
  

İPƏK YOLU, No.1, 2018, səh.119-128 

 

 
119 

 

ÖLKƏNİN XARİCİ TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ  

VƏ PERSPEKTİV İNKİŞAF İSTIQAMƏTLƏRİ 

 

Aydan Rəhimova 

 
Qərb Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

e-mail: are1919@hotmail.com  

 
Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının ölkənin mövcud iqtisadi 

potensialı, dünya ölkələri ilə əlaqələri, ölkənin idxal-ixrac əməliyyatlarına 

dair məlumatlar verilmişdir. Həmçinin burada ölkənin müstəqilliyinin ilk 

illərində olan vəziyyət qiymətləndirilmiş və xüsusilə son illərdə ölkədə bu 

sahədə aparılan islahatlar ətraflı təhlil olunmuş və bu sahədə vəziyyət 

qiymətləndirilmişdir. 
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Резюме. В статье представлена информация о 

текущем экономическом потенциале Азербай-

джанской Республики, отношениях с другими 

странами, импортных и экспортных операциях 

страны. В статье отражена ситуация в первые 

годы независимости страны, анализируются 

последние реформы и оценивается ситуация. 
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мировая экономика, реформа экономики, 

внешняя торговля, интеграция экономики. 

 

 

Hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən mühüm göstəricilərdən biri 

də xarici ticarət əlaqələrinin səviyyəsidir. İstehsal olunan məhsulların dünya bazarlarında 

rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, onların bu bazarlara sərbəst çıxışının təmin 

edilməsi, daxili istehlak bazarı üçün zəruri malların idxalı nəticə etibarilə ölkələrin iqtisadi 

qüdrətinin artmasına təsir edir. 

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafı şərtləndirən və əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirən əsas 

amillərdən biri də dövlətlərarası ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, uğurlu idxal-ixrac 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, onlar arasında nisbətin milli maraqlara uyğun olaraq 

düzgün qurulmasıdır. Ümumiyyətlə müasir dünya təsərrüfatının qloballaşması prosesinə 

paralel olaraq beynəlxalq ticarətin sürətlə inkişaf etməsi də mühüm şərtlərdən biridir. 
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Bu məqam həm də istənilən dövlətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında vacib rol 

oynayan faktorlardan biridir. Digər tərəfdən dünyaya iqtisadi inteqrasiya müxtəlif ölkələr 

arasında bu sahə üzrə münasibətlərin yaxşılaşmasına və qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsinə 

səbəb olmaqla yanaşı, qarşılıqlı ticarətin inkişafına yönəldilmiş əmək bölgüsü sisteminin 

dərinləşməsinə gətirib çıxarır. 

Müstəqillik əldə etməmişdən öncə Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının üzvü 

olduğundan onun xarici ticarət siyasəti üzərində güclü dövlət nəzarəti mövcud idi və ticarət 

əməliyyatları daha çox keçmiş SSRİ-yə üzv ölkələrlə aparılırdı. Güclü dövlət nəzarəti digər 

dünya ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin qurulması ucun məhdudiyyətlər yaradırdı. Bu 

məhdudiyyətlər səbəbindən Azərbaycan özünün sərbəst xarici siyasətini həyata keçirə 

bilmirdi və ticarət əlaqələri tam olaraq öz iqtisadi maraq və tələblərinə deyil, ittifaqın 

mənafeyinə xidmət edirdi. Bu baxımdan müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadi 

azadlıq əldə etdi və milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ucun yeni imkanlar yarandı. 

Azərbaycanın müstəqillik qazanması onun həm qonşu ölkələrlə, həm də dünya ölkələri 

ilə iqtisadi, həmçinin xarici ticarət əlaqələrinin artmasına təkan vermişdir. İqtisadi potensialın 

artırılması digər dövlətlərlə əlaqələrin genişlənməsinə, tərəfdaşların sayının artmasına və 

Azərbaycanın regionda mövqeyinin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu illər ərzində 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı özünəməxsus xarakterə malik olmuş və ilk mərhələdə 

müşahidə edilən durğunluqdan sonra surətli inkişaf fazasına keçərək yüksək nəticələrin əldə 

edilməsinə səbəb olmuşdur. 

