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 “Biz indi böyük ixrac imkanlarımızla 
xarici bazarlara çıxırıq. Nəinki xam pambıq, 
mahlıc, eyni zamanda, Mingəçevirdə 
yaranmaqda olan böyük yüngül sənaye 
kompleksinin fəaliyyətə başlaması 
nəticəsində  biz hazır məhsul ixrac 
edəcəyik...
 
 O   ki qaldı, bizim ümumi iqtisadi 
inkişaf perspektivlərimizə, mən bu 
perspektivləri yüksək qiymətləndirirəm. 
Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. Bu 
ilin altı ayının nəticələri bunu deməyə 
əsas verir. Qeyri-neft iqtisadiyyatımız, 
qeyri-neft sənayemiz artdı. İxrac 36 
faiz, qeyri-neft ixracı 27 faiz artıb. Kənd 
təsərrüfatı ixracı 40 faizdən çox artıb. Biz 
6 ayda valyuta ehtiyatlarını nəinki qoruya 
bilmişik, görülmüş tədbirlər, düşünülmüş 
iqtisadi siyasət nəticəsində 3 milyard dollar 
əlavə valyuta gəlib. Azərbaycana birinci 
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altı ayda 5 milyard investisiya qoyulub. 
Təsadüfi deyil ki, Davos Ümumdünya 
İqtisadi Forumu ölkə iqtisadiyyatını 
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 37-ci yerə 
layiq görüb. Bu, MDB məkanında birinci 
göstəricidir. Bu, sadəcə olaraq, görülmüş 
işlərin təzahürüdür. Makroiqtisadi sabitlik 
təmin edilib. Manatın məzənnəsi sabitdir. 
Dövlət xətti ilə ölkə iqtisadiyyatına sərmayə 
qoyulur. Özəl sektor da buna qoşulub. 
Qırxa yaxın aqropark yaradılır. Yaxın 1-2 il 
ərzində bu aqroparklarda istehsal olunacaq 
məhsul böyük bazarlara ixrac ediləcək, 
daxili ərzaq təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdir.

 Bir sözlə, idxaldan asılılığı 
azaltmaq, daxili tələbatı daxili istehsal 
hesabına təmin etmək və ixrac 
imkanlarımızı genişləndirmək məsələləri 
Azərbaycanda uğurla təmin edilir”.
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“İdxaldan asılılığı azaltmaq, daxili tələbatı daxili istehsal hesabına 
təmin etmək və ixrac imkanlarımızı genişləndirmək məsələləri 

Azərbaycanda uğurla təmin edilir”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin barama, tütün 
və fındıq istehsalının inkişafı məsələlərinə dair respublika müşavirəsindəki 

nitqindən



MÜNDƏRİCAT

© İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin fəaliyyətinin məqsədləri ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının 
təmin edilməsi istiqamətində makro və mikroiqtisadi səviyyədə təhlil və tədqiqatlar aparmaqdır. Qurum analitik məlumatlar 
əsasında iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün təkliflər, habelə orta və uzun müddətli dövr üçün proqnozlar hazırlayır, 
dövlət orqanlarını və qurumlarını həmin proqnozlarla təmin edir, həmçinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində Azərbaycan 
Respublikasının nailiyyətlərinin təbliğini təşkil edir.

QEYRİ-NEFT İXRACI

2017-ci ilin 7 ayında qeyri-neft sektoru üzrə
855 milyon ABŞ dolları dəyərində ixracat olub

AZEXPORT.AZ

2017-ci ilin 7 ayında  264.3  milyon ABŞ
dolları məbləğində ixrac sifarişi daxil olub

DTH.AZEXPORT.AZ

Gömrük Bəyannaməsi Rəqəmsal Ticarət
Qovşağı vasitəsilə doldurulacaq

AZEXPORT.AZ

Azexport Azərbaycan mallarını
Amazona çıxarır

DTH.AZEXPORT.AZ

Rəqəmsal Ticarət Qovşağında Eskrou
xidmətindən istifadə imkanı olacaq

SƏHİFƏ

SƏHİFƏ

SƏHİFƏ

SƏHİFƏ

SƏHİFƏ
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SƏHİFƏ AZEXPORT.AZ
Pambıq və tütün məhsullarının istehsalı,
emalı və ixracı ilə məşğul olan şirkətlər
barədə məlumatlar Azexportda yerləşdiriləcək



