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Aprelin 20-də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
(ÜGT) Yük Hədəfləmə Sisteminin (YHS) Azərbay-
can gömrük xidmətində tətbiqi ilə bağlı görülmüş 
işlərin yekunlaşmasını nəzərdə tutan sənədin on-
layn imzalanması mərasimi keçirilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Mətbuat və 
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib ki, 
mərasimdə DGK-nın sədri, gömrük xidməti gene-
ral-polkovniki Səfər Mehdiyev, komitənin müvafiq 
qurumlarının rəhbərləri, ÜGT-nin Baş katibi Kunio 
Mikuriya, bu qurumun Nəzarət və Asanlaşdırma 
üzrə direktoru Pranab Kumar Das, Administrasiya 
və heyət üzrə rəhbər Hans Pieters və digər şəxslər 
iştirak ediblər.
S.Mehdiyev bildirib ki, Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyənləşdir-
diyi və Prezident İlham Əliyevin səmərəli şəkildə 
reallaşdırdığı uzaqgörən və uğurlu inkişaf kursu 
nəticəsində Azərbaycan gömrük xidməti ticarətin 

asanlaşdırılması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
istiqamətində bir çox islahatlar həyata keçirib, şəf-
faf siyasət və korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri nə-
ticəsində böyük nailiyyətlər əldə edib.
ÜGT-nin risklərin idarə edilməsinə əsaslanan sis-
teminin Azərbaycan gömrüyündə tətbiqinin DGK 
üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayan ko-
mitə sədri qeyd edib ki, gömrük işində risklərin 
qiymətləndirilməsinə dəstək məqsədilə hazırlanan 
və yüklərə dair məlumatların toplanmasına, sax-
lanmasına və mübadilə edilməsinə imkan verən 
YHS yüksək riskli yüklərin müəyyənləşdirilməsinə 
və aşağı riskli yüklərin gömrük-sərhəd buraxılış 
məntəqələrindən keçidinin sürətləndirilməsinə, 
bununla da ticarətin asanlaşdırılmasına və təhlükə-
sizliyinin təmin edilməsinə imkan yaradacaq. Bildi-
rib ki, mövcud resurslardan daha səmərəli istifadə 
olunmasına, sərhədkeçmə proseslərinin sürətlən-
dirilməsinə şərait yaradan bu sistem Azərbaycan 

üzərindən keçən “Şimal-Cənub” və “Şərq-Qərb” 
nəqliyyat dəhlizlərinin cəlbediciliyinin və ölkəmizin 
tranzit potensialının artması ilə nəticələnəcəkdir.
Azərbaycan gömrük xidmətinin informasiya texno-
logiyalarının tətbiq edilməsi sahəsində irəliyə doğru 
atdığı addımları alqışlayırıq deyən K.Mikuriya iki 
il əvvəl ölkəmizdə informasiya texnologiyalarının 
gömrük sistemində tətbiqinə dair konfrans və sər-
ginin keçirildiyini xatırladıb, bu tədbirlərdə Azər-
baycan gömrüyünün və digər dövlətlərin gömrük 
orqanlarının İT sahəsindəki təcrübələrinin, innova-
tiv yanaşmalarının nümayiş etdirildiyini vurğulayıb.
Sonra çıxış edənlər YHS-in əhəmiyyətindən, bey-
nəlxalq ticarətin asan və sürətli şəkildə həyata keçi-
rilməsindəki rolundan bəhs ediblər.
Sonda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Yük Hə-
dəfləmə Sisteminin Azərbaycan gömrük xidmətin-
də tətbiqi ilə bağlı görülmüş işlərin yekunlaşmasını 
nəzərdə tutan sənəd onlayn şəkildə imzalanıb.
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İstehlak bazarında malların 
dövriyyəsi çoxaldıqca onların 
keyfiyyəti və satış şərtləri ilə 
bağlı istehlakçıların müraciət-
ləri də artır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mət-
buat xidmətindən bildirilib ki, 
bu halların qarşısının alınması, 
istehlakçı hüquqlarının daha 
etibarlı müdafiəsi məqsədilə 
Antiinhisar və İstehlak Bazarı-
na Nəzarət Dövlət Xidmətində 
məişət texnikası və əşyaları-
nın, geyimlərin, mobil telefon-
ların, mebel istehsalı və satışını 
həyata keçirən müəssisələrin, 
həmçinin xaricdən sifariş ve-
rilən malların çatdırılması ilə 
məşğul olan sahibkarlıq sub-