Xarici ticarət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər xarici ticarət sektorunun ölkə 

iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə və xarici ticarət əlaqələrinin 

genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Ölkədə azad iqtisadiyyat, özəl bölmənin inkişafı, 

respublikanın həm siyasi, həm də iqtisadi nüfuzu və yerləşdiyi əlverişli coğrafi şərait də xarici 

ticarət əlaqələrinin həcminin və miqyasının artmasına böyük imkan yaratmışdır. 

Yeni müstəqil iqtisadi mühitin formalaşması ilə Azərbaycanın ticarət əlaqələri üçün öz 

mahiyyəti və səmərəliliyi baxımından əvvəlki dövrdən əsaslı şəkildə fərqlənən yeni bir səhifə 

açıldı. Lakin müstəqilliyin ilk illərində siyasi qeyri-sabitlik, iqtisadi cətinliklər, Azərbaycan 

torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi ilə müharibə şəraitinin mövcudluğu xarici 

ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə böyük əngəllər yaradırdı. Eyni zamanda Sovet 

İttifaqının apardığı qapalı iqtisadi siyasət Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələrdə gedən prosesdən 

geri salmışdı ki, bu da istehsal olunan məhsulların çeşidinin və rəqabət qabiliyyətinin azlığına 

səbəb olmuşdu.  

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərində dönərli valyutaya sahib 

olmaması da ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə mane olurdu. Ancaq bütün bu maneələrə 

baxmayaraq, 1992-ci ildən etibarən məhsulların xarici valyuta ilə satışı üzrə sövdələşmələr 

əldə edildi və Azərbaycanın istər keçmiş ittifaq ölkələri, istərsə də digər xarici ölkələrlə ticarət 

əlaqələri genişlənməyə başladı. 
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O dövrdə ticarət əlaqələrinin inkişafını təmin etmək ücün islahatlar həyata keçirilməyə 

başlandı. Belə ki, respublika Prezidenti tərəfindən 1994-cu il yanvarın 10-da “Azərbaycan 

Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması haqqında” fərman verildi. Daha 

sonra elə həmin il aprelin 5-də imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin 

sərbəstləşdirilməsi haqqında” Fərmanla əhəmiyyətli malların bütün hüquqi şəxslər tərəfindən 

ixracına icazə verildi. Fərmana uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında 

xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında” 15 noyabr 1995-ci il tarixli qərar verdi. Qərara 

görə, ixrac əməliyyatlarının lisenziyalaşdırılması və kvotalaşdırılması ləğv olunaraq, xarici 

ticarətin təşkili haqqında yeni əsasnamə təsdiq olundu. Bu qərar bazar iqtisadiyyatının 

tələblərinə uyğun olaraq ticarətdə dövlət nəzarətini azaltmaq və onun liberallaşdırılmasını 

həyata keçirmək məqsədi daşıyırdı. Bu səbəbdən bu qərarla Xarici iqtisadi əlaqələrə nəzarət 

üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətləri azaldıldı, idxal və ixracın sənədləşdirilməsi daha da 

sadələşdirildi. 

Daha sonra, 1996-cı il dekabrın 17-də “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin 

tənzimlənməsi qaydaları haqqında”, 1997-ci il iyunun 24-də “Azərbaycan Respublikasında 

xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında” fərmanlar verildi. 1999-cu il iyulun 23-

də isə “Azərbaycan Respublikasında 1999-2000-ci illər ucun ticarətin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramının təsdiq edilməsi barədə” Fərman imzalandı. Bu proqramda ticarətin 

tənzimlənməsi, istehsalçı və istehlakçı huquqlarının qorunması, əlverişli idxal və ixrac 

şəraitinin yaradılması üzrə tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Həyata keçirilən bu islahatlarla 

yanaşı, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, 

Avropa İttifaqı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələr yaradaraq, bir sıra 

beynəlxalq saziş və müqavilələrə qoşularaq ticarət əlaqələrini daha da genişləndirdi. 

Dövrün tələblərinə uyğun olaraq azad bazar modelinin həyata kecirilməsinə 

başlanılması Azərbaycanı öz iqtisadi potensialı hesabına tezliklə regionun ən güclü dövlətinə 

çevirdi. Səmərəli ticarət əlaqələrinin qurulması nəticəsində xarici dövlətlərlə əməkdaşlığın 

artması və yeni müttəfiqlərin qazanılması ilə Azərbaycanın regiondakı siyasi mövqeyi daha 

da gücləndi.  

Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının əsas prioritet istiqamətlərindən biri müasir 

dünya təsərrüfat proseslərinə aktiv səkildə qoşulmaq, qlobal geoiqtisadi məkanda bas verən 

yeni meyllərə adekvat şəkildə reaksiya verməkdən ibarətdir. 

1994-cu ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanın ümumi iqtisadi 

inkişafında çox mühüm rol oynadığı kimi, ticarət əlaqələrinə də bilavasitə təsir etdi. Neft 

müqavilələri Azərbaycanı dünya ölkələrinə tanıdaraq ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə 

mühüm töhfələr verməklə xarici ticarət dövriyyəsini dəfələrlə artırdı.  

İqtisadi sahədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq 

bu gün ölkəmiz dünya dövlətləri ilə qurulmuş xarici ticarət əlaqələrində böyük 

müvəffəqiyyətlər əldə etməyi bacarıb və qazanılan nailiyyətlərin miqyası günü-gündən 



İPƏK YOLU, No.1, 2018 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
122 

genişlənməkdədir. Xüsusən də, özəl biznesin inkişafı üçün yaradılan əlverişli şərait, istehsal 

münasibətlərində müsbət keyfiyyət dəyişiklikləri və bu qəbildən olan digər amillər xarici 

ticarət dövriyyəsinin həcminin böyük sürətlə artmasına səbəb olmaqdadır. 

1995-ci ildən başlayaraq xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası əhəmiyyətli dərəcədə 

inkişaf etmişdir, coğrafiyası getdikcə genişlənməkdədir. Bu gün Azərbaycan dövləti tərəfindən 

həyata keçirilən müasir xarici ticarət siyasəti əslində bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər kompleksində baş verən proseslərin daxili məntiqinə uyğun şəkildə milli iqtisadi 

və siyasi amillərin qarşılıqlı təsirindən formalaşan mürəkkəb bir sistemdir. Xarici ticarət 

əməliyyatları ölkəmizin milli maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Xarici ticarət 

dövriyyəsinin inkişaf dinamikasında aşkara çıxarılmış meyl və təmayüllərin qərarlaşması 

prosesi demək olar ki, bütünlükdə idxal və ixracatın əmtəə strukturunda baş verən müsbət 

dəyişikliklərə söykənir. 

Ümumiyyətlə ixrac və idxal potensialından tam şəkildə və səmərəli istifadə edildiyi, 

habelə iqtisadiyyatın birbaşa dünya bazarının tələbinin ödənilməsinə yönəldiyi üçün 

respublikamızda milli təsərrüfat çox dinamik inkişaf edir. Həmçinin dünya bazarında kəskin 

rəqabətin təsiri ilə milli müəssisələrin istehlak texnologiyalarının keyfiyyəti yüksəlir, əmtəə və 

xidmətlərin qiyməti aşağı düşür, beləliklə də əhalinin rifah halı yüksəlir. Buna görə də 

respublikamızda ümumən xarici ticarətin, o cümlədən sahə iqtisadiyyatının genişləndirilməsinə 

milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin mühüm amillərdən biri kimi baxılır. Azərbaycan təkcə 

özünü təmin edəcək səviyyədə deyil, həm də Avropa və dünya təchizat sistemində səmərəli 

şəkildə iştirak edə biləcək miqdarda istehsal və resurs ehtiyatlarına malikdir. 

Azərbaycanda yeni istehsal müəssisələrinin işə salınması, sahibkarlığın inkişafı üçün 

dövlət qayğısı son nəticədə müasir tələblərə cavab verən texnologiyalar əsasında məhsul 

istehsalının həcmini əhəmiyyətli dərəcədə çoxaldıb. Bu da indi Azərbaycanda rəqabətədavamlı 

məhsulların istehsal miqdarını artırmağa imkan verməklə yanaşı, onların dünya bazarında 

alıcılarının sayını da artırmaqdadır. Belə vəziyyət isə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində 

mütəmadi olaraq müsbət saldonun qeydə alınmasına gətirib çıxarıb və ötən illərin müqayisəli 

təhlili Azərbaycanın ixrac əməliyyatlarını, xaricə göndərilən məhsulların həm həcmini, həm də 

çeşidini artırdığını göstərir. 

