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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın logistika mərkəzlərinin inkişaf istiqamətləri 

öyrənilir. Azərbaycan ərazisindən keçən Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, Cənub-

Qərb, Avropa-Qafqaz-Asiya (TRACECA) nəqliyyat dəhlizi, Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolu xətti araşdırılır, bu dəhlizlər vasitəsi ilə daşınan yüklərin, 

sərnişinlərin həcmi və onların gətirdiyi gəlirlər, Azərbaycan Dövlət Gömrük 

Komitəsinin hesabatları əsasında təhlil edilmişdir.  
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Abstract. The paper examines the directions of 

development of logistics centers in Azerbaijan. 

The transport corridor North-South, East-West, 

South-West, Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), 

the Baku-Tbilisi-Kars railway line passing through 

the territory of Azerbaijan are studied. The 

volumes of cargo and passengers transported along 

these corridors and their income were analyzed 

based on the reports of the State Customs 

Committee of Azerbaijan. 

Keywords: TRACECA, North, South, East, West, 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИ-

ЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Самир Махаррамов 
Азербайджанский Университет Туризма и 

Менеджмента, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. В статье исследуются направления 

развития логистических центров в Азербай-

джане. Изучаются транспортный коридор Се-

вер-Юг, Восток-Запад, Юго-Запад, Европа-

Кавказ-Азия (TRACECA), железнодорожная 

линия Баку-Тбилиси-Карс, проходящая по 

территории Азербайджана. Объемы грузов и 

пассажиров, перевезенных по этим коридорам, 

и их доходы проанализированы на основании 

отчетов Государственного таможенного коми-

тета Азербайджана. 

Ключевые cлова: ТРАСЕКА, Север, Юг, 

Восток, Запад, логистика, коридор, логисти-

ческие центры, таможенный комитет. 

 

1. Giriş 

Ölkələr adətən logistika mərkəzlərini limanlara yaxın ərazidə inşa edərək əlavə dəyər 

yaratmaqla, ölkədə dəmir yolu, hava və quru yolu nəqliyyatını inkişaf etdirir. Logistika 

mərkəzlərinin ölkənin iqtisadiyyatı üçün bir necə istiqamətdə əlavə dəyər yaratması vacib 

amillərdən biridir. Azərbaycan logistika mərkəzlərinin inkişaf istiqamətlərini göstərən amillər 

bunlardır: 

1. Dünya ölkələrinin logistika mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq etmək;  

2.  Logistika mərkəzlərində (təchizat zəncirini) infrastrukturla xidmət sahələrinin birlikdə 

inkişafına nail olmasına çalışmaq; 
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3. Logistika mərkəzlərinə xarici və yerli investorların cəlb edilməsinə, onların risklərini 

və digər neqativ faktorlarə əvvəlcədən müəyyən edilməsi; 

4. Logisitka mərkəzlərinin düzgün optimallaşdırılması ilə özəl sektorun inkişafına dövlət 

təminatı və  dövlət qurumlarını effektiv işləməsinə nəzarət edilməsi  [1, s.7-8]. 

Araşdırmanın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti inşa olunan logistika mərkəzlərinin 

fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, logisitka infrastrukturlarının effektivliyinin artırılmasına, o 

cümlədən ölkə ərazinsindən keçən logistika və beynəlxalq ticarət qovşaqlarının inkişafında və 

ölkə rəhbərliyinin qəbul etdiyi qanunlarında görə bilərik. 

 

2. Azərbaycanın logistika infrastrukturu 

Azərbaycanın 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəfləri ölkənin logistika 

mərkəzlərinin digər ölkələrdəki logistika mərkəzləri və ticarət qovşaqları ilə əlaqələrinin 

səmərəli inkişafına çalışmaq, təkcə Azərbaycanın logistikasını deyil, həm regionun, həm də 

logistika dəhlizləri (şimal-cənub və şərq-qərb) üzərində önəmli bir mərkəz formalaşdırmaqdır 

[1, s.10]. Bununla da ölkədə yaradılan həm ticarət, həm də logistika mərkəzləri Azərbaycanın 

beynəlxalq bazarda nüfüzunun artırılmasına xidmət edəcəkdir. Azərbaycanın logistika və 

ticarət sahəsində qəbul etdiyi Starteji Yol xəritəsinin hədəfləri investorların cəlb olunması, 

yerli və beynəlxalq ticarətin inkişafı, şəffaflığı və nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə 

infromasiya texnologiyaların tədbiqi və infrastrukturunun inkişafıdır. 

