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Xülasə: Məqalədə nəqliyyat-tranzit sektorunun ölkə iqtisadiyyatında 

rolu,xüsusi çəkisi və illik yük dövriyyələrinin həcminin inkişaf dinamikası 

araşdırılır. Cografi mövqeyinə görə beynəlxalq tranzit nəqliyyat 

daşımalarında Azərbaycanın müstəsna rolu təhlil  olunur və bu sahədə 

respublikanın  beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən bir sıra beynəlxalq 

layihələrindəki iştirakı öyrənilir.   

  

Açar sözlər: logistika, nəqliyyat-tranzit sektoru, iqtisadi inkişaf, yük 

dövriyyəsi. 
        

THE ROLE OF TRANSIT TRANSPORT 

SERVICES AND LOGISTICS IN THE 

ECONOMY OF AZERBAIJAN 

 

Emiliya Shahveranova  
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, 

Azerbaijan 

 

Abstract. In the paper the the role of the transport 

and transit sector is analyzed in the economy of the 

country, its specific weight and the dynamics of 

the development of annual freight traffic. In 

connection with its geographical position, the 

exclusive role of Azerbaijan in international transit 

routes is analyzed, and the participation of 

countries in a number of international projects of 

international significance in this area is studied. 

Keywords: logistic, transport and transit sector, 

economic development, freight turnover. 

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНЗИТНО-

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 

ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Эмилия Шахверенова  
Азербайджанский Государственный Университет 

Нефти и Промышленности, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. В статье исследуется роль транс-

портно-транзитного сектора в экономике стра-

ны, его удельный вес и динамика развития 

годового грузооборота. В связи с  географии-

ческим положением анализируется исключи-

тельная роль Азербайджана в международных 

транзитных перевозках, а также изучается 

участие страны в ряде международных проек-

тов международного значения в этой области. 

Ключевые слова: логистика, транзитно-транс-
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1. Giriş 

 Müasir şəraitdə nəqliyyat sektoru,hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Məhsulların istehsalı, istehlakı, təchuzat, xidmət və bütün servis 

sahələrini nəqliyyatın iştirakı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Nəqliyyat ölkə 

iqtisadiyyatının bütün sahələrini əhatə etməklə yanaşı,istehsal və kommersiya proseslərinin 

gedişatının sürətləndirilməsinə şərait yaradır. Məhsul qiymətinin formalaşmasında,nəqliyyat 

xərclərinin xüsusi çəkisi, dünya üzrə orta hesabla 4,8 faiz, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə 

5 faiz, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 4,25 faiz təşkil  edir. 
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        Təsadüfi deyil ki, illik həcminə görə yalnız Asiya nəqliyyat bazarının dövriyyəsi 200 

milyard dollara yaxındır. Bu statistikanı nəzərə alaraq,belə bir nəticə çıxarmaq olar 

ki,istehsal-kommersiya  əməliyyatlarında həm xammalın,həm də hazır məhsulun daşınma-

çatdırılma xərclərinin azaldılması,məhsulun maya dəyərinin aşagı salınmasına və iqtisadi 

inkişafınyüksəlişinə səbəb ola bilər [5]. 

Ölkələrarası beynəlxalq ticarət və logistika iqtisadi artımın önəmli təkanverici 

qüvvəsinə çevrilərək, ölkə iqtisadiyyatının digər sektorlarına birbaşa xarici investisiya 

qoyuluşlarının həcmini artırmağa şərait yaradır. İnkişaf etmiş nəqliyyat və logistika sistemi 

ÜDM-də 3 faizədək birbaşa artıma imkan verir. 

 

2. Azərbaycan iqtisadiyyatinda logistika və tranzit-nəqliyyat sektorunun inkişafı 

Logistikada ölkələr arası tranzit daşımalar da özünəməxsus xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. “Tranzit” sözünün latıncadan tərcüməsi- keçid deməkdir. Yük və ya sərnişin daşıma 

zamanı, üçüncü bir ölkədən keçməklə, bir ölkədən digərinə və ya aralıq məntəqələrdən 

keçməklə bir məntəqədən digərinə keçmək mənasını verir. Bu baxımdan Azərbaycan öz 

tutduğu cografi mövqeyinə görə tranzit daşımalar üçün çox əlverışli bir məkanda yerləşir. 

