, həm də Türkiyə ilə müqayisədə 16 dəfə çoxdur. İdxal 

sənədləşməsi üçün çəkilən xərclərin müqayisəsinə gəldikdə, Gürcüstana nisbətən 

təxminən 10%, həm də Türkiyə ilə müqayisədə 4 dəfəyə yaxın yüksəkdir.  

 

Aşağıdakı hesabatda biz qonşu ölkələrimiz Gürcüstan və Türkiyə ilə ölkəmizin ixrac 

göstəricilərini müqayisə etmişik.İxrac və idxal üçün lazım olan sənədlər toplusuna 

baxdıqda hər iki ölkədə “Gigyenik sertifikat, kontrakt və qısa idxal” bəyannaməsi 

tələbinin olmadığını aydın şəkildə görə bilərik. Bu isə idxal-ixrac prosesi üçün nə 

qədər artıq zaman qazanmağın mümükün olduğunun göstəricisidir. Ölkəmizdə idxal 

və ixrac zamanı tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır.  

 

Xarici ticarət əməliyyatları zamanı tələb olunan sənədlərin sayı da qeyd olunan 2 

region ölkəsi ilə müqayisədə Azərbaycanda daha çoxdur. Məsələn, idxal zamanı 

Azərbaycanda 7 sənəd (invoys, idxal bəyannaməsi, müqavilə, fitosanitar sertifikat, 

qısa idxal bəyannaməsi, mənşə sertifikatı, yol nəqliyyat qaiməsi), Gürcüstanda 4 

sənəd (invoys, idxal bəyannaməsi, yol nəqliyyat qaiməsi və dənizlə daşıma olduqda 

SOLAS certificate (Dənizdə Həyat Təhlükəsizliyi müqaviləsi), Türkiyədə 5 sənəd 

                                                             

9 https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf  
10 https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf  
11 https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/georgia/GEO.pdf  
12 https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/d/denmark/DNK.pdf  

https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf
https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/georgia/GEO.pdf
https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/d/denmark/DNK.pdf
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(invoys, idxal bəyannaməsi, T-2 document (Avropa ölkələri Ümumi Tranzit Rejimi 

sənədi), qablaşdırma siyahısı və ATR (Avropa ölkələri arasında müstəqil hərəkət 

sənədi) tələb edilir. Bir vacib məqamı qeyd etmək lazımdır ki, qısa idxal 

bəyannaməsi hər hansı Avropa ölkəsində, həmçinin Türkiyə və Gürcüstanda mövcud 

deyil. 

 

İxrac əməliyyatları zamanı sənədləşdirməyə gəldikdə, hazırda Azərbaycanda 6 sənəd 

(invoys, ixrac bəyannaməsi, müqavilə, fitosanitar sertifikat, mənşə sertifikatı, yol 

nəqliyyat qaiməsi), Gürcüstanda 4 sənəd (invoys, ixrac bəyannaməsi, yol nəqliyyat 

qaiməsi və mənşə sertifikatı), Türkiyədə isə 6 sənəd (invoys, ixrac bəyannaməsi, 

ATR (Avropa ölkələri arasında müstəqil hərəkət sənədi), qablaşdırma siyahısı, yol 

nəqliyyat qaiməsi (yaxud su yolu ilə daşınma qaiməsi və SOLAS certificate (Dənizdə 

Həyat Təhlükəsizliyi müqaviləsi) tələb edilir.   