Azərbaycanın Xəzər Dəniz hövəsindəki yeni dəniz limanı olan Bakı Beynəlxalq 

Dəmiz limanının inşası, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava limanının yenidən qurulması, ölkə 

ərazisində yeni hava limanlarının inşası və digər aeroportlarla əlaqələrin qurulmasına 

verdiyini önəmi görə bilərik [4]. 

Azərbaycanda son illərdə yaradılan logistika mərkəzləri və hava limanları regionda 

yüklərin daşımasına və qeyri-neft sektorun inkişafına müsbət təsir edən amillərdəndir. 

Zaqatala, Gəncə, Qəbələ və Lənkəran hava limanların inşası və yenidən qurulması 

Azərbaycan Republikasının Prezidentinin fərmanı [5] əsasında Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsində yerləşən Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanının tikintisi ölkədə müharibədən 

sonra həmin bölgəndə logistika mərkəzinin və xüsusən qeyri-neft sektorunun (kənd 

təsarrüfatını və turizmin) inkişafına müsbət təsir edən amillərdən biri olacaqdır.  

Mərkəzlərdə yaradılan anbarlar və yük avtomobil parkları yerli və xarici yükdaşıma 

şirkətlərinə göstəriləcək yüksək səviyyəli xidmətlər və yaradılması başa çatmaq üzrə olan 

Azad ticarət zonası Starteji Yol xəritəsinin əsas hədəflərindəndir [1, s.28]. Bakı Dəniz 

Limanını Xəzər Dənizi ətrafında olan limanlarla Aktau (Qazaxstan) və Türkmənbaşı 

(Türkmənistan) limanlarında daşınan yüklərin Şərq və Qərba logistika dəhlizi yükdaşımlar 

üçün  ən sərfəli xəttin olmasını hədəfləyir. 

Azərbaycanın Starteji Yol xəritəsi ölkədə logistikanın inkişafı üçün  beş əsas ərazini 

müəyyən etmişdir. Ölkənin şimal hissəsində Rusiya Federasiyası [3] ilə əlaqələrin, o 

cümlədən xarici ticarət və yükdaşımanın inkişafı üçün  Xaçmaz rayonunda logistika 
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mərkəzinin yaradılması və bunun üçün həmin istiqamətə yüksək sürətli avtomagistralın 

inşasının bir hissəsi başa çatmışdır.  

Ölkənin şərq hissəsində inşa olunan Ələt Azad Ticarət Zonası və Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Limanı “Yeni İpək Yolu”nun inkişafı üçün xüsusi önəm daşıyır.  

Cənub bölgəsində yerləşən Astara rayonunda yaradılmış Logistika mərkəzi 

Azərbaycanın İranla ticarət əlaqələri üçün, xüsusən də Şimal-Cənub logistika dəhlizi kimi 

mühüm yer tutur.  Dəhlizin inkişafı üçün Azərbaycan höküməti İranın Astara şəhəri ilə 

Azərbaycanın Astara rayonu arasında dəmir yolu xətti inşa etmişdir. Bunun üçün Azərbaycan 

höküməti İranın Rəşt şəhəri ilə dəmir yolu əlaqəsinin inkişafına 500 milyon dollar investisiya 

yatırmışdır [4]. Gəncə və Yevlax şəhərlərində yaradılması nəzərdə tutulan Logistika 

mərkəzləri  “Şərq – Qərb” ticarət dəhlizinin inkişafı üçün xüsusi yer tutacaqdır. Həmin 

şəhərlərdə olan hava limanları logistikanın və o cümlədən qeyri-neft sektorunun əhəmiyyətli 

hissəsini təşkil edən kənd təsərüffatının inkişafına və regionda əhalinin işsizliyinin 

azaldılmasına  təkan verəcəyi gözlənilir. 

Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yaradılacaq Culfa və 

Sədərək ticarət zonası regionda yerləşən ölkələr üçün İran, Türkiyə, Azərbaycan və 

Ermənistanla ticarət əlaqələrin inkişafına xüsusi  tövhə verəcəkdir. 