Dünyada baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, investisiya 

və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq sektorunun genişləndirilməsi üçün 

əlverişli imkanların yaradılması, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac potensialının artırılması, idxalın 

əvəzlənməsi, o cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi istiqamətində 

bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası özünün zəngin təbii xammal ehtiyatlarından məqsədyönlü 

şəkildə istifadə etmək, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyanı sürətləndirmək və qarşıda 

duran bir sıra qlobal problemlərin həllinə nail olmaq məqsədilə xarici ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsinə, ticarətin müasir tipli infrastrukturunun yaradılmasına, ticarət sisteminin 
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beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verməlidir. Məhz 

bu səbəbdən də yeni iqtisadi şəraitə uyğun normativ-hüquqi bazanın yaradılması bu sahədə 

aparılan iqtisadi islahatların strateji xəttini təşkil etməkdədir. 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində sahibkarların ixrac və idxal 

prosedurlarının daha rahat şəkildə həyata keçirilməsi, habelə daxili istehsalın 

stimullaşdırılması, son məhsulun həm yerli bazarda, həm də xarici bazarlarda rəqabət 

qabiliyyətli olması üçün dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq iqtisadi və hüquqi islahat 

tədbirləri həyata keçirilir. İslahatlar geniş vüsət aldıqca, Azərbaycanın dünyanın əksər ölkələri 

ilə ticarət dövriyyələri artır və yeni ticarət müqavilələri bağlanır. Bütün bunlar, ölkəmizin 

ixrac-idxal gömrük siyasətinin ildən ilə təkmilləşdirməyə və beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilərək tətbiq etməsinə sövq edir. 

Belə ki, ticarət dövriyyəsinin müstəqilliyin ilk illərində azalmasına baxmayaraq, 1997-

ci ildən etibarən artan dinamikaya malik olmuşdur. Nəticədə 1991-ci illə müqayisədə xarici 

ticarət dövriyyəsi 8 dəfədən çox artaraq 2013-cu ildə 34 milyard 690 milyon ABŞ dollarına 

çatmışdı. Lakin növbəti iki ildə neftin qiymətinin dünya bazarında kəskin şəkildə aşağı 

düşməsi xarici ticarət dövriyyəsinə təsir etmiş və nəticədə 2016-cı ildə xarici ticarət 

dövriyyəsi 17 milyard 676 milyon ABŞ dolları olmuşdur (bax. Cədvəl 1)  

 

Cədvəl 1. Xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikası, milyon ABŞ dolları ilə 

 

İllər ticarət dövriyyəsi idxal ixrac saldo 

1991 4002,2 1881,2 2121,0 239,8 

1992 2423,8 939,8 1484,0 544,2 

1993 1353,5 628,8 724,7 95,9 

1994 1430,6 777,9 652,7 -125,2 

1995 1304,9 667,7 637,2 -30,5 

1996 1591,9 960,6 631,3 -329,3 

1997 1575,7 794,4 781,3 -13,1 

1998 1682,6 1076,5 606,1 -470,4 

1999 1965,1 1035,9 929,7 -106,2 

2000 2917,3 1172,1 1745,2 573,1 

2001 3745,3 1431,1 2314,2 883,1 

2002 3832,9 1665,5 2167,4 501,9 

2003 5216,6 2626,2 2590,4 -35,8 

2004 7131,4 3515,9 3615,5 99,6 

2005 8558,4 4211,2 4347,2 136,0 

2006 11638,9 5266,7 6372,2 1,105,5 

2007 11771,7 5713,5 6058,2 344,7 

2008 54926,0 7170,0 47756,0 40586,0 

2009 20824,5 6123,1 14701,4 8578,3 

2010¹ 33160,7 6600,6 26560,1 19959,5 

2010² 27960,8 6600,6 21360,2 14759,6 
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2011¹ 44161,7 9756,0 34405,7 24649,7 

