


“Qeyri-neft məhsullarının, xüsusilə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracı bizim üçün indiki inkişaf 
mərhələmizdə əsas vəzifədir”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin pambıqçılığın 
inişafı məsələlərinə dair respublika 

müşavirəsindəki çıxışından 

 Növbəti illərdə əsas vəzifələrdən biri 
qeri-neft məhsulları ixracının artırılmasıdır. 
Çünki neft-qaz sahəsində hər şey müsbət 
istiqamətdə gedir. Bizim böyük “Cənub Qaz 
Dəhlizi” layihəsi uğurla icra edilir. Bu da tarixi 
layihədir. Ancaq bizim əsas məqsədimiz qeyri-
neft ixracımızı artırmaqdır. Bax, bunu etmək 
üçün kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələri 
inkişaf etməlidir. Burada təkcə pambıqçılıqdan 
söhbət getmir. Biz keçən il tütünçülükdə də, 
baramaçılıqda da ciddi dönüş yarada bilmişik. 
Tütün istehsalı artır. Biz artıq quru tütünün 
ixracı ilə də ciddi məşğuluq, kontraktlar 
imzalanıbdır. Üzümçülüyün inkişafı sürətlə 
gedir, şərab məhsullarının ixracı da artmalıdır 
və artıq artır. Baramaçılıq sürətlə inkişaf edir. 
Əgər 2015-ci ildə cəmi 200 kiloqramdan bir 
qədər çox barama tədarük olunubsa, keçən 
il bu, 70 tona çatıbdır, bu il daha da yüksək 
rəqəm olacaq. Şəki ipək kombinatının işi 
bərpa edilib. Orada da subsidiyalar verilir. 
Tütünçülükdə də subsidiya verilir. İndi şəkər 
çuğundurunun kütləvi əkini başlayıb. Bu, bizə 
çox lazımdır. Çünki bizim şəkər zavodumuz 
daha çox xaricdən gələn xammalla işləyir. Biz 
daha çox yerli xammalı təmin etməliyik. Bu da 
məşğulluq və ixrac potensialı deməkdir. Ona 
görə qeyri-neft məhsullarının, xüsusilə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixracı bizim üçün 
indiki inkişaf mərhələmizdə əsas vəzifədir.
 Biz bir neçə ölkədə artıq ticarət evləri 
yaradırıq. “Made in Azerbaijan” brendi artıq 

dünyaya yayılıbdır. İndi bütün siyasi təmaslarda, 
həmkarlarımla görüşlər əsnasında ən vacib 
məsələ məhz Azərbaycan məhsullarının ixracı 
məsələsidir. 
 Bu məsələni mən qaldırıram və 
siyasi dəstək olan yerdə, əlbəttə ki, bizim 
sahibkarlarımız üçün də yeni imkanlar yaranır. 
Sahibkarlar özləri də fəal olmalıdırlar, özləri yeni 
bazarlara çıxmalıdırlar. Onsuz da Azərbaycan 
dövləti bunu təşkil edir. Biznes forumlar 
keçirilir, hökumət nümayəndə heyətlərinin 
tərkibində artıq iş adamları da həmişə təmsil 
olunurlar. Onlar da fəal olmalıdırlar, öz 
məhsullarını təbliğ etməlidirlər, çalışmalıdırlar 
ki, bu imkandan istifadə edib öz məhsullarını 
daha çox xarici bazarlara satsınlar. Biz əlbəttə 
ki, daxili bazarı da maksimum dərəcədə təmin 
etməliyik və bunu edirik.
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İxrac təşviqini almaq üçün onlayn müraciət 
etmək mümkün olacaq

MÜNDƏRİCAT

 © İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin fəaliyyətinin məqsədləri ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafının 
təminedilməsi 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.
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Qeyri-neft sektoru mallarının ixracına dair 
dövrü məlumat

Azexport.az portalına 2017-ci ilin I rübü 
ərzində daxil olan ixrac sifarişlərinin ölkələr 
üzrə bölgüsü