Bütün qeyd olunan logistika mərkəzləri Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici 

ölkələrlə ticarət əlaqələrinin inkişafına, yerli və xarici investorların cəlb olunmasına, azad 

ticarət zonalarınən yaradılmasına və həmin zonada faəliyyət göstərəcək şirkətlərin  inkişafına 

və Azərbaycanın yükdaşıma “hub”-na çevrilməsinə  xüsusi təkan verəcəkdir.   

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti. 7 fevral 2007-ci il tarixdə Gürcüstanın Tbilisi 

şəhərində Azərbaycan – Türkiyə - Gürcüstan rəhbərlərin iştirakı ilə “Bakı-Tbilisi-Qars yeni 

dəmiryolu xətti haqqında” üç tərəfli saziş imzalanmışdır [3]. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu 

xətti vasitəsilə,  Azərbaycanın Ələt limanından, Gürcüstanın Tbilisi və Axalkalaki 

şəhərlərindən  keçərək Türkiyənin Qars şəhəri vasitəsi ilə təşkil olunması ən optimal 

variantdır. Uzunluğu 838,6 km olan Dəmir yol xəttinin 503 km Azərbaycan digər 335,6 km 

isə Gürcüstan və Türkiyə dəmiryol xətti təşkil edir. Bu logisitka xətti üzrə illik yükdaşımanı 

17 milyon tona, sərnişin daşımanı isə 3 milyon nəfərə çatdırmağı hədəfləyirlər. 

Bakı-Tbilis-Qars dəmiryol xəttinin istifadəyə verilməsi Avrasiya qitəsində tarixi İpək 

Yolu üzərində olan ölkələr arasında yükdaşıma döviyyəsinin artmasına və ticarət potensialına 

müsbət təsir göstərəcək, beləliklə şərqdən gələn yüklər Mərkəzi Asiya, Azərbaycan 

Gürcüstan, Türkiyə (Bosfor boğazi altından keçərək) Trans-Asiya və Trans-Avropa dəmir yol 

xətti ilə Avropanın  dəniz limanlarından istifadə edərək Afrikaya çatdırılmasına imkan 

yaradacaqdır. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında güvənli bir 

logistika tərəfdaşına çevirilməsinə imkan yaradır. Tikilən logistika mərkəzləri ökənin həm 

iqitisadi, həm də sosial inkişafına təsir edən amillərdən biri olacaqdır [6]. 
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Avropa-Qafqaz-Asiya (TRACECA) nəqliyyat dəhlizi [7]. TRACECA – beynəlxalq 

səviyyədə qəbul olunmuş programın məqsədi tarixi İpək Yolu xətti üzərində olan ölkələrin 

iqtisadi, ticarət və nəqliyyat – kommuikasiya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır. 

Böyük İpək Yolu nəqliyyat dəhlizinə 13 dövlət Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, 

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Tacikistan, Türkiyə, Ukranya və Özbəkistan 

üzvdürlər. TRACECA-ya İran İslam Respublikası 2009-cu ildə qoşulmuşdur.  1998-ci ilin 

sentyabr ayında TRACECA tarixi İpək Yolu üzərində yerləşən 12 dövlətin iştirakı ilə Bakıda 

təşkil olunan sammitdə “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üçün beynəlxalq nəqliyyat 

haqqında çoxtərəfli baza sazişi” imzalanmışdır. Bu sazişin məqsədi dəhliz üzərində olan 

ölkələrin siyasi və iqtisadi potensiallını  tam şəkildə həyat keçirilməsi məqsədi daşıyır.  

Tarixi İpək Yolu proektinin inkişaf etməsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

 bölgədə yerləşən ölkələrin ticarət-iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsi; 

 nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etməsi - yük və sərnişinlərin daşınması; 

 tranzit daşınmalar üçün əlverişli şəraitin yaradılması; 

 yük daşınmaların müddətinin qısaldılması; 

 nəqliyyat siyasətinin uyğun olaraq aparılması; 

 daşınma tarifləri və vergilərə xüsusi güzəştlər; 

 müxtəlif nəqliyyat sahələr arasındakı əlaqələrin koordinasiya edilməsi; 

 yük və sərnişin daşımaları üzrə beynəlxalq və daxili tariflər sahəsində 

uyğunlaşdırılmış siyasət; 

 çoxmodallı (birləşmiş) daşımaların təşkil oulnması üzrə uyğunlaşdırılmış fəaliyyət 

proqramının işlənib hazırlanması. 

Bütün bu qeyd olunanlar logisitka dəhlizinin inkişafı üçün hazırlanmışdır. 