 

Göründüyu kimi, Azərbaycanda xarici ticarət fəaliyyətinin iştirakçıları üçün istər 

ixrac, istərsə də idxal əməliyyatları zamanı şərtlər Gürcüstan və Türkiyə iş adamları 

ilə müqayisədə daha əlverişsizdir. Doğrudur, hazırkı göstəricilər son 5 ildə hələ xeyli 

yaxşılaşıb və hökumət gömrük sistemində, eləcə də qanunvericilikdə xeyli addımlar 

atıb. Gömrük sistemində islahatlarla bağlı 16 mart 2016-cı il tarixdə imzalanmış 

prezident sərəncamı13 2017-2019-cu illərdə sistemdə bir sıra dəyişikliklər üçün 

imkanlar açdı. Həmin sərəncama əsasən, məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan malların 

siyahısının azaldılması məqsədi ilə “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) 

sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq edilməsi haqqında” Nazirlər 

Kabinetinin 01.07.1993-cü il 343 nömrəli qərarının yeni redaksiyasını iki ay 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla 

təsdiqlənməsi, baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların, xarici 

iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə kodları göstərilməklə, vahid siyahısının 

müəyyənləşdirilməsi, bütün bəyannamələrin gömrük orqanlarında elektron formada 

qəbulunun təmin edilməsi, vaxt itkisini aradan qaldırmaq üçün qısa idxal 

bəyannaməsinin tətbiqi həyata keçirilməli idi. Eyni zamanda, gömrük 

rəsmiləşdirilməsi zamanı tələb olunan sənədlərin və prosedurların sayının minimuma 

endirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması, “Yaşıl dəhliz” sisteminin tətbiqi nəzərdə 

tutulmuşdu. 

 

                                                             

13 http://www.e-qanun.az/framework/32249  

http://www.e-qanun.az/framework/32249


Xarici ticarət subyektlərinin problemləri   

və onların aradan qaldırılması yolları                        Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI) 

 

20 

 

Sonrakı mərhələdə bu sərəncamda nəzərdə tutulan bir sıra tədbirlər icra edildi. Qısa 

idxal bəyannamələri artıq tətbiq edilir, “Yaşıl dəhliz” sistemi yaradılıb. Elektron 

bəyannamələrin tətbiqi üçün inzibati reqlament14 təsdiqlənib. Ölkə prezidentinin 21 

may 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiqlənən qaydalar isə15 xarici ticarət 

əməliyyatlarının iştirakçılarına “Yaşıl dəhliz” sistemindən bəhrələnmək imkanı verir. 

Qaydaya əsasən, “Yaşıl dəhliz”dən istifadə hüququ qazanan subyektlər  əvvəlcədən 

elektron formada təqdim olunmuş qısa idxal bəyannaməsi və məlumatlandırma 

əsasında malları fiziki yoxlanması aparılmadan gömrükdən keçirə bilirlər. “Yaşıl 

dəhliz” buraxılış sistemi 2019-cu ilin əvvəllərində tətbiq edimləyə başlanıb və hazırkı 

dövrə 419 idxalatçı subyekt, 233 ixracatçı subyekt “Yaşıl dəhliz” buraxılış 

sistemindn bəhrələnə bilir. Bu isə xarici ticarət iştirakçılarının 2%-dən də azdır. 

Subuyektlər bu sistemdən bəhrələnmək istəsə, onlardan xeyli sayda sənəd tələb edilir. 

Söhbət ümumilikdə 10-dan artıq sənəd nümunəsindən gedir. Bura şirkətin fəaliyyət 

fəaliyyət kodu, reyestrdən çıxarıı, VÖEN, nizamnamə, hüquqi ünvan dəqiqliklə qeyd 

edilməklə rekvizilər, gömrük məsələlərinə cavabdeh şəxs barədə məlumatlar, 

sahibkarlıq subyektinin kateqoriyası (mikro, kiçik, orta, iri), son 1 ildə logistika 