Qeyri-neft sektoru üzrə ixraca dair məlumat
2017-ci ilin 7 ayında qeyri-neft sektoru üzrə 855 milyon ABŞ dolları 

dəyərində ixracat olub
	 Azərbaycan	 Respublikası	 Dövlət	
Gömrük	 Komitəsinin	 məlumatına	 əsasən	
2017-ci	 ilin	 7	 ayı	 ərzində	 qeyri-neft	 sektoru	
üzrə	 855 milyon ABŞ dolları	 dəyərində	
mal	 ixrac olub.	 İxrac	 əməliyyatlarında	1333 
subyekt	iştirak	edib.	Bu	ilin	7	ayı	ərzində	qeyr-
neft	 məhsullarının	 ixrac	 edildiyi	 ölkələrin	
siyahısında	 ilk	 beşlikdə	 Rusiya,	 Türkiyə,	
Gürcüstan,	 İsveçrə	 və	 Türkmənistanın	
adı	 var.	 Belə	 ki,	 2017-ci	 ilin	 7	 ayı	 ərzində	
Rusiyaya 311,	 Türkiyəyə 178,	 Gürcüstana 
78,	 İsveçrəyə 77	 	 və	 Türkmənistana    38 
milyon	 ABŞ	 dolları	 	 dəyərində	 qeyri-
neft	 sektoruna	 aid	 mal	 ixrac edilib.

	 Dövlət	 Gömrük	 Komitəsinin	 7	 aylıq	
məlumatlarının	təhlilindən	aydın	olub	ki,	qeyri-
neft	sektoru	üzrə	ixracda	birinci yeri pomidor 
(tomat)	(127,9	milyon	ABŞ	dolları),	ikinci	yeri	
qızıl (60,7	milyon	ABŞ	dolları),	üçüncü	yeri	isə	
xüsusi	 kütləsi	 0,94-dən	 az	 olan	 ilkin	 formalı	
polietilen (54,4	 milyon	 ABŞ	 dolları)	 tutur.
	 2016-cı	 ilin	 müvafiq	 dövrü	 ilə	
müqayisədə	2017-ci	ilin	7	ayı	ərzində	pambıq 
lifi	ixracı	8.3	dəfə,	elektrik enerjisi 3.2	dəfə,	
çay	 60	 faiz,	 meyvə-tərəvəz 42	 faiz,	 kimya	
sənayesi	 məhsulları	 30	 faiz,	 alüminium	 və	
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ardı səhifə 5-də ...

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi

2017-ci ilin 7 ayında
qeyri-neft sektoru üzrə 5 əsas ixrac ölkəsi
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ondan	hazırlanan	məmulatlar	29	 faiz,	 spirtli	
və	 spirtsiz	 içkilər	 26	 faiz,	 plastmassa	 və	
onlardan	hazırlanan	məmulatlar	12	faiz	artıb.
	 2017-ci	ilin	iyul	ayına	gəldikdə	isə	qeyd	
edək	ki,	ötən	ay	qeyri-neft	sektoru	üzrə	459 
subyekt	 tərəfindən	 117 milyon ABŞ dolları 
dəyərində	ixrac	əməliyyatları	həyata keçirilib. 
	 Bu	 ilin	 iyul	ayı	üzrə	 ixrac	olunan	əsas	
mallar	qızıl, albalı, gilas, metanol, pomidor, 
xüsusi	 kütləsi	 0,94-dən	 az	 olan	 ilkin	 formalı	
polietilen,	 tərkibində	 0,25	 kütlə	 %-dən	

çox	 karbon	 olan	 polad	 yarımfabrikatlar,	
alüminium	 ərintilərindən	 qalınlığı	 0,2	 mm-
dən	 çox	 olan	 düzbucaqlı	 plitələr,	 vərəqlər,	
zolaqlar,	 ağ	 şəkər,	 şaftalı	 və	 s.	 dir.	 Qeyri-
neft	 məhsullarının	 ixrac	 edildiyi	 ölkələrin	
siyahısına	 Rusiya	 başçılıq	 edib.	 Sonrakı	
yerlərdə	 isə	 Türkiyə,	 İsveçrə,	 Gürcüstan,	
Türkmənistan	 və	 digər	 ölkələr	 qərarlaşıblar.	
	 2017-ci	 ilin	7	ayı	ərzində	ixrac	olunan	
əsas	 malların	 siyahısı	 və	 əsas	 ixrac	 ölkələri	
barədə	 daha	 ətraflı	 məlumatla	 təqdim	
olunan	infoqrammalardan		tanış	ola	bilərsiniz.