Belə ki, o beynəlxalq tranzit nəqliyyat dəhlizinin kəsişməsindədir. Ölkəmizdə tranzit 

daşımalara daimi dövlət nəzarətini təşkil etmək və daşımaların potensialından səmərəli 

istifadəni təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2015-ci 

il tarixli 655 saylı Fərmanı ilə Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası yaradılmışdır. 

Daşımaların vahid prinsip və şərtlərinin müəyyən olunması, tariflərin optimallaşdırılması, 

daşıyıcılar ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi,şəffaflığın təmin 

olunması,tranzit prosedurlarının asanlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi, onların sayının və 

müddətinin azaldılması, tranzit yükdaşımalar sahəsində tam əlverişli sistemin tətbiqi, yüklərin 

daşındığı ölkələr və aidiyyətli qurumlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ölkə 

ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin təşviqi bu Şuranın əsas vəzifələri hesab edilir [8]. 

Son illərdə həyata keçirilmiş bir sıra mühüm layihələr ölkəmizin tranzit potensialının 

artırılmasına yönəldilmişdir.Bunlardan: Ələtdə açılmış yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanı Xəzər hövzəsində ən böyük dəniz limanıdır.Nəqliyyat sektoruna həm də Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolu xətti qatılması reallaşmaqdadır. 

Hava nəqliyyatının sərnişin və yükdaşıma sahəsində keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 

bölgələrdə hava limanlarının sayının artırılmasını nəzərdə tutan tədbirlər “Azərbaycan 

Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində” öz əksini 

tapmışdır [8]. 

Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun güclənməsində bir neçə beynəlxalq hava 

limanının tikintisi, yeni təyyarə, gəmi və metro qatarlarının alınması, müasir avtomobil yolları 

şəbəkəsinin yaradılması mühüm rol oynamış və tranzit daşımalarda ölkəmizin iştirak 

imkanlarını genişləndirmişdir.  
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          Respublikada 7 hava limanı son illər ərzində· tikilib və ya yenidən qurulmuşdur. Hal-

hazırda Azərbaycanda altı beynəlxalq (Bakı, Gəncə,Naxçıvan, Qəbələ,  Lənkəran, Zaqatala) 

və bir yerli əhəmiyyətli (Yevlax) aeroport mövcuddur. 

2021-ci il, yanvarın 14-də təməli qoyulmuş Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının inşası 

9 ay müddətində başa çataraq, oktyabr ayında açılışı oldu.Qısa müddət ərzində belə bir 

möhtəşəm tikintinin başa çatdırılması, dövlətimizin beynəlxalq nəqliyyat sahəsinə verdiyi 

yüksək dəyərə bir nümunədir.Həm də xalqımızin rəşadətli əməyi və möhkəm iradəsi 

sayəsində azad edilmiş bölgələrimizin inkişafı üçün bu çox önəmli bir tövhədir. Yaxın 

gələcəkdə Zəngilan və Laçında da yeni beynəlxalq hava limanı tikilməsi planlaşdırılır.  

          Nəqliyyat-tranzit sektorunun inkişafı üçün demək olar ki, əlverişli infrastruktur 

yaradılmışdır.Ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin inkişaf dinamikasına nəzər salsaq,ölkə 

iqtisadiyyatında nəqliyyatın xüsusi çəkisi və nəqliyyatda yük dövriyyəsinin inkişaf 

dinamikasının cədvəlini tərtib etmək olar 

 

Cədvəl  1. Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, Mln.ton-km 

 

 Göstəricilər 2017 əvvəlki 

ilə 

nisbətən 

% 

2018 

 

 

 