Azexport.az portalına məhsullar üzrə daxil olan 
ixrac sifarişlərinin məbləği 

Alibaba portalında Azərbaycan mallarının 
mövqeyi güclənib

İxracatçılar icazələri vahid elektron ərizə 
əsasında əldə edə biləcəklər
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Rüblük ixrac 
Qeyri-neft sektoru mallarının ixracına dair 

dövrü məlumat
I rübdə 274 milyon ABŞ dolları məbləğində qeyri-neft məhsulu 

ixrac olunub 

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektoru üzrə ixracın artırılması ilə bağlı görülən tədbirlər 
nəticəsini verməkdədir. 2017-ci ilin I rübündə ölkəmizdə həyata keçirilən ixrac əməliyyatları da bunu 
təsdiqləyir. Belə ki, I rüb ərzində 273 milyon 554 min ABŞ dolları həcmində qeyri-neft sektoruna aid mal 
ixrac olunub. Bu isə 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 milyon 805,6 min ABŞ dolları və ya 11,8 
faiz çoxdur. 

İxrac olunan əsas mallar kimya sənayesi məhsulları, fındıq, pambıq lifi, təzə və ya soyudulmuş 
tomat, şəkər, alüminium, xurma, alma və s. dir. Qeyr-neft məhsulların ixrac edildiyi ölkələrin siyahısında 
ilk beşlikdə Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan və İsveçrə qərarlaşmışdır. 

İxrac olunan malların siyahısı və əsas ixrac ölkələri barədə daha ətraflı məlumatla təqdim olunan 
infoqrammalardan  tanış ola bilərsiniz.
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I rübdə qeyri-neft məhsullarının ixrac olunduğu 6 əsas ölkə



Əsas ixrac ölkələri (01.01.2017-dən 31.03.2017-dək)
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Əsas ixrac malları və dəyəri (01.01.2017-dən 31.03.2017-dək)
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Azexport təqdim edir

Azexport.az portalına 2017-ci 
ilin I rübü ərzində daxil olan 

ixrac sifarişlərinin ölkələr üzrə 
bölgüsü

 
 Azexport.az portalına 2017-
ci ilin I rübü ərzində 32 ölkədən 
ixrac sifarişləri daxil olub. Belə ki, 
portala qonşu Rusiya, Türkiyə, İran 
və Qazaxıstan kimi ölkələrlə yanaşı 
ABŞ-dan tutmuş Afrika dövlətləri 
Toqo və Benin kimi dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən (Danimarka, 
Fransa, Latviya, Belarus, Moldova, 
Rumıniya, Tacikistan və s.) sifarişlər 
daxil olub. Azexport.az portalına daxil 
olan sifarişlərin çoxluğu baxımından 
ilk iyirmilikdə qərarlaşan ölkələrlə 
bağlı daha ətraflı məlumat səhifə  
8-də təqdim olunan infoqrammada 
öz əksini tapıb.
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Azexport.az portalına 2017-ci ilin I rübündə daxil olan ixrac sifarişləri-
nin ölkələr üzrə bölgüsü

Mənbə : azexport.az
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Azexport.az portalına məhsullar üzrə daxil olan ixrac sifarişlərinin 
məbləği 

 Azexport.az portalına 2017-ci ilin yanvar ayında 48 milyon ABŞ dolları, fevral ayında 6.5 milyon 
ABŞ dolları, mart ayında isə 27 milyon ABŞ dollarına yaxın ixrac sifarişləri daxil olub. Sifarişləri məhsullar 
üzrə təhlil etdikdə aydın olur ki, qeyri-neft sektorunda istehsal edilən müxtəlif məhsullara  - meyvə şirəsi, 
meyvə kompotu, mahlıc, pambıq yağı, tütün, kərə yağı, quru süd, şərab, konyak, boya, yumurta, toyuq əti, 
fındıq ləpəsi, qarabaşaq, tibbi tənzif, çay, mebel, uşaq bezi, düyü, noxud, makaron - dünya bazarında tələb 
var.
 Yanvar ayında ən yüksək məbləğdə sifarişlər mərciməyə və fındıq ləpəsinə, fevral ayında toyuq 
ətinə və almaya, mart ayında isə pambıq yağı, mahlıc, tütün, tibbi tənzif, noxud və digər məhsullara daxil 
olub. Bu barədə daha dolğun məlumat təqdim olunan infoqrammada verilib.
 