yektlərinin nümayəndələri ilə 
görüş keçirilib. Dövlət Xidmə-
tinin rəis müavini, rəis vəzifə-
sini müvəqqəti icra edən Sahib 
Məmmədov bildirib ki, quru-
mun təhlilləri ticarət şəbəkələ-
ri tərəfindən istehlakçı hüquq-
larının pozulması hallarının 
daha çox lazımi keyfiyyətdə 
olmayan və ya saxta malların 
geri qaytarılmaması, malların 
dəyişmə və qaytarılma qay-
dalarına əməl edilməməsi, 
mallara zəmanət müddətinin 
tətbiq olunmaması, müqa-
vilələrdə istehlakçı hüquqla-
rının məhdudlaşdırılması ilə 
bağlı olduğunu göstərir. Mal-
lar barədə düzgün məlumatın 

verilməməsi, məcburi sertifi-
katlaşdırılmalı olan mallara 
aid sertifikatların təqdim edil-
məməsi də çox rast gəlinən 
qanun pozuntularındandır. 
Bundan əlavə, istehlakçıların 
malların servis mərkəzlərində 
aparılan ekspertizaların nəti-
cələri ilə bağlı narazılıqları və 
müraciətləri də artıb.
Görüşdə sahibkarlara qanun-
vericiliyin tələbləri izah edilib, 
bu halların aradan qaldırıl-
ması, istehlakçı hüquqlarının 
qorunması, müştəri məmnu-
niyyətinin təmin olunması və 
qanunvericiliyin tələblərinə 
ciddi əməl olunması ilə bağlı 
tövsiyələr verilib.

Aprelin 20-də Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) yanında İctimai Şu-
ranın təşkilatçılığı və Türkiyə-
nin Müstəqil Sənayeçilər və 
İş Adamları Birliyinin (MÜ-
SİAD) Azərbaycandakı nü-
mayəndəliyinin tərəfdaşlığı ilə 
“Azərbaycan-Türkiyə iş adam-
ları forumu: mövcud vəziyyət 
və perspektivlər” mövzusun-
da onlayn forum keçirilib.
KOBİA-dan bildirilib ki, fo-
rumda Dövlət Gömrük Komitə-
sinin, Azərbaycanda İxra cın və 
İnvestisiyaların Təş viqi Fondu-
nun (AZPROMO), Azərbaycan 
İnvestisiya Şirkətinin, Aqrar 
Kredit və İnkişaf Agentliyinin 
(AKİA), Azərbaycan Sahibkar-
lar (İşəgötürənlər) Təşkilatları 
Milli Konfederasiyasının, Tür-
kiyə Respublikasının Kiçik 
və Orta Müəssisələrin İnkişafı 
və Dəstəklənməsi Təşkilatı nın 
(KOSGEB), Türkiyənin ölkə miz-
dəki Ticarət Müşaviri nin, MÜ-
SİAD-ın, ATİB-in və TÜİB-in 
nümayəndələri, eləcə də hər 

iki ölkədən olan iş adamları və 
biznes assosiasiyaları iştirak 
ediblər.
İctimai Şuranın sədri Fər-
had Qaraşov qeyd edib ki, 
forumun təşkilində məqsəd 
Azərbaycandakı türk iş adam-
larının fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsi və onların fəaliyyəti 
ilə bağlı aktual məsələlərin 
ictimai müzakirəsidir. Forum 
KOBİA yanında İctimai Şura 
çərçivəsində xarici tərəfdaş-
ların iştirakı ilə keçirilmiş ilk 
beynəlxalq tədbirdir.
KOBİA-nın dəstəyi ilə təş-
kil olunmuş onlayn forum-
da agentliyin İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov 
yüksələn xətlə inkişaf edən 
Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi 
əlaqələri çərçivəsində iki ölkə 
arasında kiçik və orta sahib-
karlıq sahəsində də tərəfdaşlıq 
imkanlarının genişləndiyini 
vurğulayıb. Qeyd olunub ki, 
Türkiyə iş adamlarının Azər-
baycanda fəaliyyətinin daha 
da genişləndirilməsi üçün 