2017-ci il/Avqust № 5

Bu ilin iyul ayında  117 milyon ABŞ dolları məbləğində qeyri-neft
məhsulu ixrac olunub

... əvvəli səhifə 4-də

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi

2017-ci ilin iyul ayında qeyri-neft sektoru üzrə 5 əsas ixrac ölkəsi
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2017-ci ilin iyul ayında  ixrac olunan əsas qeyri-neft
məhsullarının siyahısı

Qeyd:  İnfoqrammada 2017-ci ilin iyul ayında ixrac edilən 20 əsas məhsulla bağlı məlumat yer alıb. 
Amma iyul ayında bu məhsullardan başqa qeyri-neft sektoru üzrə yüzlərlə məhsul ixrac olunmuşdur.

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi
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2017-ci ilin 7 ayında ixrac olunan əsas qeyri-neft
mallarının siyahısı

Qeyd:  İnfoqrammada 2017-ci ilin 7 ayı ərzində  ixrac edilən 20 əsas məhsulla bağlı məlumat yer alıb. 
Amma 2017-ci ilin birinci yarısında bu məhsullardan başqa qeyri-neft sektoru üzrə yüzlərlə məhsul 
ixrac olunmuşdur.

Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi
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Bu ilin iyul ayındakı ixrac sifarişlərinin həcmi isə 71.6 
milyon ABŞ dolları təşkil edib

	 2017-ci	 ilin	 7	 ayı	 ərzində	 Azexport.
az	 portalına	 dünyanın	 53	 ölkəsindən	 264.3 
milyon ABŞ dolları	 məbləğində	 ixrac 
sifarişləri daxil olub.	 Azexport.az	 portalına	
iyul	ayında	daxil	olan	ixrac	sifarişlərinin	dəyəri	
iyun	 ayı	 ilə	müqayisədə	15%	 çox	 olub.	 Belə	
ki,	 Azexport.az	 portalına	 2017-ci	 ilin	 yanvar 
ayında 48,	 fevral ayında 6.5, mart ayında 
27, aprel ayında 29.9, may ayında 19, iyun 
ayında 62.3 və iyul ayında 71.6 milyon 
ABŞ dolları	 dəyərində	 ixrac sifarişləri daxil 
olub.	Apardığımız	təhlillər	göstərir	ki,	iyul	ayı	
ərzində	 Azexport.az	 portalına	 ən	 çox	 sifariş	
Rusiya	Federasiyasından	daxil	olub.	
	 Ümumiyyətlə	 bu	 ilin	 7	 ayı	 ərzində	

Azexport.az	 portalına	 daxil	 olan	 ixrac	
sifarişləri	 ilə	 bağlı	 liderliyi	 Rusiya	 əlində	
saxlayıb.	Bu	da	təbii	sayıla	bilər.	Çünki	Dövlət	
Gömrük	 Komitəsinin	 2017-ci	 ilin	 7	 ayı	 üzrə	
məlumatlarından	 da	 aydın	 olur	 ki,	 bu	 il	
Rusiyaya	 311	 milyon	 ABŞ	 dolları	 dəyərində	
ixrac	reallaşıb.	Yəni	bu	ilin	7	ayı	ərzində	qeyri-
neft	 sektoru	 üzrə	 həyata	 keçirilən	 ixracatın	
36.4	faizi	Rusiyanın	payına	düşür.		
	 Azexport.az	 portalına	 daxil	 olan	 ixrac	
sifarişlərinin	ilk	beşliyində	isə	Rusiya (19%)	ilə	
yanaşı	Ukraynanın (7.8%),	Türkiyənin (7.4%),	
ABŞ-ın	 (4.8%)	 və	 Səudiyyə Ərəbistanının  
(4.8%)	adı	var.

Azexport.az portalına 2017-ci ilin 7 ayında  264.3  
milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac sifarişi daxil olub

2017-ci il/Avqust № 5

ardı səhifə 9-da ...