əvvəlki 

ilə 

nisbətən 

% 

2019 əvvəlki 

ilə 

nisbətən 

% 

1 Cəmi yük dövriyyəsi 95736 101,0 97011 101,3 93505 96,4 

2 Nəqliyyat sektoru 92002 101,4 93296 101,4 89749 96,2 

3 Dəniz yolu 4633 89,2 4492 97,0 5152 114,7 

4 Dəniz 4418 147,2 4576 103,6 3351 73,2 

5 Hava 738 108,1 919 124,5 947 103,0 

6 Boru kəməri 65879 99,9 66452 100,9 62768 94,5 

7 Neft kəməri 60616 99,5 60658 100,1 55798 92,0 

8 Qaz kəməri 5263 104,9 5794 110,1 6970 120,3 

9 Avtomobil 16334 102,3 16857 103,2 17531 104,0 

10 Qeyri nəqliyyat sektoru 3734 93,3 3715 99,5 3756 101,1 

11 Dəmir yolu 57 98,3 58 101,8 59 101,7 

12 Neft kəməri 3147 91,8 3112 98.8 3113 100,0 

13 Avtomobil 530 102,1 545 102,8 584 107,2 

14 Ölkə iqtisadiyyatında 

nəqliyyatın xüsusi çəkisi 

7 7,4  6,7  7,0 

        

          Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi kimi çox mühüm 

mövqedədir. Xüsusilə tranzit rolunu oynayır. Dövlətimizin apardığı düzgün, düşünülmüş 

iqtisadi siyasəti nəticəsində bu gün ölkəmiz həm kifayət qədər böyük gəlir qazanır, həm də 

beynəlxalq əməkdaşlıqda mühüm ölkələrdən birinə çevrilib.  
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Hazırda respublikamız gələcəkdə böyük perspektivi olacaq,region ölkələri ilə Şərq və 

Qərb ölkələri arasında əməkdaşlığa yönəldilmiş,bir sıra beynəlxalq layihələrin həyata 

keçirilməsini reallaşdırır. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin qorunması və regionda sülhün, 

sabitliyin möhkəmlənməsinə yönəldilmiş, Xəzərin enerji ehtiyyatlarından birgə istifadəyə dair 

―”Əsrin müqaviləsi” (20 sentyabr 1994) adlandırılan neft kontraktlarının ―Bakı-Tbilisi-

Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələri iqtisadi maraqlarla 

yanaşı,həm də mühüm siyasi əhəmiyyət kəsb edir.Bununla yanaşı olaraq,Baki-Tbilisi-Qars 

dəmir yolunun tikintisi,Böyük İpək Yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat 

dəhlizinin - TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi  AzərbaycanRespublikasının iqtisadi 

inkişafında və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında mühüm rol oynayır.  

Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi (ŞCND) Hindistan, İran, Əfqanıstan, Ermənistan, 

Azərbaycan, Rusiya, Orta Asiya və Avropa arasında yük daşımaları üçün 7200 km 

uzunluğunda çox növlü beynəlxalq dəhlizdir. ŞCND Azərbaycanın bölgədəki tranzit mərkəzi 

rolunu gücləndirməsində çox vacib rol oynayır. Azərbaycanda ŞCND avtomobil yolu ilə 

yanaşı dəmir yolu layihələrini də əhatə edir. Dəhlizin əsas elementlərindən biri 505 km-i 

Azərbaycanın payına düşən Rusiya-Azərbaycan-İran dəmir yolu xəttidir (Dünya Bankı, 

2020). Hal-hazırda Azərbaycanda ŞCND: 

i) 192 km-lik Bakı-Yalama (Rusiya sərhəddi) əlaqəsindən; 129 km-lik Bakı-Osmanlı 

əlaqəsindən, 189 km-lik Osmanlı-Astara əlaqəsindən ibarətdir (ADY, 2019). İndiyə qədər 

başa çatan digər layihələrə;Azərbaycanın Astara stansiyasını İranın Astara stansiyası ilə 

birləşdirən 8,3 km uzunluğunda dəmir yolu xətti; 

ii) yuxarıda göstərilən dəmir yolu xətti boyunca 8,3 km uzunluğunda yeni bir yol; 

iii)Astaraçay çayı üzərindəki dəmir yolu körpüsü və i.a.)  