şirkətlərilə müqavilələrin surəti, bank hesabı, son 1 ildə dövlət büdcəsinə ödənişlərin 

həcmi, son 1 ildə yükgöndəricilərlə olan müqavilələr daxildir. Halbuki bunların 

çoxunu gömrük orqanı sahibkatrdan tələb etmədən özü elektron məlumat 

bazalarından götürə bilər. Lakin atılan addımlara baxmayaraq sonrakı mərhələdə 

xarici ticarət subyektləri üçün mane olan bir sıra problemlər yenə də həllini tapmamış 

qaldı. Məsələn, məcburi sertifatlaşdırma tələb olunan malların siyahısının azaldılması 

prezident sərəncamında əsas tapşırıqlardan biri kimi əksini tapsa da, bu problem həll 

olunmadı. Xüsusilə də idxal zamanı gigiyenik sertifikatın alınması prosesi xeyli uzun 

uzadı sənədləşmə və xərc tələb edir. Bir məhsul nümunəsi üçün  sertifikatın alınması 

sahibkar üçün 200 manat dövlət rüsumi ödəmək bahasına başa gəlir. Nüfuzlu 

təşkilatların təsdiqlədiyi məhsullar ölkə daxilində yenidən gigyenik sertifikat almaq 

üçün  məcbur tələb var. Gigyenik sertifikat alınması üçün müraciət və sertifikatın 

alınması üçün 1 həftə zaman tələb olunur.  

  

                                                             

14 http://www.e-qanun.az/framework/32718  
15 http://www.e-qanun.az/framework/32855  

http://www.e-qanun.az/framework/32718
http://www.e-qanun.az/framework/32855
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Araşdırmanın əsas tapıntıları və tövsiyələr  

 

Tədqiqat Azərbaycanda xarici ticarət subyektlərinin üzləşdiyi aşağıdakı əsas 

problemləri üzə çıxarıb: 

 Dünya Bankının apardığı araşdırmaların nəticəsinə görə, Azərbaycanda 

xarici ticarət iştirakçılarının sərhəddən keçid zamanı xərcləri region 

ölkələrilə müqayisədə az qala 2 dəfə yüksəkdir; 

 İxrac sənədləşməsi üçün sərf olunan zaman  və xərclərə görə Türkiyə və 

Gürcüstanla müqayisədə daha əlverişsiz durumdadır. Belə ki, ixrac 

sənədləşməsi üçün sərf olunan zaman Gürcüstanla müqayisədə 16 dəfə, 

Türkiyəyə nisbətən 8 dəfə, ixrac sənədləşməsinə çəkilən xərc Türkiyədən 

təxminən 5 dəfə çoxdur;  

 İdxala sərhəddən keçid zamanı sərf olunan zaman Gürcüstana nisbətən aşağı 

olsa da, Türkiyə ilə müqayisədə 7 dəfə çoxdur; 

 İdxal sənədləşməsi üçün sərf olunan zaman həm Gürcüstan, həm də Türkiyə 

ilə müqayisədə 16 dəfə çoxdur; 

 İdxal sənəsləşməsi üçün çəkilən xərclər Gürcüstana nisbətən təxminən 10%, 

həm də Türkiyə ilə müqayisədə 4 dəfəyə yaxın yüksəkdir;  

 Tədqiqata cəlb olunan ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda ixrac və idxal 

üçün lazım olan sənədlərin sayı daha çoxdur. Məsələn, idxal zamanı 

Azərbaycanda 7, Gürcüstanda 4, Türkiyədə 5 sənəd, ixrac əməliyyatları 

Azərbaycanda 6, Gürcüstanda 4, Türkiyədə isə 6 sənəd tələb edilir;  

 Xarici ticarət subyektlərinin sərhəd-gömrük sənədləşməsini daha sürətlə 

həyata keçirməsi üçün “Yaşıl dəhliz”  buraxılış sistemi yaradılsa da, hələlik 

bütün subyektlərin 2%-dən də az hissəsi bu imkandan yararlana bilir; 

 Məcburi sertifikatlaşdırma tələb olunan malların siyahısının azaldılmasının 

vacibliyi prezident sərəncamında da etiraf olunmasına baxmayaraq, bu 

sahədə islahat tədbirlərinin həyata keçirilməsi qeyri-müəyyən səbəblərdən 

ləngiyir; 

 İdxal zamanı sertifikatların alınması üçün tələb olunan xərc və zaman kifayət 

qədər yüksəkdir. 