Azexport.az portalına
2017-ci ilin 7 ayında daxil olan ixrac sifarişlərinin məbləği
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	 2017-ci	 ilin	 iyul	 ayında	 Azexport.az	
portalına	ilk	dəfə	Qətər, Tanzaniya və Ekvador 
kimi	ölkələrdən	sifarişlər	daxil	olub.	İyul	ayında	
daxil	 olan	 sifarişləri	 məhsullar	 üzrə	 təhlil	
etdikdə	aydın	olur	ki,	qida	sənayesi	məhsulları	
başda	olmaqla	qeyri-neft	sektorunda	istehsal	
olunan	 müxtəlif	 məhsullara	-	 fındıq	 ləpəsi,	
şərab,	kosmetik	vasitə,	tütün,	göbələk,	uşaq	iç	
geyimi,	konservləşdirilmiş	inək	əti,	quru	süd,	
mebel,	toyuq	yumurtası,	dondurulmuş	toyuq	
əti,	 albalı	 şirəsi,	 ipək	 xalça,	mahlıc,	 	 pambıq	
linti,	 alma,	 kərə	 yağı,	 avtomobil	 diaqnostika	
qurğusu,	mühərrik	yağı	və	s.	tələbat	böyükdür.

Bu	 məhsullar	 içərisində	 mahlıca,	 pambıq	
lintinə,	 almaya,	 fındıq	 ləpəsinə,	 toyuq	 ətinə	
müxtəlif	ölkələrdən	daxil	olan	sifarişlərin	hər	
birinin	 dəyəri	 ayrı-ayrılıqda	 	 bir	 milyon	 ABŞ	
dollarından	 çox	 olub.	 Həmçinin	 sifarişlərin	
təhlili	 göstərir	 ki,	 İngiltərə, Almaniya 
kimi	 inkişaf	 etmiş	 ölkələrdə	 Azərbaycan 
xalçalarına da böyük maraq var.	 Son	 aylar	
Avropa	 ölkələri	 ilə	 yanaşı	 Qazaxıstandan	
tutmuş	Tanzaniyaya	kimi	müxtəlif	dövlətlərin	
vətəndaşları	xalça	sifarişləri	verirlər.	
	 Azexport.az	 portalına	 daxil	 olan	 ixrac	
sifarişləri	 barədə	 daha	 dolğun	 məlumat	 isə	
təqdim	olunan	infoqrammalarda	verilib.

... əvvəli səhifə 8-də

Bu ilin iyul ayında iyun ayına nisbət ixrac
sifarşlərinin dəyəri 15 faiz artıb

 2017-ci ilin iyul ayında Azexport.az portalından ixrac sifarişi alan mallar
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Pambıqçılığın inkişafı qeyri-neft sektoru üzrə 
ixracın artmasına töhfə verir

	 Azərbaycan	hökumətinin	pambıqçılığın	
inkişafına	verdiyi	real	dəstək	özünü	ixracatın	
artmasında	 da	 göstərir.	 Dövlət	 Gömrük	
Komitəsinin	məlumatına	 görə,	 2017-ci	 ilin	 7	
ayı	ərzində	Azərbaycan	Respublikasından	26 
milyon ABŞ dolları	məbləğində	pambıq lifi, 
9 milyon  ABŞ dolları	məbləğində	isə	pambıq	
ipliyi	ixrac edilib.	Ötən	ilin	müvafiq	dövrü	ilə	
müqayisədə	 pambıq	 lifinin	 ixracı	 həcmi	 6.6 
dəfə,	 dəyəri	 isə	8.3 dəfə artıb.	 2017-ci	 ildə	
pambıq	 lifinin	 ixracının	 dəyər	 baxımından	
daha	 çox	 artması	 həm	 də	 onu	 göstərir	 ki,	
mahlıc	 əvvəlki	 illə	 müqayisədə	 daha	 baha	
satılıb.	 Şübhəsiz	 ki,	 bu	 artıma	 Azexport.az	
portalı	 da	 öz	 töhfəsini	 verib.	 Çünki	 2017-ci	
ilin	 7	 ayı	 ərzində	 portala	 dünyanın	 15-dən	
artıq	 ölkəsindən	 pambığa	 və	 ondan	 istehsal	
olunan	 müxtəlif	 məhsullara(pambıq	 yağı,	
tibbi	 pambıq	 və	 tənzif	 və	 s.)	 sifarişlər	 daxil	
olub.	 Məsələn,	 Rusiya,	 Türkiyə,	 Qırğızıstan,	
Əfqanıstan,	 Tacikistan	 və	 s.	 ölkələrdən	 daxil	