imkanlar böyükdür və KO-
BİA Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən və ya biznes qurmaq 
istəyən türk iş adamlarına 
dəstək göstərməyə hazırdır.
KOSGEB-in rəhbəri Hasan 
Basri Kurt, Türkiyənin ölkə-
mizdəki ticarət müşaviri 
Eser Çengel, MÜSİAD-ın nü-
mayəndələri Abdurahman 
Uzun və Muhterem Öz hər 
iki ölkənin iş adamları ara-
sında mövcud əməkdaşlıq və 
əlaqələrin genişləndirilməsi 
imkanları, xüsusilə KOB sahə-
sində tərəfdaşlıqla bağlı fikir-
lərini bölüşüb, əməkdaşlığa 
dair müxtəlif təkliflər səslən-
diriblər.
Azərbaycan İnvestisiya Şirkə-
tinin nümayəndəsi Fərid Qu-
liyev və AZPROMO-nun de-
partament direktoru Zöhrab 
Qədirov təmsil etdikləri qu-
rumların fəaliyyəti, ölkəmizin 
investisiya və ixrac potensialı 
və Türkiyə şirkətləri ilə əmək-
daşlıq perspektivləri barədə 
məlumat veriblər.

Cari il martın 1-nə ölkədə 
muzdla çalışan işçilərin sayı 
1 milyon 678,5 min nəfər, o 
cümlədən iqtisadiyyatın döv-
lət sektorunda 915,5 min nəfər, 
qeyri-dövlət sektorunda isə 
763 min nəfər təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, iqtisadiyyatın 
neft-qaz sektorunda 33,2 min 
nəfər, qeyri-neft-qaz sekto-
runda isə 1 milyon 645,3 min 
nəfər çalışıb. Müəssisə və təş-
kilatlarda muzdla çalışan iş-
çilərin 23,5 faizi məhsul isteh-
salı sahələrində, o cümlədən 
7,4 faizi emal sənayesində, 7,3 
faizi tikintidə, 3,5 faizi kənd 
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 
balıqçılıq sahələrində, 2 faizi 
mədənçıxarma sənayesində, 
1,7 faizi su təchizatı, tullantı-
ların təmizlənməsi və emalı, 
1,6 faizi elektrik enerjisi, qaz 

və buxar istehsalı, bölüşdürül-
məsi və təchizatı sahələrində 
məşğul olub.
Xidmət sahəsində işləyənlərin 
19,7 faizi təhsil, 18,5 faizi ti-
carət; nəqliyyat vasitələrinin tə-
miri, 8,3 faizi əhaliyə səhiyyə və 
sosial xidmətlərin göstərilməsi, 
6,7 faizi dövlət idarəetməsi və 
müdafiə; sosial təminat, 5,3 fa-
izi inzibati və yardımçı xidmət-
lərin göstərilməsi, 4,5 faizi nəq-
liyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4 
faizi peşə, elmi və texniki fəaliy-

yət, 3,2 faizi istirahət, əyləncə və 
incəsənət, 1,7 faizi informasiya 
və rabitə, 1,7 faizi maliyyə və 
sığorta fəaliyyəti, 1,4 faizi turist-
lərin yerləşdirilməsi və ictimai 
iaşə, 1,1 faizi digər sahələrdə 
xidmətlərin göstərilməsi və 1 
faizi daşınmaz əmlakla əlaqə-
dar əməliyyatlar sahələrində 
çalışıblar.
Bu ilin yanvar-fevral ayların-
da bir işçiyə düşən orta aylıq 
işlənmiş iş saatlarının miqdarı 
142,7 saat təşkil edib.

Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru, iqti-
sad elmləri doktoru Vüsal Qasımlı deyib.
V.Qasımlı bildirib ki, növbəti beşillikdə ölkə-
nin sosial-iqtisadi inkişafına dair aşağıdakı beş 
Milli Prioritet reallaşdırılmalıdır: dayanıqlı ar-
tan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, dinamik, 
inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət, 
rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiya-

lar məkanı, işğaldan azad olunmuş ərazilərə 
böyük qayıdış, təmiz ətraf mühit və “yaşıl ar-
tım” ölkəsi. Bu yaxınlarda hazır olunacaq növ-
bəti 5 il üçün Strateji Yol Xəritəsi də bu 5 Milli 
Prioritetə əsaslanacaq.
“Qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş əra-
zilərimizin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına re-
inteqrasiyası, yeni beynəlxalq və regional nəq-
liyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından 
faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük 
təkan verəcək. Bu çərçivədə regionda təhlükə-
sizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığın formalaşması, eləcə də iqtisadi 
və ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi 
Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın re-
gion iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının 
müəyyən edilməsində rolunu daha da möh-
kəmləndirəcək. Bizim əsas məqsədlərimizdən 
biri də postpandemiya dövründə ölkədə iqti-
sadi artımın bərpa olunmasıdır. Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun və Dünya Bankının proq-
nozlarına görə, artıq bu il Azərbaycan 2-3 faiz 
iqtisadi artım formalaşdıra bilər”, - deyə V.Qa-
sımlı əlavə edib.

Aprelin 1-nə hüquqi şəxs yaratmadan sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydiy-
yatdan keçmiş fərdi sahibkarların sayı 1 milyo-
nu keçib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 
hesabat dövründə hər dörd fərdi sahibkardan 
üçü “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və ba-
lıqçılıq”, “Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmi-
ri”, “Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı” və “Digər 
sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi” sahələri 
üzrə qeydiyyatdan keçib. Sahibkarlıqla məş-
ğul olmaq niyyətində olan fərdi sahibkarların 
əsas hissəsi Bakıda (27,9 faiz), Aran (21,5 faiz), 
Gəncə-Qazax (13,8 faiz) və Lənkəran (9,7 faiz) 
iqtisadi rayonlarında qeydiyyata alınıb. Fərdi 
sahibkarların 78,7 faizini kişilər, 21,3 faizini isə 
qadınlar təşkil edib.

Qadınlar “Digər sahələrdə xidmətlərin göstə-
rilməsi” fəaliyyət növündə mövcud sahibkar-
ların ümumi sayının 31 faizini, “Kənd təsər-
rüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq” fəaliyyət 
sahəsində 23,8 faizini, “Ticarət; nəqliyyat va-
sitələrinin təmiri” fəaliyyət sahəsində isə 20,8 
faizini təşkil edir. Sahibkar qadınların 30,7 faizi 
Bakıda, 17,9 faizi Aran, 16,1 faizi Gəncə-Qazax, 
qalanları isə digər iqtisadi rayonlarda qeydiy-
yatdan keçib.
Fərdi sahibkarların cins tərkibinin regionlar 
üzrə say bölgüsündən aydın olur ki, Bakıda 
(23,4 faiz), Gəncə-Qazax (24,9 faiz), Naxçıvan 
Muxtar Respublikası (22,5 faiz) və Lənkəran 
(21,6 faiz) iqtisadi rayonlarında qadın sahibkar-
ların payı ölkə üzrə orta göstəricidən yuxarıdır.

Yanvar-fevral aylarında qeyri-
neft-qaz məhsullarının ixracı 
ötən ilin eyni ayları ilə müqa-
yisədə faktiki qiymətlərlə 12,1 
faiz artıb, real ifadədə isə 3,2 
faiz azalaraq 331,3 milyon dol-
lara bərabər olub.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, qeyri-neft-qaz 
məhsulları üzrə ixracın dəyə-

rində Türkiyəyə (32,3 faiz), 
Rusiyaya (25,8 faiz), İsveçrəyə 
(10,6 faiz), Gürcüstana (8,6 faiz), 
ABŞ-a (4 faiz), Çinə (2,9 faiz), 
Ukraynaya (1,7 faiz), Almaniya-
ya (1,5 faiz), Türkmənistana (1,3 
faiz), İtaliyaya (1,2 faiz), İrana 
(1,1 faiz), Birləşmiş Krallığa (1 
faiz) göndərilmiş malların payı 
üstünlük təşkil edib.
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