Qeyd olunan problemləri nəzərə aldıqda Azərbaycanda xarici ticarət subyektlərinin 

üzləşdiyi manelərin aradan qaldırılması üçün aşağıdakı addımların atılması vacib 

hesab edilir: 
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 Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında “beynəlxalq ticarət” 

indikatoru üzrə ölkənin mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün “Yol Xəritəsi” 

hazırlanmasına ehtiyac var. Bu xəritədə həm ixrac, həm də idxal əməliyyatlaır 

zamanı sərhəddən keçid və sənədləşdirmə zamannı sərf olunan zaman və xərclər 

reytinqdə ən qabaqcıl mövqeyi olan, həmçinin region ölkələrilə müqayisə edilməli, 

müqayisə zamanı Azərbaycanda izafi tətbiq olunan keçid prosedurlarının və 

sənədlərin ixtisarı həmin təcrübələrə uyğun olaraq təmin  edilməlidir; 

 Nufuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən gigiyenik sertifikatları 

milli gömrük sistemi tərəfindən tanınmalıdır. Bu  cür sertifikatları təqdim edən 

idxalatçılardan yenidən sertifikat alınması təcrübəsinə son qoyulmalıdır, çünki bu 

sənədləşmə prosesi xeyli vaxt  və xərc tələb edir. Belə ki, bir məhsul nümunəsi 

üçün  sertifikatın alınması sahibkar üçün 200 manat dövlət rüsumi ödəmək 

bahasına başa gəlir. Ona görə də nüfuzlu təşkilatların təsdiqlədiyi sertifikatların 

ölkə daxilində tanınması təmin olunmalıdır; 

  “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə stimullaşdırılmalıdır. Xüsusilə də 

bu sistemdə istifadə üçün meyarlar qanunvericilikdə detallı və konkret əks 

olunmalı, müraciət üçün sənədlər mümkün olduğu qədər elekron bazadan dövlət 

qurunmlarının özləri tərəfindən götürülməlidir;  
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Ədəbiyyat siyahısı:  

1. Diqaram Dövlət Statistika komitəsinin ÜDM-nin istifadəsinə dair təqdim etdiyi 

göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən hazılanıb. Mənbə: 

https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/az/04r.xls 

2. İxracın əmtəə strukturu (2002-2019-cu illər) 

https://www.stat.gov.az/source/trade/az/f_trade/xt008_3.xls  

3. https://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/xarici-ticaretin-veziyyeti-

haqqinda/ 

4. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri -2020. 

https://www.stat.gov.az/source/trade/az/bulleten/2020/f_trade_12_2020.zip 

5. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri -2020. 

https://www.stat.gov.az/source/trade/az/bulleten/2020/f_trade_12_2020.zip 

6. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_e.pdf  

7. https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness 

8. https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020  

9. https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbai

jan/AZE.pdf  

10. https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/

TUR.pdf  

11. https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/georgi

a/GEO.pdf  

12. https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/d/denma

rk/DNK.pdf 

13. http://www.e-qanun.az/framework/32249 

14. http://www.e-qanun.az/framework/32718  

15.  http://www.e-qanun.az/framework/32855 
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Sənəd Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun (IDI) apardığı araşdırmalar əsasında 

tərtib olunub. 

 

IDI araşdırmanın aparılmasına və sənədin ərsəyə gəlməsinə töhfə verən hər kəsə 

dərin təşəkkürünü bildirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məlumatlardan istifadə edərkən IDI-yə istinad 

etmək zəruridir. 

 

 

 

 

 

 

 

Əlaqə 

məlumatları: Tel: 

+99450 435 95 
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Web: www.idi-aze.org 

 

E- poçt: 

idi.azerbaijan@gmail.com 

Facebook: 

www.facebook.com/DTI.IDI 

 

http://www.idi-aze.org/
mailto:idi.azerbaijan@gmail.com
http://www.facebook.com/DTI.IDI
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