olan	sifarişçilər	Azərbaycanın	pambıq	yağına	
böyük	tələbatın	olduğu	aydınlaşıb.	Azexport.
az	portalının	 komandası	 isə	həmin	 sifarişləri	
dərhal	 istehsalçı	 şirkətlərə	 yönəldərək	 ixrac	
prosesinin	reallaşmasına	çalışıb.
	 Qeyd	 edək	 ki,	 xarici	 sifarişçilər	
Azərbaycandan	 pambıq	 toxumu	 almaq	
niyyətlərini	də	bildiriblər.	Lakin	Azərbaycanın	
pambıq	 toxumu	 istehsalçıları	 yerli	 tələbatın	
çox	 cüzi	 hissəsini	 ödədikləri	 üçün	 bu	
sifarişlərə	 hələlik	 cavab	 verə	 bilməmişlər.	
Amma	qarşıdakı	illərdə	Azərbaycanın	mahlıc,	
iplik,	pambıq	yağı	 ilə	yanaşı	pambıq	toxumu	
da	ixrac	etmək	potensialı	da	böyükdür.
	 2017-ci	 ilin	 7	 ayı	 ərzində	 mahlıca	 və	
pambıqdan	istehsal	olunan	digər	məhsullara	
daxil	 olan	 ixrac	 sifarişlərinin	 ölkələr	 üzrə	
bölgüsü	 barədə	 daha	 ətraflı	 məlumatla	
təqdim	 olunan	 infoqrammadan	 	 tanış	 ola	
bilərsiniz.

2017-ci il/Avqust № 5

Mənbə: Azexport.az

Azərbaycandan pambıq lifi və pambıqdan istehsal olunan digər 
məhsulları sifariş edən əsas ölkələr
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Mənbə: Azexport.az

Azexport.az portalına 2017-ci ilin 7 ayı ərzində daxil olan ixrac 
sifarişlərinin ölkələr üzrə bölgüsü (%)
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Azexport Azərbaycan mallarını
Amazona çıxarır

	 Azexport	 Azərbaycan	 məhsullarının	
dünyanın	aparıcı	elektron	ticarət	portallarında	
təqdim	 edilməsi	 istiqamətində	 fəaliyyətini	
davam	etdirir.
	 Azexportun	 Amazon-la	 əməkdaşlığı	
çərçivəsində	 “Fulfillment	 by	 Amazon”	 (FBA)	
xidməti	 indi	 Azərbaycanlı	 iş	 adamlarına	
da	 əlçatan	 oldu.	 Amazon	 FBA	 xidməti	
sahibkarlarımıza	məhsullarını	ABŞ-da	yerləşən	
100-dən	 artıq	 	 anbarlarda	 yerləşdirmə,	
saxlanma,	qablaşdırma	və	çatdırılma	xidməti	

təklif	edir.	Maraqlı	olan	iş	adamları	Azexport.
az	 portalına	 (https://azexport.az/index.
php?route=information/contact)	 müraciət	
edə	bilərlər.
	 Qeyd	 edək	 ki,	 Amazon.com	 dünyada	
İnternet	 üzərindən	 satışları	 həyata	
keçirən	 ən	 irimiqyaslı	 portaldır.	 Azexport	
portalı	 həmçinin	 Alibaba	 və	 Allbiz	 kimi	 iri	
portallara	da	inteqrasiya	olunub,	Azərbaycan	
məhsullarını	bütün	dünyaya	sərgiləyir.

