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Xülasə. Məqalədə 2015-ci ildən başlayaraq qeyri-neft sektoru üzrə ixracın 

həcmi təhlil olunub və 2018-ci ildə ixrac təşviqinin strukturu araşdırılıb. 

Pandemiya dövründə xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi analiz olunub və 

Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan “Doing Business 2020” hesabatının 

müvafiq göstəricilər üzrə biznesin yeri təhlil edilib. 
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Abstract. The article analyzes the volumes of 

exports in the non-oil sector since 2015 and 

examines the structure of export incentives in 

2018. The volume of foreign trade operations 

during the pandemic is analyzed. Analyzed the 
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Резюме. В статье анализируются объемы 

экспорта в ненефтяном секторе с 2015 года и 

исследуется структура стимулирования экс-

порта в 2018 году. Проанализирован объем 

внешнеторговых операций во время пандемии. 

Проанализированы положения бизнеса по 

соответствующим показателям на основе 

доклада «Doing Business 2020», подго-

товленный Всемирным банком.  

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт-

но-ориентированная продукция, ненефтяной 

сектор, ненефтяные продукты, продвижение 

экспорта. 

 

1. Giriş 

Məlumdur ki, İnkişaf Konsepsiyasına əsasən bazar iqtisadiyyatı şəraitində sağlam 

rəqabəti təmin edən səmərəli dövlət tənzimləməsi, enerjidən səmərəli istifadə edən və yüksək 

əlavə dəyər yaradan ixrac yönümlü iqtisadiyyata transformasiya və sosial-iqtisadi sahələrin 

inkişafına kompleks yanaşma prinsipləri əsas tutulması hədəf kimi qarşıya qoyulmuşdur.  

Burada əsas məqsəd konsepsiya çərçivəsində istehsal amillərinin ümumi məhsuldarlığının 

artımı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının səmərəliliyə əsaslanan iqtisadiyyata çevrilməsi və 

innovasiyaların üstünlüyü ilə səciyyələndirilən mərhələyə keçidin təmin olunmasıdır. Ölkənin 

əlverişli coğrafi mövqeyi, geniş potensialı nəzərə alınaraq, ölkənin regionun ticarət mərkəzinə 

çevrilməsi, qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına düşən ixrac həcminin 1000 ABŞ dollarına 
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çatdırılması planlaşdırılır [3]. Dayanıqlı inkişaf şəraitində planın icra olunması məqsədi ilə və 

azad ticarət sazişlərindən irəli gələn iqtisadi faydalardan yararlanmaq üçün Azərbaycan 

davamlı olaraq əlverişli ticarət sazişləri bağlayır. 

Ənənəvi MDB bazarları ilə yanaşı, qeyri-neft ixracını artırmaq məqsədilə Avropa 

İttifaqı, Körfəz ölkələri, Çin kimi bazarlara daha əlverişli ticarət rejimi əsasında daxil olmaq 

istiqamətində fəaliyyət davam etdiriləcəkdir. Lakin, hazırda respublika iqtisadiyyatının ixrac 

yönümlü istehsalında karbohidrogen ixracından asılılıq mövcuddur. Belə ki, zərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin “Ən çox ixrac olunan mallar” haqqında statistik 

məlumatın təhlili göstərir ki, ixrac olunan malların strukturunda bitumlu süxurlardan alınmış 

xam neft və xam neft məhsullarının həcmi ümumi ixracatın tərkibində 2017-ci ildə 77,52 faiz, 

2018-ci ildə 80,78 faiz, 2019-cu ildə isə 75,45 faiz və 2020-ci ilin ilk 5 ayında 72,74 faiz 

təşkil etmişdir [6]. Göründüyü kimi, İnkişaf Konsepsiyasında qoyulmuş hədəf istiqamətində 

ölkə rəhbərliyi tərəfindən aparılan islahatlar nəticəsində karbohidrogen məhsulların həcminin 

xüsusi çəkisi ümumi ixracatın tərkibində azalmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1995-ci 

ildə mineral yanacaq, neft və neft emalı məhsullarının həcmi ümumi ixracatın tərkibində 58,4 

faiz təşkil edirdi və həmin il 1994-2019-cu illər dövründə pambıq üzrə göstərici maksimum 

həddə-18,3 faiz idi [10]. Buna əsasən demək olar ki, respublikanın ixracatında karbohidrogen 

məhsullarının həcminin ümumi ixracatın tərkibində hələ də yüksək olmasında digər dolayı 

amillər də təsir göstərmişdir.  