2011² 36326,9 9756,0 26570,9 16814,9 

2012¹ 43813,5 9652,9 34160,6 24507,7 

2012² 33560,9 9652,9 23908,0 14255,1 

2013¹ 43554,1 10712,5 32841,6 22129,1 

2013² 34687,9 10712,5 23975,4 13262,9 

2014¹ 39407,5 9187,7 30219,8 21032,1 

2014² 31016,3 9187,7 21828,6 12640,9 

2015¹ 25809,0 9216,7 16592,3 7375,6 

2015² 21945,8 9216,7 12729,1 3512,4 

2016¹ 21650,8 8532,4 13118,4 4586,0 

2016² 17675,7 8532,4 9143,3 610,9 

Qeyd: 1) Statistika məlumatı – hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük 

rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan  xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş 

dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla məlumatlar daxil edilmişdir. 

2) Gömrük məlumatı  -  hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan 

xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 

Mənbə: Dövlət statistika Komitəsi. Xarici ticarət statistikası 2017. 

 

Müstəqilliyin ilk illərində ticarət dövriyyəsi mənfi saldoya malik olsa da, 2000-ci ildən 

sonra müsbət saldo müşahidə edilmişdir. Xüsusilə 2005-ci ildən sonrakı illərdə ixrac idxalı 

dəfələrlə üstələmişdir və nəticədə 2013-cü ildə 13,3 milyard ABŞ dollarından çox müsbət 

saldo yaranmışdır. 2016-cı ilin statistik məlumatlarına əsasən ticarət dövriyyəsində saldo neft 

qiymətlərinin aşağı düşməsi ilə xeyli azalmışdır. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 186 

ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 116 ölkəyə məhsul ixrac 

olunmuş, 177 ölkədən idxal olunmuşdur. 

Gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa 

çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə 

alınmaqla 2016-cı ildə xarici ticarət dövriyyəsi 21650,8 milyon ABŞ dolları, o cümlədən 

ixracın dəyəri 13118,4 milyon dollar, idxalın dəyəri 8532,4 milyon dollar təşkil etmiş, 

nəticədə 4586,0 milyon dollarlıq müsbət ticarət saldosu yaranmışdır. 

Ticarət dövriyyəsinin 36,2 faizi Avropa İttifaqı ölkələri, 13,0 faizi MDB üzvü 

dövlətləri, 50,8 faizi isə dünyanın digər ölkələrinin payına düşmüşdür. 

İxracın dəyərinin 17,1 faizi İtaliyaya, 12,4 faizi Türkiyəyə, 8,7 faizi Tayvana (Çinin 

əyaləti), 7,3 faizi İsrailə, 6,7 faizi Almaniyaya, 5,4 faizi Fransaya, 4,8 faizi Hindistana, 4,5 

faizi Rusiyaya, 3,8 faizi Gürcüstana, 3,0 faizi Çinə, qalan 26,3 faizi isə digər ölkələrə 

göndərilmiş məhsullar əsasında formalaşmışdır. 

İdxal olunmuş məhsulların dəyərinin 19,2 faizi Rusiyanın, 13,8 faizi Türkiyənin, 8,2 

faizi Çinin, 5,8 faizi Birləşmiş Krallığın, 5,5 faizi ABŞ-ın, 4,7 faizi Almaniyanın, 3,9 faizi 
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İtaliyanın, 3,4 faizi Ukraynanın, 3,3 faizi Yaponiyanın, 3,2 faizi Norveçin, 29,0 faizi isə digər 

ölkələrin payına düşmüşdür. 

2016-cı ildə 1237,1 milyon dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edilmişdir ki, 

bu da 2015-ci ilə nisbətən real ifadədə 16,4 faiz azdır. 

2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə mühüm məhsul növlərindən təzə meyvə ixracı 

23,9 faiz, təzə tərəvəz – 49,5 faiz, kartof – 4,1 faiz, qara metallardan borular – 5,3 dəfə, 

pambıq  ipliyi – 11,0 faiz artmış, şəkər ixracı isə 50,9 faiz, bitki yağları – 56,3 faiz, çay – 73,5 

faiz, marqarin, qida üçün yararlı digər qarışıqlar – 89,1 faiz, polietilen – 3,7 faiz, emal 

olunmamış alüminium – 22,7 faiz azalmışdır. 