TRACECA  üzrə Azərbaycan hissəsinə aid olan yük və sərnişin daşımalarının 

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilən məlumatları aşağıdakı cədvəllərdə 

öz əksini tapmışdır. 

 

Cədvəl 1. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəaliyyəti (Azərbaycan hissəsində) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Yük daşınmışdır, min ton 

Cəmi 53,913 56,869 59,041 58,191 52,240 50,302 52,733 52,674 52,762 38,491 

Dəmiryolu 20,139 21,332 21,370 19,890 15,521 13,830 13,074 12,564 13,327 12820 

Dəniz 10,317 10,367 10,236 9,302 6,067 4,992 7,423 6,875 4,824 5015 

Avtomobil 23,457 25,170 27,435 28,999 30,652 31,480 32,236 33,235 34,611 20656 

Tranzit yük daşınmışdır, min ton 

Cəmi 16,234 15,719 14,757 12,798 9,494 7,997 10,186 9,345 8,077 8382,1 

Dəmiryolu 7,870 7,393 6,632 4,502 3,927 3,789 3,346 3,045 3,796 4131,6 

Dəniz 8,364 8,326 8,125 8,296 5,567 4,208 6,840 6,300 4,281 4250,5 

Avtomobil … … … … … … … … … … 

Yük dövriyyəsi, milyon ton-km 
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Cəmi 13,594 13,883 13,987 13,216 10,956 9,917 11,427 11,489 11,158 9254,3 

Dəmiryolu 6,640 6,719 6,361 5,676 4,557 3,773 4,158 4,305 4,890 4607,6 

Dəniz 4,061 4,057 4,013 3,717 2,354 1,990 3,020 2,799 1,801 1872,7 

Avtomobil 2,893 3,107 3,613 3,823 4,045 4,154 4,249 4,385 4,467 2774,0 

Tranzit yüklərin dövriyyəsi, milyon ton-km 

Cəmi 7,850 6,938 6,511 5,647 4,360 3,588 4,566 4,185 3,698 3,403 

Dəmiryolu 3,807 3,633 3,297 2,330 2,190 1,975 1,758 1,615 2,104 2,035 

Dəniz 4,043 3,305 3,214 3,317 2,170 1,613 2,808 2,570 1,594 1,368 

Avtomobil ... ... ... ... ... … … … … … 

[13].(*2020-ci ilin məlumatları statistik büllitenin hesabatına  uyğun hazırlanmışdır). 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2011-2020-cu illərdə yük daşıma sahəsində son 10 ilin 

nəticəsi olaraq ümumi yükdaşımada müəyyən artım müşahidə olunur. Lakin ən çox 

yükdaşıma 2014-cü ilin payına düşür ki, bunu da Azərbaycan yükdaşımalarının ən aktiv 

dövrü kimi göstərmək olar. Tranzit  yükdaşımalarında isə aktiv yükdaşıma dövrü 2011-ci ilə 

təsadüf edir. Bu ildə bütün növ tranzit yükdaşımalarında 16,234 min ton yük Azərbaycan 

ərazisindən keçmişdir. Həmin dövr üçün ən çox dəniz nəqliyyat vasitəsilə yük daşınmışdır.  

Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində tranzit yükdaşımaların 

dövriyyəsi 2011-2020-ci illərdə azalmağa başlamışdır. 2011-cu ildə tranzit yüklərin 

dövriyyəsi 7,850 milyon ton olduğu halda, 2019-cu ildə bu dövriyyə 3,698 milyon ton olmuş, 

2020-cu ildə isə bu dövriyyə bir necə dəfə azalaraq təxmini 3,403 milyon ton təşkil etmişdir. 

Azərbaycan üzrə tranzit yükdaşımalar da 2019-cu ildə 2 dəfə aşağı enmişdir, buna səbəb 

logistika mərkəzlərinin və nəqliyyatla bağlı dövlət orqanlarının effektiv işləməməsi və 2020-

ci ildə dünya üzrə COVİD-19 pandemiyasının verdiyi zərər olmuşdur. 

Cədvəl 2-də Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə sərnişinlərin daşınması 

və onlardan əldə edilən gəlir öz əksini tapmışdır. 10 il ərzində ən çox sərinişin 2019-cu ildə 

daşınmışdır ki, bu da ümumilikdə 163 264 min manat deməkdir. Sərnişin daşımada ən çox 

gəlir avtomobil yolundan istifadə edənlərdən əldə edilmişdir. Ən az sərnişin daşıma 2020-ci 

ilə təsadüf edir ki, bu da 158412 min nəfər edir.   