Yanvar ayında azexport.az portalına məhsullar üzrə daxil olan ixrac 
sifarişləri



www.iqtisadiislahat.org | www.ereforms.org | www.ecoreform.az

2017-ci il / I RÜB                                                      10

ayında azexport.az portalına məhsullar üzrə daxil olan 
ixrac sifarişləri

Mənbə : azexport.az

Fevral

Qeyd: 2017-ci ilin fevral ayında təzə və dondurulmuş toyuq ətinə ilkin sifariş 55500 ABŞ dolları olmuşdur. Daha sonra  xarici 
sifarişçı dondurulmuş toyuq ətinə sifarişin həcmini əlavə olaraq 2423500 ABŞ dollarına qədər artırmışdır.
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Alibaba portalında Azərbaycan mallarının mövqeyi güclənib
 Azexport.az portalı fəaliyyətə başlayandan sonra Azərbaycan məhsullarının beynəlxalq 
platformalarda, o cümlədən Alibaba.com-da mövqeyi güclənməkdədir.
 
 2016-cı ilin Noyabr ayı ilə müqayisədə 2017-ci ilin mart ayında Azərbaycan mallarının 
Alibaba.com-da  təmsil olunma səviyyəsi 55 dəfə artıb.  İnfoqrammadan göründüyü kimi, ötən 
ilin noyabr ayından etibarən qonşu ölkələrlə müqayisədə beynəlxalq portallarda Azərbaycan 
mallarının təmsil olunması ilə bağlı vəziyyət sürətlə yaxşılaşır (Bax səhifə 12-dəki infoqrammaya).

ayında azexport.az portalına məhsullar üzrə daxil olan
ixrac sifarişləri

Mənbə : azexport.az

Mart



Alibaba portlında Azəbaycan mallarının mövqeyi güclənib
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İxracatçılar icazələri vahid elektron 
ərizə əsasında əldə edə biləcəklər
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 Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan 
malları elektron ticarət qaydasında təqdim edən 
ixracatçıların ixrac əməliyyatlarını həyata keçirmək 
üçün tələb olunan icazələri vahid elektron ərizə 
əsasında elektron qaydada əldə edəcəklər. Eyni 
zamanda ixracatçılar www.azexport.az internet 
portalı vasitəsi ilə ixrac gömrük bəyannaməsini 
də elektron qaydada təqdim edə biləcəklər. Qeyd 
edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il  22 fevral tarixli 1255 nömrəli “Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının 
mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət 
əməliy- yatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” Fərmana uyğun olaraq İqtisadi 
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 3 
ay ərzində ixracatçıların bu elektron xidmətlərdən 
istifadələrini təmin edəcəkdir.
 Bununla yanaşı www.azexport.az internet 
portalında yaradılacaq “Azərbaycan Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı” (“Digital Trade Hub of Azerbaijan”) 
bölməsinin vasitəsi ilə sahibkarlar xarici biznes 
tərəfdaşları ilə sənədləri, o cümlədən müqavilələri 
elektron formada tərtib edib və imzalaya biləcəklər. 
Həmçinin, real vaxt rejimində transsərhəd elektron 
xidmətlərin həyata keçirilməsi təmin olunacaq.
 Məlumat üçün bildirək ki, hazırda qeyri    
-neft sektoru üzrə malların ixracı zamanı müxtəlif 
dövlət qurumlarında sertifikat və şəhadətnamənin 
alınması tələb olunur. Bu zaman sertifikatların sayı 
ixrac edilən ölkədən və məhsulun növündən asılı 
olaraq dəyişə bilər. Məhz www.azexport.az internet 
portalı vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasında 
istehsal olunan malları elektron ticarət qaydasında 
təqdim edən ixracatçılar cədvəldə göstərilən 
icazələri vahid elektron ərizə əsasında elektron 
qaydada əldə edə biləcəklər.
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 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il  22 fevral tarixli 1255 nömrəli “Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının 
mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliy-                                                                        
yatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” Fərmana uyğun olaraq, Azərbaycan 
Respublikasında qeyri-neft məhsullarının ixracı 
ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün onlayn 
müraciət edə biləcəklər. Bu məqsədlə www.
azexport.az internet portalında ixracatçılara 
onlayn müraciətlərin göndərilməsinə imkan verən 
elektron xidmətin yaradılmasını təmin ediləcək. 
Eyni zamanda ixrac təşviqinin ödənilməsi prosesin 
sürətləndirmək üçün Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Portal vasitəsilə 
ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün təqdim edilmiş 
müraciətə əlavə olunmuş, vəsaitin ixracatçının 
Azərbaycan Respublikasındakı bank hesabına 
köçürülməsini təsdiq edən sənədin həqiqiliyi barədə 
məlumatın Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin elektron müraciəti əsasında verilməsini 
həmin müraciətin daxil olduğu gündən bir iş günü 
müddətində təmin edəcək.
  Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı  il 6  
oktyabr tarixli 401 nömrəli qərarı ilə “Qeyri-neft 
məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac 
təşviqinin ödənilməsi Qaydası”, “İxrac təşviqi şamil 
olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi 
fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə Siyahısı” və 
“Məhsulların növündən asılı olaraq ixrac təşviqinin 
baza məbləğinə tətbiq olunacaq Əmsallar” təsdiq 
edib. 2016-cı il mart ayının 1-dən etibarən tətbiq 
edilən bu qaydalar  2020-ci il 31 dekabr tarixinədək 