2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə buğda idxalı 18,2 faiz, xam şəkər və şəkər – 25,3 

faiz, bitki yağları – 20,1 faiz, təzə meyvə – 24,7 faiz, kərə yağı, digər süd yağları və pastaları 

– 4,1 faiz, çay – 69,0 faiz, kartof – 46,7 faiz, quş əti və onun əlavə məhsulları – 3,3 dəfə, təzə 

tərəvəz – 80,1 faiz, mal əti – 3,9 faiz, polad prokatı – 4,0 faiz, mebel – 20,1 faiz, mineral 

gübrələr – 9,7 faiz, hesablama maşınları, blok və qurğuları – 3,3 dəfə, rezin şinlər – 38,9 faiz, 

məişət kondisionerləri – 5,0 dəfə artmış, minik avtomobillərinin idxalı isə 79,0 faiz, qara 

metallardan borular – 53,9 faiz, qara metallardan çubuqlar – 63,1 faiz, polietilen – 26,5 faiz, 

qara metallardan künclüklər – 39,2 faiz, sement və sement klinkerləri – 21,5 faiz azalmışdır. 

Son illər qlobal miqyasda baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafı, investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın 

genişləndirilməsi ucun əlverişli imkanların yaradılması, rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft 

məhsullarının istehsalı və ixracının stimullaşdırılması, ənənəvi və yeni bazarlara çıxış 

imkanlarının artırılması, idxalın əvəzlənməsi, o cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin 

gucləndirilməsi istiqamətində aparılan iqtisadi islahatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

və bu sahədə işlərin səmərəli əlaqələndirilməsini təmin etmək məqsədilə ölkə başçısı 

tərəfindən mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, strateji əhəmiyyətə malik sənəd və proqramlar 

qəbul edilmişdir. 

Həyata keçirilmiş islahatlar və qəbul edilmiş strateji sənədlər Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətinin və perspektivlərinin müəyyən edilməsi baxımından 

əhəmiyyətlidir. Bu iqtisadi tədbirlərin bir çoxu xarici siyasətə təsir imkanlarına malikdir.  

2008-ci ildən etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı “bir pəncərə” prinsipinə 

uyğun həyata keçirilir. Bunun nəticəsində kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyat və biznesə 

başlama prosedurlarının sayı 13-dən 3-dək, müddəti isə 53 gündən 3 günədək, təqdim 

edilməli olan sənədlərin sayı 5 dəfədən çox azaldılmışdır. 2011-ci il iyunun 1-dən etibarən 

fiziki şəxslərin, 2012-ci ilin fevral ayından etibarən hüquqi şəxslərin elektron qaydada 

qeydiyyatına başlanılmışdır. 2009-cu ildən miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında, 2011-

ci ildən idxal edilən nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsində “bir pəncərə” prinsipi tətbiq 

edilir.  

Eyni zamanda 2009-cu ilin yanvar ayından etibarən sərhəd buraxılış məntəqələrindən 

keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipi tətbiq 
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edilir ki, bu da dövlət sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması 

zamanı süni maneələrin aradan qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə 

uyğun aparılması ucun münbit şəraitin yaradılması məqsədi daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən sistemli iqtisadi islahatlar 

nəticəsində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac davamlı olaraq artmaqdadır. Belə ki, Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2017-ci ilin 9 ayı ərzində qeyri-neft sektoru üzrə 

ixrac 1 milyard 69 milyon ABŞ dolları həcmində olmuş və bu ixrac əməliyyatlarında 1582 

subyekt iştirak etmişdir. 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2017-ci ilin 9 ayında 

qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 25 faiz həcmdə artmışdır. Cari ilin 9 ayı ərzində qeyri-neft 

məhsullarının ixrac edildiyi ölkələrin siyahısında Rusiya liderliyi qorumuşdur. Dövlət 

Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, 2017-ci ilin 9 ayı ərzində bu ölkəyə 366 milyon ABŞ 

dolları dəyərində ixrac olmuşdur. Növbəti yerləri isə Türkiyə (223 milyon ABŞ dolları), 

Gürcüstan (99 milyon ABŞ dolları), İsveçrə (98 milyon ABŞ dolları) və Türkmənistan (44 

milyon ABŞ dolları) bölüşür.  