 

Cədvəl 2. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində nəqliyyatın fəaliyyəti (Azərbaycan hissəsində) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Sərnişin daşınmışdır,  min sərnişin 

Cəmi 241,528 260,873 285,176 307,281 331,119 338,628 345,175 350,640 360,612 158412 

Dəmiryolu 2,854 2,152 1,882 1,890 1,609 1,858 2,346 2,670 3,589 1 047 

Dəniz 17 17 14 15 9 20 17 16 22 20 

Avtomobil 238,657 258,704 283,280 305,376 329,501 336,750 342,812 347,954 357,001 157 344 

Sərnişin dövriyyəsi, milyon sərnişin-km 

Cəmi 4,860 5,225 5,698 6,164 6,628 6,740 6,865 6,965 7,183 3135,3 

Dəmiryolu 447 399 382 375 326 293 297 294 329 73 

Dəniz 7 6 5 5 3 9 8 7 9 9 



S. MƏHƏRRƏMOV: AZƏRBAYCANDA LOGİSTİKA MƏRKƏZLƏRİNİN İNKİŞAF…   

 

 

 
75 

Avtomobil 4,406 4,820 5,311 5,784 6,299 6,438 6,560 6,664 6845 3 053 

Yük daşınmasından əldə olunan gəlir, min manat 

Cəmi 381,729 443,165 476,360 531,003 545,265 641,990 651,783 633,608 673,207 513,141 

Dəmiryolu 153,645 183,221 189,675 204,807 187,966 225,467 221,567 211,657 228,960 211 299 

Dəniz 80,485 87,548 81,534 86,170 76,948 131,686 136,834 121,528 138,116 130 913 

Avtomobil 147,599 172,396 205,151 240,026 280,351 284,837 293,382 300,423 306,131 170 929 

Sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlir, min manat 

Cəmi 82,954 91,954 106,452 120,365 137,188 139,193 143,276 153,225 163,264 65,741 

Dəmiryolu 2,310 2,646 3,008 2,721 3,341 2,269 3,530 3,912 4,567 951 

Dəniz 4,173 1,520 1,259 1,051 814 698 932 1,615 2,284 1 128 

Avtomobil 76,471 87,788 102,185 116,593 133,033 136,226 138,814 147,698 156,413 63 662 

[13].(*2020-ci ilin məlumatları statistik büllitenin hesabatına uyğun hazırlanmışdır). 

 

Azərbaycan Dəmiryollarının təşəbbüsü ilə yaradılmış Cənub – Qərb nəqliyyat dəhlizi 

Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizinin potensialının birlikdə artırlmasına nail olmasına xidmət 

edir. 

Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi [6]. Yaranması 2016-ci ilə təsadüf edən lahiyənin rəsmi 

adı “Fars körfəzi – İran – Astara və Xəzər dənizi-Qara Dənizi-Avropa”  məqsədi  

Hindistandan və Fars Körfəzindən gələn yüklərin Azərbaycan-Gürcüstan-Ukrayna vasitəsi ilə 

Avropaya daşınmasına imkan yaratmaqdır. Bununla da cənubdan gələn yüklərin (10-12 gün 

ərzində) yerinə çatırılması sürətlənəcək. 

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi [1, s.23]. Şimal-Cənub logistika dəhlizinin inkişafı 

Azərbaycanın Şərq-Qərb logistika dəhlizindən sonra təşkil edəcəyi ən böyük lahiyələrdəndir. 

Qeyd olunan dəhliz Azərbaycanın logistika imkanlarının artmasına şərait yaradacaqıdır. 

Şimal-Cənub logistika dəhlizi vasitəsilə Hindistan və Fars körfəzi ölkələrinin məhsullarının 

Azərbaycandan və Rusiya ərazindən keçməsi ilə onların Şimalı Avropaya çatmasını 

asanlaşdıracaqdır. İrana qərb ölkələri tərəfindən tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaların 

azaldılmasından sonra dəhlizin iqtisadi imkanlarının artması gözlənilir. 2015-ci ildə Şimal-

Cənub dəhlizi boyunca Rusiya ilə İran arasında 4 milyon ton yük daşındığı halda, İranla Qara 

dəniz regionu arasında təxminən 2,3 milyon ton yük daşınmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət  Gömrük Komitəsi [9] tərəfindən təqdim edilmiş 

2017-2020-ci il statistik məlumatlarına əsasən hazırlanmış aşıdakı cədvəldə ölkədən 

dəmiryolu və digər  nəqliyyat vasitəsi ilə daşınan yüklər və onların gətirdiyi gəlirlər haqqında 

məlumatlar qeyd olunmuşdur. 