2017-ci il/Avqust № 5
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Gömrük Bəyannaməsi Rəqəmsal Ticarət 
Qovşağı vasitəsilə doldurulacaq

2017-ci il/Avqust № 5

	 Azərbaycan	 Rəqəmsal	 Ticarət	
Qovşağında	 daha	 öncə	 test	 olaraq	 fəaliyyət	
göstərən	elektron	gömrük	bəyannamələrinin	
doldurulması	 real	 vaxt	 rejimində	 həyata	
keçirilməyə	 başladı.	 Bunun	 üçün	 ixracatçı	
ASAN	imza	və	ya	elektron	imza	ilə	Rəqəmsal	
Ticarət	 Qovşağının	 saytından	 (https://dth.
azexport.az/)	 daxil	 olaraq	 elektron	 gömrük	
bəyannaməsini	doldura	bilər.
	 Rəqəmsal	 Ticarət	 Qovşağının	
üstünlüyü	ondan	ibarətdir	ki,	bütün	xidmətlər	
“Bir pəncərə”dən	 təqdim	 olunur.	 Azexport	
portalının	 nəzdində	 olan	 “Bir	 pəncərə”	
Azərbaycan	 sahibkarları	 ilə	 onların	 xarici	
biznes	 tərəfdaşları	 arasında	 sənədlərin,	 o	
cümlədən	 müqavilələrin	 elektron	 formada	
tərtibinə	 və	 imzalanmasına,	 habelə	 real	
vaxt	 rejimində	 transsərhəd	 elektron	
xidmətlərin	həyata	keçirilməsinə	imkan	verir.	
Beləliklə,	 daha	 az	 resurs	 sərf	 etməklə	 ixrac	
prosedurlarını	 daha	 sürətlə	 həyata	 keçirən	
sahibkarlar	 bir	 pəncərə	 əsasında	 e-İxracın	
imkanlarından	yararlanacaqlar.
	 Hazırda	 e-İxraca	 inteqrasiya	 olunan	
dövlət	orqanları	real	vaxt	rejimində	məlumat	
mübadiləsini	 təşkil	 edir.	 e-İxrac	 aşağıdakı	

sertifikatların	verilməsini	təmin	edir:	
• beynəlxalq	baytarlıq	sertifikatı;
• fitosanitar	sertifikat;
• keyfiyyət	sertifikatı;
• mənşə	sertifikatı;
• kökünün	 kəsilməsi	 təhlükəsi	 olan	 vəhşi	

fauna	 və	 yabanı	 flora	 növlərinin	 ixracı	
üçün	icazə;

• mədəni	 sərvətlərin	 ixracı	 üçün	 mədəni	
sərvətin	mühafizə	şəhadətnaməsi;

• dini	təyinatlı	ədəbiyyatın	(kağız	və	elektron	
daşıyıcılarda),	audio	və	videomaterialların,	
malların	(məmulatların)	və	dini	məzmunlu	
başqa	 məlumat	 materiallarının	 ixracına	
razılıq.

	 Eyni	 zamanda,	 ixrac	 təşviqinin	
ödənilməsi	üçün	müraciətlərin	göndərilməsi	
də	 portal	 vasitəsilə	 həyata	 keçirildiyi	 üçün	
gələcəkdə	 bu	 hesablaşmaların	 aparılması	
asanlaşacaq.
	 Qeyd	edək	ki,	Prezident	İlham	Əliyevin	
2017-ci	 il	 22	 fevral	 tarixli	 Fərmanı	 əsasında	
yaradılan	 Azərbaycan	 Rəqəmsal	 Ticarət	
Qovşağının	 operatoru	 İqtisadi	 İslahatların	
Təhlili	və	Kommunikasiya	Mərkəzidir.
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Rəqəmsal Ticarət Qovşağında Eskrou 
xidmətindən istifadə imkanı olacaq