Məlum olduğu kimi ölkələr iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dəyərləndirilərkən adətən, 

az inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac potensialında xammal və kənd 

təsərrüfatı malları, idxalda isə daha çox hazır məhsullar, texnologiya avadanlıqları, 

maşınqayırma məhsulları və.s. üstünlük təşkil edir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr isə 

əksinə, az inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrdən xammal idxal edir, öz 

ölkəsində emal edir və sonradan hazır məhsul halında, daha yüksək qiymətə həmin ölkələrə 

ixrac edir [2]. 

 

2. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracın həcmi və ixrac təşviqinin strukturu 

Son illər qeyri-neft sektoru üzrə ixracyönümlü istehsal sahələrinin inkişafı ilə bağlı 

dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinin yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verməsi üçün kompleks 

yanaşma tələb olunur. İstiqamətlər dedikdə, investisiya fəaliyyətinin və kooperasiyanın 

stimullaşdırılmasından, lizinq və aqroservis xidmətlərinin genişləndirilməsindən, yeni texnika 

və texnologiyaların tətbiqindən, məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsindən və ixracının 

artırılmasından, elmi təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir [9]. Məlumdur ki, bazar 

münasibətləri şəraitində ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün ən vacib məsələ bu 

istiqamətlərə aid olan bütün sahələr üzrə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməklə 

sahibkarlığın dünya bazarında rəqabətqabiliyyətli iştirakçı kimi formalaşmasına yardım 

etmək, onlara neft fondu hesabına maliyyə yardımı göstərmək və vergi, gömrük güzəştləri 
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tətbiq etməkdən ibarətdir. Amma təhlillərimiz onu göstərir ki, bu sahədəki hədəflərə nail 

olmaq istiqamətində fəaliyyətin genişləndirilməsi də vacibdir. Belə ki, 2020-ci ilin yanvar-

aprel aylarında qeyri neft-qaz məhsullarının ixracı 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən 

pandemiyasının təsiri nəticəsində faktiki qiymətlərlə 5,8 faiz, real ifadədə isə 12,9 faiz 

azalaraq 548,9 milyon dollar təşkil etmişdir. Şəkil 1-də əsasən 2015-2019-cu illər üzrə qeyri-

neft məhsulları ixracının müsbət dinamikasını görmək olar. 2017-ci ildən etibarən qeyri-neft 

məhsulları ixracında artım baş vermiş və 2019-cu ildə də artım tempini qorumaq mümkün 

olmuşdur. Dövlət dəstəyilə ixrac bazarlarında logistika mərkəzlərinin tikintisi, risk təhlili 

aparılması, elektron ticarətin beynəlxalq normalara uyğun infrastrukturunun və hüquqi 

bazasının inkişafı nəticəsində 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə qeyri-neft sektoru üzrə 

ixrac 265 milyon ABŞ dolları və ya 15,7 faiz  artıb. Proqnoza görə isə, 2020-ci ildə qeyri-neft 

məhsulları ixracında 2019-cu ilə nisbətən azalma baş verəcək və ixrac dəyəri 1760 milyon 

ABŞ dolları olacaqdır.  