 

Cədvəl 3. İxrac və idxalda keçirilən yüklərin daşınma vasitələri üzrə miqdarı  və dəyəri [9]. 

 

Netto çəki (ton) cəmi 

No Nəqliyyatı vasitələri 2017 2018 2019 2020 

1 Dəniz 940 660.28 929 766.56 60 104.74 824 638.61 

2 Dəmiryolu 6 485 020.65 6 694 320.80 504 483.49 6 499 603.99 

3 Avtoyol 2 910 114.52 3 409 704.15 266 666.64 3 378 759.31 

4 Hava 108 958.25 219 499.26 1 236.10 53 282.36 
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Göründüyü kimi son 4 ildə ölkənin gömrük komitəsi tərəfidən aparılan statistik 

hesabatlarda nəqliyyat vasitələri ilə daşınan yüklərdə müəyyən illərdə artım müşahidə olunur. 

Belə ki, 2020-ci ildə pandemiya dövrü olmasına baxmayaraq, hər dörd nəqliyyat vasitəsi ilə 

(dəniz, dəmiryolu, avtoyol və hava) daşınan yüklərdə 2019-cu illə müqayisədə artım 

müşahidə olunub. Lakin yükdaşımada ən pik nöqtə 2018-ci ilə təsadüf edir. Aşağıdakı 

cədvəldən görə bilərik ki, yükdaşımalarda ümumi artım olsa da, 2017-ci illə müqayisədə 

dəniz nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınan yüklərdə 10 893,69 ton, dəmiryolunda 6 045 818,15 ton, 

avtoyol vasitəsilə 499 589,63 ton və hava yolu vasitəsilə isə təxminən 2 dəfə çox 110 541,01 

ton yük artımı olub. 

 

Cədvəl 4. Daşınan yüklərdən əldə olunan gəlirlər [9] 

Statistik dəyər (min ABŞ dolları) cəmi 

No Nəqliyyat vasitələri 2017 2018 2019 2020 

1 Dəniz 573 985.81 737 946.81 71 753.61 545 266.41 

2 Dəmiryolu 2 566 131.01 3 034 690.04 256 148.69 2 317 598.66 

3 Avtoyol 5 709 526.68 6 931 159.48 506 452.66 6 660 066.11 

4 Hava 1 113 413.77 2 384 047.48 273 581.67 1 238 325.08 

 

Göründüyü kimi, 2020-ci illdə hər növ nəqliyyat vasitələri ilə daşınan yüklərdən 

ümumi gəlir 4 767 256, 26 min ABŞ dollarıdır. 2019-cu ildə isə bu rəqəm 1 107 936, 63 min 

ABŞ dolları, 2018-ci ildə bu gəlir 13 087 843, 81 min ABŞ dolları və 2017-ci ildə isə bu 

sahədən gələn gəlirlər  9 963 057,27 min ABŞ dolları təşkil edib. Nəticələri müqayisə etdikdə 

görə bilərik ki, bütün növ nəqliyyat vasitələri ilə daşınan yüklərdən ən çox 2018-ci ildə gəlir 

əldə edilib. 

Nəticə. Məqalədə Azərbaycan ərazisindən keçən Avropa-Qafqaz-Asiya (TRACECA) 

nəqliyyat dəhlizinin statistik məlumatları və Azərbaycan Dövlət Gömrük Kommitəsinin 

verdiyi hesabatlar müqaisəli şəkildə incələnmişdir. Ölkədə logisitkanın inkişafı üçün 

yaradılan imkanların və problemlər nəzərdən keçirilmişdir. Tədqiqatda müəyyən edilmişdir 

ki, ölkədə logisitkanın inkişafı üçün özəl sektorun və sahibkarlığın logistikaya daxil olunmalı, 

onların fəaliyyəti üçün Ələt Azad Ticarət Zonasında imkanlar yaradılmalı, dövlətin nəzarət 

mexanizmi sadələşdirilməlidir. 
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