	 Azərbaycan	 Rəqəmsal	 Ticarət	
Qovşağı	 sahibkarlar	 üçün	 Eskrou	 (Escrow)	
xidmətindən	 də	 istifadə	 imkanı	 yaradacaq.	
Məlumat	 üçün	 bildirək	 ki,	 Eskrou	 müəyyən	
əməliyyatda	iştirak	edən	iki	tərəf	üçün	tələb	
olunan	 vəsaitlərin	 ödənişini	 həyata	 keçirən	
və	 tənzimləyən	 maliyyə	 razılaşmasıdır.	
O,	 ödənişin	 təhlükəsiz	 Eskrou	 hesabında	
saxlanmasını	 təmin	 etməklə	 əməliyyatları	
daha	da	təhlükəsiz	edir.	Eskrou	hesab	yalnız	
eskrou	 şirkət	 tərəfindən	 nəzarət	 olunan	
müqavilənin	 bütün	 şərtləri	 təmin	 edildikdə	
vəsait	buraxılır.
	 Eskroular	 böyük	 məbləğdə	
əməliyyatlarda	 çox	 faydalıdır.	 Ödənişin	
buraxılmasından	 əvvəl	 müəyyən	 öhdəliklər	
yerinə	yetirilməlidir.	Bu,	xüsusilə,	tam	ödənişin	
həyata	keçirilməsindən	əvvəl	alıcı	tərəfindən	
işin	keyfiyyətinə	dair	təsdiqin	tələb	edildiyi	və	
satıcının	ödənişi	əldə	etdiyinə	dair	hər	hansı	
təminat	 olmadan	 böyük	 həcmdə	 işi	 həyata	
keçirmək	 istəmədiyi	 hallarda	 mümkündür.	
Ənənəvi	eskrou	xidməti	çox	çətindir,	banklar	
və	hüquqşünaslar	vasitəsilə	əldə	olunmalıdır,	
lakin,	 escrow.azexport.az	 portalı	 uyğun	
tariflərlə	 eskrou	 xidmətləri	 göstərir.	 Ödəniş	
“Eskrou”da	 olduğundan,	 əməliyyat	 pul	 itkisi	
riski	 olmadan	 təhlükəsiz	 qaydada	 həyata	
keçirilə	 bilər.	 Bu,	 bütün	 hüquqi	 jarqonları	
aradan	 qaldırır	 və	 əməliyyatların	 təhlükəsiz	
aparılmasına,	eləcə	də	alıcı	və	satıcıların	daha	
inamlı	olmasına	imkan	verir.

Eskrou necə işləyir?
Escrow.com	 Alıcı	 və	 Satıcı	 razı	 olduqda	
vəsaitləri	 toplayan,	 saxlayan	 və	 paylayan	
etibarlı	 üçüncü	 tərəf	 kimi	 çıxış	 etməklə	
saxtakarlıq	risklərini	minimuma	endirir.
1. Alıcı və Satıcı şərtlərlə razılaşır – 

Alıcı	 və	 yaxud	 da	 Satıcı	 əməliyyatı	
başlayır.	 escrow.azexport.az	 saytında	
qeydiyyatdan	 keçdikdən	 sonra,	 bütün	
tərəflər	əməliyyatların	şərtlərinə	razılığını	
bildirirlər.

2. Alıcı azexport.az səhifəsinə ödəniş edir 
–	 Alıcı	 təsdiq	 edilmiş	 ödəmə	 metodu	
ilə	 ödənişi	 bizim	 təhlükəsiz	 Eskrou	
hesabı	 escrow.azexport.az	 səhifəsinə	
edir	 və	 ödənişi	 yoxlayır,	 Satıcı	 vəsaitin	
“Eskrouda”	təhlükəsiz	saxlandığı	haqqında	
məlumatlandırılır.

3. Satıcı malları Alıcıya göndərir – 
Ödəmənin	yoxlanmasından	sonra	Satıcıya	
malı	 göndərməyə	 və	 izləmə	 məlumatını	
təqdim	 etməyə	 icazə	 verilir.	 Escrow.
azexport.az	 Alıcının	 malı	 qəbul	 etdiyini	
təsdiq	edir.

4. Alıcı malı qəbul edir	 –	 Alıcının	 malı	
yoxlamaq	 üçün	 müəyyən	 edilmiş	 sayda	
günü	var.	Bu	müddətə	o,	malı	ya	qəbul,	ya	
da	rədd	edə	bilər.

5. Alıcı malı qəbul etdiyi təqdirdə	 Escrow.
azexport.az	 Eskrou	 hesabından	 vəsaiti	
Satıcının	hesabına	ödənilir.

Əməliyyat	 təhlükəsiz	 və	 etibarlı	 şəkildə	
tamamlanır!