2017-ci ilin 9 ayı ərzində ixrac olunan qeyri-neft sektoru məhsulları arasında pomidor 

(tomat) birinciliyini qorumuşdur (128,8 milyon ABŞ dolları). Bu siyahıda ikinci yeri qızıl 

(81,4 milyon ABŞ dolları), üçüncü yeri isə qabığı təmizlənmiş meşə fındığı (62 milyon ABŞ 

dolları) tutmuşdur.  

Ümumiyyətlə isə 9 ay ərzində meyvə-tərəvəz ixracı 307 milyon, alüminium və ondan 

hazırlanan məmulatların ixracı 87 milyon, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların 

ixracı 78 milyon, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 61 milyon, kimya 

sənayesi məhsullarının ixracı 58 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

Qeyd edək ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 9 ayı ərzində pambıq 

lifi ixracı 8.5 dəfə, elektrik enerjisi ixracı 2,8 dəfə, çay ixracı 62 faiz, meyvə-tərəvəz ixracı 41 

faiz, spirtli və spirtsiz içkilərin ixracı 28 faiz, kimya sənayesi məhsulları ixracı 25 faiz, 

alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 22 faiz, bitki və heyvan mənşəli piylərin 

və yağların ixracı 17 faiz, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 10 faiz 

artmışdır.  

Ümumilikdə isə ölkəmizdə qəbul olunmuş qanunlar, fərman və sərəncamlar əsasında 

idxal-ixrac, xarici ticarət sərbəstləşdirilib. Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici ticarət vasitəsilə 

dünya iqtisadiyyatı ilə daha sıx bağlanması üçün vacib addımlar atılıb və bu istiqamətdə 

lazımı tədbirlər indi də davam etdirilməkdədir. 

Xüsusən də, ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, xarici iqtisadi 

fəaliyyətin strateji istiqamətlərindən olan və ölkəyə valyuta daxil olmalarının əsas mənbəyi 

kimi çıxış edən ixracın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın iqtisadi potensialını daha da 

gücləndirir. Bütün bunlar fonunda daxili bazarın dünya bazarlarında baş verən 

dəyişikliklərdən və xarici rəqabətin təsirindən etibarlı qorunmasına da daim diqqət yetirilir. 
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Azərbaycanın mövcud iqtisadi potensialı bir tərəfdən ixracda hazır məhsulların xüsusi 

çəkisini artırmaq üçün, digər tərəfdən isə idxalı əvəz edən istehsalın təşkili üçün yaxşı zəmin 

yaradır. Bu işdə xarici investisiyaların da Azərbaycana cəlb edilməsi xüsusi rol oynayır. 

Beləliklə, ölkəmizdə mövcud iqtisadi sərbəstlik, özəl bölmənin inkişafı üçün yaradılmış 

münbit şərait, respublikamızın yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe nəticəsində xarici ticarət 

əlaqələrinin həcmi və miqyası getdikcə artır. Bununla, həm də daxili istehsalın həcminin 

genişlənməsinə stimulverici şərait yaranır, son nəticədə Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti daha da 

artır. 

Nəticə. Beynəlxalq ticarət istənilən dövlətin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında 

vacib rol oynayan faktorlarından biri kimi qiymətləndirilməlidir. Müstəqillik əldə etməmişdən 

öncə Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının üzvü olduğundan onun xarici ticarət siyasəti 

üzərində güclü dövlət nəzarəti mövcud idi və ticarət əməliyyatları daha çox keçmiş SSRİ-yə 

üzv ölkələrlə aparılırdı. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadi azadlıq əldə 

etməsi ilə  milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ucun yeni imkanlar yarandı, bu sahədə aparılan 

iqtisadi islahatlar dünya ölkələri ilə əlaqələrin genişlənməsinə səbəb oldu. Son illərdə xarici 

ticarət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər xarici ticarət sektorunun ölkə iqtisadiyyatının 

aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə, xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə, ticarət 

dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsinə, ölkəyə valyuta daxil olmalarının artmasına, 

qeyri-neft ixracının artmasına gətirib çıxarır ki, bu da nəticə etibarı ilə ölkə iqtisadiyyatının 

güclənməsinə öz töhfəsini verir. 
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