 

 

 

Şəkil 1. Azərbaycandan  qeyri-neft məhsulları ixracı həcminin dinamikası (milyon ABŞ dolları) 

Mənbə: [10]. (2020-ci il üzrə gözlənilən həcm müəllif tərəfindən hesablanmışdır) 

 

Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) məlumatına 

görə, 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ixrac təşviqinin ödənilməsi ilə məhsullar əsasən 

ABŞ, Avstraliya, Almaniya, Belarus, Böyük Britaniya, BƏƏ, Cənubi Koreya, Çin, Gürcüstan, 

Ukrayna, Latviya, Litva, Polşa, Rusiya, Malayziya, Kanada, Moldova, Çexiya, Estoniya, 

İtaliya, İsrail, İran, İsveç, Səudiyyə Ərəbistan, Türkmənistan, Tacıkistan, Qazaxıstan, 

Qırğızıstan, Özbəkistan, Qətər, Yunanıstan, Yaponiya və Küveytə ixrac olunub. 2018-ci ilin 

yanvar - dekabr aylarında isə 4,9 mln manat ixrac təşviqi ödənilib [4].   
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Şəkil 2. 2018-ci ildə qeyri-neft məhsulları üzrə ixrac təşviqinin ödənilməsi strukturu (faizlə) 

Mənbə: [4]. 

 

Struktura nəzər saldıqda aydın görünür ki, qabığı təmizlənmiş meşə fındığı, təzə 

xurma və təzə nar təşviq alan əsas məhsullardır və uyğun olaraq 1,34 milyon manat və 1,12 

milyon manat təşviq ödənilmişdir. Həmçinin konserv məhsulları, şirələr, mürəbbələr, souslar 

üçün 872 374 manat, üzüm şərabları və digər spirtli içkilər üçün 825 698 manat, pambıq 

ipliyindən hazırlanan məmulatlar üçün 479 274 manat və qovrulmuş fındıq ləpəsi üçün isə 

147 634 manat olmuşdur. Digər məhsulların ixrac edən sahibkarlara ödənilən təşviqin 

məbləği isə 163 431 manat olmuşdur. Bəzi ölkələr ixrac təşviqi üçün xüsusi banklar və dövlət 

orqanları yaradır.  

 

3. Pandemiya dövründə xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi və beynəlxalq reytinq 

Pandemiya dövründə ölkənin xarici balansı ucuz neft qiymətlərindən ən yüksək 

təsirlənmiş iqtisadi həlqə olmuşdur. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, 2020-ci 

ilin yanvar-may aylarında xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi 2019-cu ilin müvafiq dövrünə 

nəzərən 22,9 faiz və ya  3,3 milyard azalaraq, 11,1 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Lakin, 

qeyd olunan dövrdə pandemiya idxal və ixrac əməliyyatlarına təxminən eyni qədər təsir etdiyi 

üçün 2020-ci ilin yanvar-may ayları üzrə xarici ticarət saldosu 2 806,88 milyon ABŞ dolları 

(0,9 faiz artım), 2019-cu ilin yanvar-may aylarında isə 2 780,95 milyon ABŞ dolları olmuşdur 

[6]. 
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Şəkil 3. Azərbaycanda ticarət əməliyyatlarının həcminin dinamikası (milyon ABŞ dolları) 

Mənbə: [6]. 

 

Cədvəl 1-də Doing Business hesabatının təhlili göstərir ki, Strateji Yol Xəritəsinə 

həyata keçirilən tədbirlər sayəsində Azərbaycanda bir çox sahədə islahatlar dünya 

standartlarına uyğun formalaşdırılmışdır. Göstəricilər üzrə əksər ölkələrindən öndə olsa da, 

nisbətən geridə qaldığı sahələrin nəzərdən keçirilməsindən başlamaqla, biznes mühitinin 

yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar göstərilən təşəbbüslər daha da təkmilləşdirilə bilər: tikinti üçün 

icazələrin alınması, elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma, kiçik qrup investorların 

qorunması və xarici ticarətin aparılması. Xüsusi ilə xarici ticarət sahəsinin yaxşılaşdılmasında 

nəzarət sisteminin mühüm bir halqası kimi maliyyə nəzarəti lazımdır. Nəzarətin predmeti 

kimi mənfəət, gəlirlər, rentabellik, maya dəyəri, tedavül xərcləri, əlavə dəyər vergisi, müxtəlif 

məqsədlərə və fondlara ayırmalar və s. maliyyə (dəyər) göstəriciləri çıxış edir [5]. Təsadüfi 