Astaraçay çayı üzərindəki dəmir yolu körpüsündən İran ərazisindəki yük terminalına 

qədər 1,4 km uzunluğunda bir yol (NRYTN, 2020) daxildir. NRYTN-ə (2020) əsasən, dəhliz 

üzrə layihələr başa çatdıqdan sonra dəhliz boyunca gözlənilən yük trafikinin həcmi ilk 

mərhələdə ildə 5 milyon ton, gələcəkdə isə 10 milyon ton olacağı təxmin edilir. 

Nəticə. Azərbaycanda iqtisadi inkişafın növbəti mərhələsi qeyri neft sektorunun 

hesabına nəzərdə tutulmuşdur ki, hər il bu sektorun artımı orta hesabla 20%-dən çoxu 

nəqliyyatın, o cümlədən təxminən 60%-i qeyri-neft sektoru üzrə yükdaşımaların payına düşür 

[1]. 

Azərbaycanın geostrateji mövqeyi onu Asiya, Orta Şərq, Avropa və Aralıq dənizi 

bölgəsi arasında əhəmiyyətli bir qovşağa çevirir. Beləliklə, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq 

layihələrin bir hissəsidir və bu da ölkəni vacib bir tranzit əlaqəsi halına gətirir. İki əsas dəhliz 

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizidir [3]. 

Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi İpək Yolu Azərbaycan olaraq da bilinən Şərq-Qərbi 

Bakı-Gürcüstan yolu, Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən həyata keçirilən Avropa-Qafqaz-Asiya 

Nəqliyyat Dəhlizi Proqramının (TRACECA) bir hissəsidir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan 

Avropa ilə Qafqaz arasında Orta Asiya ilə körpü rolunu oynayır və dəhliz boyunca beynəlxalq 
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ticarət axınlarının inkişafında mühüm rol oynayır. Azərbaycanda TRACECA dəhlizi həm 

dəmir yolu, həm də avtomobil dəhlizlərindən ibarətdir. Yol dəhlizinə daxildir: 

         i) Bakıdan Gürcüstan sərhədindəki Qırmızı 

körpüdən Tbilisiyə, daha sonra Qara dənizdəki Poti və Batumi limanlarına qədər davam edən 

860 km yol; 

         ii) Bakıdan Naxçıvana dəhliz; 

         iii)Yevlaxdan Gürcüstan sərhədinə, Şəki və Zaqataladan keçib Tiflisə qədər davam edən 

300 km yol (TRACECA, 2020).  

         2018-ci ildə TRACECA(ARDSK, 2020a) yol şəbəkəsi vasitəsilə 4,4 milyard ton-km və 

6,8 milyard sərnişin-km nəql edilmişdir. İki əsas dəmir yolu dəhlizi Bakı-Horadiz xətti və 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttidir. Bakı-Tbilisi-Qars xətti 2019-cu ilin oktyabr ayı 

etibarilə fəaliyyətə başladığı müddətdən 275 min ton 

yük daşımaları təşkil etdi (Caspian News, 2020). ADY-yə (2018) əsasən, bu xəttin 2022-ci 

ildə 6-8 milyon ton və nəticədə ildə 17 milyon ton yük daşıyacağı gözlənilir. 

          Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanı Xəzərdə ən böyük dəniz limanıdır.Liman bu gün Şərqlə 

Qərb arasında nəqliyyat dəhlizinin əsas tərkib hissəsidir və təsadüfi deyil ki, 2019-cu ildə 

Bakı limanından 4 milyon tondan çox yük aşırılıb. Ən böyük həcmli artım tempi olan yük 

növləri əsasən konteyner və təkərli texnikanın sayında müşahidə olunub. Bu, 2018-ci illə 

müqayisədə 57 faizdən çox artım deməkdir [8]. 

Ölkəmiz, 2025-ci ilədək Ələt qəsəbəsində yaradılmış yeni Bakı Limanının ərazisi 

daxil olmaqla azad ticarət zonasının üstünlüklərindən faydalanan güclü logistika 

platformasına malik olacaqdır. 
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