2017-ci il/Avqust № 5
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Pambıq və tütün məhsullarının istehsalı, emalı 
və ixracı ilə məşğul olan şirkətlər barədə 
məlumatlar Azexportda yerləşdiriləcək

	 Azərbaycan	Respublikasından	pambıq	
və	 tütün	 məhsullarının	 ixracının	 artmasına	
və	bu	məhsulları	 istehsal	edən	sahibkarların	
yeni	 bazarlara	 çıxmasına	 Azexport.az	 portalı	
bundan	sonra	daha	çox	töhfə	verəcək.	Çünki	
Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	2017-
ci	il	13	iyul	tarixli	Sərəncamı	ilə	təsdiq	edilən	
“Azərbaycan	 Respublikasında	 pambıqçılığın	
inkişafına	dair	2017–2022-ci	illər	üçün	Dövlət	
Proqramı”nda	 İqtisadi	 İslahatların	 Təhlili	
və	 Kommunikasiya	 Mərkəzinin	 qarşısına	
pambıq	 məhsullarının	 istehsalı,	 emalı	 və	
ixracı	 ilə	 məşğul	 olan	 yerli	 şirkətlər	 barədə	
məlumatların	 Azərbaycanda	 istehsal	 olunan	
malların	vahid	məlumat	bazası	üzrə	portalda	
yerləşdirilməsi	məsələsi	qoyulub.	Qeyd	edək	
ki,	 ölkəmizdə	 “MKT	 İstehsal	 Kommersiya”	
MMC,	 “CTS	 Agro”	 MMC,	 “Şamo”	 MMC,	
“Goran-Cotton”	 MMC,	 “Zərdab	 Pambıq”	
ASC	və	digər	fiziki	və	hüquqi	şəxslər	pambıq	
istehsalı	 ilə	 məşğuldurlar.	 Hazırda	 “MKT	
İstehsal	 Kommersiya”	 MMC,	 	 “CTS	 Agro”	
MMC	 və	 “Zərdab	 Pambıq”	 ASC	 Azexport	
portalına	 inteqrasiya	 olunub.	 Digər	 hüquqi	
və	 fiziki	 şəxslərin	 də	 portala	 inteqrasiyası	
istiqamətində	iş	aparılır.
	 Qarşıdakı	 müddətdə	 isə	 pambıqla	
yanaşı	 tütün	 məhsullarının	 istehsalı,	 emalı	
və	 ixracı	 ilə	 məşğul	 olan	 yerli	 şirkətlərin	
də	 məhsulları	 Azexport	 portalında	
yerləşdiriləcək.	 Belə	 ki,	 	 Azərbaycan	

Respublikası	 Prezidentinin	 2017-ci	 il	 10	
avqust	 tarixli	 Sərəncamı	 ilə	 təsdiq	 edilən	
“Azərbaycan	 Respublikasında	 tütünçülüyün	
inkişafına	dair	2017–2021-ci	illər	üçün	dövlət	
proqramı”nda	 isə	 İqtisadi	 İslahatların	 Təhlili	
və	 Kommunikasiya	 Mərkəzinə	 2017-2020-
ci	 illər	ərzində	 tütün	məhsullarının	 istehsalı,	
emalı	və	 ixracı	 ilə	məşğul	olan	yerli	şirkətlər	
barədə	məlumatların	 Azərbaycanda	 istehsal	
olunan	malların	 vahid	 məlumat	 bazası	 üzrə	
portalda	 yerləşdirilməsini	 təmin	 etmək	
tapşırılıb.	Məlumat	 üçün	 bildirək	 ki,	 hazırda	
ölkəmizdə	bu	sahədəki	əsas	şirkət	olan	“İnter	
tobakko”	MMC	və	“European	Tobacco-Baku”	
ASC-nin	 məlumatları	 Azexport.az	 portalında	
yerləşdirilib.	 Ölkəmizə	 tütün	 məhsullarının	
istehsalı,	emalı	və	ixracı	ilə	məşğul	olan	bütün	
hüquqi	 və	 fiziki	 şəxslərin	 məlumatlarının	
Azexport.az	 portalında	 yerləşdirilməsi	
istiqamətində	fəaliyyət	dərinləşib.
 Qeyd: Azərbaycan Respublikasında 
pambıq və tütün məhsullarının istehsalı, 
emalı və ixracı ilə məşğul olan bütün hüquqi 
və fiziki şəxslərin məlumatlarını Azexport.az 
portalında yerləşdirmək üçün həftə ərzində 
iş günlərində saat 9:00-dan 18:00-dək 
aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər.
 Ünvan:	 Bakı	 şəhəri,	 Yasamal	 rayonu,	
Landau	küçəsi,	16.	AZ	1073.
 E-mail: info@ereforms.org
 Tel:	+994	12	521	26	58
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