deyil ki, “Ölkədə idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 aprel tarixli 6 

nömrəli Sərəncamına əsasən maliyyə nəzarəti sahəsində uçotun şəffaflaşdırılması, büdcə 

yığımlarının artırılması, qeyri-neft məhsullarının ixracı üzrə prosedurların sadələşdirilməsi, 

ixracın həcminin artırılması və bu istiqamətdə dövlətin fiskal siyasətini həyata keçirən 

orqanların fəaliyyətinin səmərəli şəkildə əlaqələndirilməsi məqsədilə respublikasında bir sıra 

idxal-ixrac əməliyyatları üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən birgə nəzarət mexanizminin tətbiqi 

məqsədəuyğun hesab edilmişdir [8]. 
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Cədvəl 1. Biznes fəaliyyətinin asanlığı indeksi üzrə 190 ölkə içərisində Azərbaycanın mövqeyi 

Mənbə: [7]. 

S/S Ölkə İndeks  

 

Göstərici 

DB 

2020 

s/s 

DB 2020 

indeks 

DB 2019 

indeks 

Fərq 

(%) 

1 
Yeni 

Zelandiya 
86.8 

 

Ümumi 34 76.7 73.6  3.1 

2 Sinqapur 86.2 

 

Sahibkarlıq 

fəaliyyətinə başlama 
9 96.2 96.1  0.1 

3 Honkonq 85.3 

 

Tikinti üçün icazələrin 

alınması 
59 73.4 73.1  0.3 

--- 
 

  

 

Elektrik təchizatı 

şəbəkələrinə qoşulma 
80 77.3 77.3 .. 

7 Gürcüstan 83.7 

 

Əmlak qeydiyyatı 44 75.4 72.2  3.2 

--- 
 

  

 

Kredit almaq 1 100 80.0  20 

33 Türkiyə 76.8 

 

Kiçik qrup 

investorların 

qorunması 

105 50.0 46.0  4 

34 Azərbaycan 76.7 

 

Vergilərin ödənilməsi 40 84.0 84.6  0.6 

---     

 

Xarici ticarət 83 77.0 77.0 .. 

47 Ermənistan 74.5 

 

Müqavilələrin icrası 28 70.3 65.7  4.6 

    

Müflisləşməni həll 

etmək 
47 63.5 63.8  0.3 

 

 

Doing Business Hesabatında əvvəlki illərə nisbətən irəliləyişin başqa səbəbi isə ölkə 

Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin 

əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da 

yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” sərəncamı əsasında 2016-cı il hesabatları 

üzrə mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün icra olunan tədbirlərin nəticəsidir [1]. 

Nəticə. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracyönümlü istehsal sahələrinin inkişafın olması 

ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatının düzgün inkişaf istiqamətində irəliləməsinin əsas faktoru 

kimi baxıla bilər. Qeyri-neft sektorunda iqtisadi münasibətlərin əsasını tələb və təkliflər bazarı 

formalaşdırır, buna görə də bu amillər gələcəkdə ərzaq ixracına müsbət təsir göstərməsi üçün 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə müfaviq tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğun olardı: 

 xarici ticarət iştirakçıları üçün daha əlverişli biznes mühiti formalaşdırılmışdır; 

 xarici bazara çıxış imkanının asanlaşdırılması; 

 məhsulların, göstərilən xidmətlərin maya dəyərinin azaldılmasına və ixrac edilən 

məhsullarda rəqabət xüsusiyyətlərinin artırılması; 
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 ixrac təşviqi alan kənd təsərrüfatı və emal məshullarının siyahısının digər ölkələrinin 

statistikasından istifadə edərək bir qədər genişləndirilməsi; 

 xarici maliyyə resurslarının kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafına cəlbi; 

 ixrac məhsullarında dövlətin sığortaçı kimi iştirakı; 

 beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması; 

Tədqiqatın ümumi sonluğu olaraq bildirmək lazımdır ki, xarici ticarət dövriyyəsinin 

artırılması üçün maliyyələşmə mexanizminin hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
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