İxrac təşviqini almaq üçün
onlayn müraciət etmək mümkün 

olacaq
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qüvvədə olacaq. 
Qaydalara əsəsən ixrac təşviqinin baza məbləği 
ixrac əməliyyatlarına görə faktiki ixrac olunmuş 
malın ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə 
tutulan gömrük dəyərinin 3 (üç) faizini təşkil 
edir. İxrac olunan qeyri-neft məhsullarının 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal 
olunan və istehsal prosesində istifadə edilən yerli 
komponentlərin və Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində yaradılan qeyri-neft məhsullarının 
dəyərinin xüsusi çəkisi mənşə sertifikatı əsasında 
müəyyən olunur və ixrac təşviqi Azərbaycan 
Respublikası mənşəli mallara şamil edilir. İx rac 
təşviqinin məbləği ixrac təşviqinin baza məbləğinə 
ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının növündən 
asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti tərəfindən müəyyən edilən əmsallar 
tətbiq olunmaqla hesablanır və ödənilir.
Şəxslər ixrac təşviqinin alınması üçün ərizə ilə 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə 
müraciət edirlər.

Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
 1. ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının 
dəyərinin təsdiq edilməsi haqqında sənədin 
(invoys, hesab faktura və s.) surəti;
 2. Azərbaycan Respublikasının gömrük 
orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş ixrac gömrük 
bəyannaməsinin surəti;
 3.  qeyri-neft məhsullarını xarici dövlətə idxal 
edən şəxslə bağlanılmış müqavilənin və ya mallar 
barədə sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncamvermə 
hüquqlarını təsdiq edən sənədin və ya onları əvəz 
edən sənədlərin surətləri;
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 4. xarici dövlətin gömrük orqanı tərəfindən 
təsdiq edilmiş idxal gömrük bəyannaməsinin surəti;
 5. faktiki ixrac olunan qeyri-neft 
məhsullarına görə ödənilən vəsaitin ixracatçının 
xarici valyutada Azərbaycan Respublikasındakı 
bank hesabına köçürülməsini təsdiq edən müvəkkil 
kredit təşkilatının sənədi (tarixi, mədaxil tarixi, 
ödənilən təşkilatın adı, məbləği);
 6. qeyri-neft məhsulunun Azərbaycan 
mənşəli olmasını göstərən mənşə sertifikatının 
surəti.
 
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il  22 fevral tarixli 1255 nömrəli Fərmana 
uyğun olaraq, bu proses onlayn olacaq. İxracatçının 
onlayn təqdim etdiyi sənədlər Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 10 
(on) iş günü müddətində baxılacaq və ixrac təşviqinin 
verilməsindən imtina üçün əsaslar olmadıqda, 2 
(iki) nüsxədə ixrac təşviqinin ödənilməsi haqqında 
bu “Məktub-sərəncam” tərtib ediləcək. Bu 
“Məktub-sərəncam”ın bir nüsxəsi ixracatçıya, bir 
nüsxəsi isə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 6 oktyabr tarixli 401 nömrəli 
qərarına əsasən ixrac təşviqi şamil olunacaq 
qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi fəaliyyətin 
mal nomenklaturası üzrə siyahısı və məhsulların 
növündən asılı olaraq ixrac təşviqinin baza 
məbləğinə tətbiq olunacaq əmsallar barədə 
məlumat aşağıdakı cədvəldə əksini tapıb.
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