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Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Xarici ticarət və ticarət tarifləri İşçi qrupunun 2019-cu il üçün
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Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı

1.

“Qeyri-tarif baryerləri (məsələn:
səhiyyə və məhsul standartları,
texniki və etiketləmə tələbləri və s.)
idxal olunan malların daxili
7.0.4. Qeyribazarda rəqabət qabiliyyətini nə
tarif
46-cı yer, dərəcədə məhdudlaşdırır?” başlıqlı
baryerlərinin
59.6 bal sorğu sualına cavab [1 = Ciddi
əhatə dairəsi
şəkildə məhdudlaşdırır;
1-7 (ən yaxşı)
7 = qətiyyən məhdudlaşdırmır]
2017-2018-ci illər üçün orta çəkili
göstəricilər, yaxud əldə olan ən
son məlumatlar.

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən
onlara
zəruri
dəstəyin
göstərilməsi:
1. Malların və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük
sərhədindən
keçirilməsi
prosedurlarının təkmilləşdirilməsi;
2. Xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən
gömrük ödənişlərinin həyata keçirilməsi
prosedurunun
sadələşdirilməsi
və
İyul
elektronlaşdırılması;
2019-cu il
3. Gömrük
rəsmiləşdirilməsi
zamanı
gömrük borcu yaranmadığı təqdirdə bank
zəmanətinin tələb olunmasının aradan
qaldırılması;
4. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən
idxal əməliyyatları üçün vahid müraciət
(ərizə) formasının və bir pəncərə
prinsipinin tətbiqi;
5. Azərbaycan Respublikasının ümumi
istifadədə olan avtomobil yolları ilə

Fuad Məmmədov
Fuad Quliyev
(Dövlət Gömrük
Komitəsi)
Dövlət Gömrük
Nicat Mikayılov
Komitəsi,
(Nəqliyyat, Rabitə
Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək
və Yüksək
Texnologiyalar
Texnologiyalar
Nazirliyi)
Nazirliyi,
Qida
Nigar Nuriyeva
Təhlükəsizliyi
(Qida
Agentliyi,
Təhlükəsizliyi
İqtisadiyyat
Agentliyi)
Nazirliyi
Gülçin Ələsgərova
(İqtisadiyyat
Nazirliyi)

hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələri üzrə
icazə
verilən
qabarit
və
çəki
parametrlərinə dair tələblərin beynəlxalq
normalarla uyğunlaşdırılması və icrasının
sadələşdirilməsi
(sərhəd
gömrük
məntəqələrinin ölçü cihazları ilə ölkədaxili
yoxlama
məntəqələrinin
cihazlarının
standartlaşdırılması).

2.

Bu göstərici hesablanma
nəticəsində müəyyən olunan orta
çəkili tarif dərəcəsinin faizlə
ifadəsidir. Tətbiq olunan orta çəkili
tarif hər bir tərəfdaş ölkəyə uyğun
olaraq idxal məhsulunun payı ilə
7.0.5. Ticarət
ölçülən və effektiv tətbiq olunan
tarifləri
90-cı yer,
dərəcələrin orta göstəricisidir.
(min:N/A47.3 bal
Tətbiq olunan tariflər gömrük
max: 28,49%)
orqanı tərəfindən idxal mallarına
tətbiq olunan tarif dərəcələridir.
Onlar milli gömrük orqanları
tərəfindən xidməti inzibati
məqsədlər üçün dərc olunan
dərəcələrdir.

Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet
səhifəsində “Malların nomenklaturası”
bölməsində məlumatların qüvvədə olan
müvafiq qanunvericilik aktlarına istinad
edilərək daim yenilənməsi istiqamətində Mütəmadi
aidiyyəti qurum tərəfindən lazımi işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən həmin quruma zəruri dəstəyin
göstərilməsi.

3.

Ölkənin tarif rejiminin
mürəkkəbliyini ölçən indeks üzrə
bal. İndeks 1- dən (çox mürəkkəb)
7- yə qədər (mürəkkəb deyil)
dəyişir. Tarifin mürəkkəbliyi dörd
7.0.6.
meyar üzrə ölçülür: tarifin
Tariflərin
62-ci yer,
paylanması, tarifin pik həddinin
mürəkkəbliyi 85.1 bal
üstünlük təşkil etməsi, spesifik
1-7 (ən yaxşı)
tariflərin üstünlük təşkil etməsi və
fərqli tariflərin sayı.
İndeks bu dörd meyarın
normallaşdırılmış balının sadə orta
göstəricisi kimi hesablanır.

Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet
səhifəsində tətbiq olunan rüsumlarla bağlı
qısa məlumatın (tətbiq olunan rüsumlar,
pillələr, spesifik rüsumların əhatə dairəsi,
hər bir rüsum dərəcəsinin əhatə etdiyi
mal mövqelərinin sayı və digər zəruri Mütəmadi
məlumatların) yerləşdirilməsi və daim
yenilənməsi istiqamətində aidiyyəti qurum
tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin
quruma zəruri dəstəyin göstərilməsi.

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Fuad Məmmədov
Fuad Quliyev
(Dövlət Gömrük
Komitəsi)

Fuad Məmmədov
Fuad Quliyev
(Dövlət Gömrük
Komitəsi)

İqtisadi Azadlıq İndeksi
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4.

4.1. Ticarət
azadlığı
(0-100 bal)

74.6 bal

Ticarət azadlığı mal və xidmətlərin
idxal və ixracına təsir edən tarif və
qeyri-tarif tədbirlərinin
(məhdudiyyətlərinin) dərəcəsinin
toplam ifadəsidir (ölçüsüdür). Bu
göstərici iki məlumat əsasında
müəyyən edilir: Ticarət - orta çəkili
tarif dərəcəsi və qeyri - tarif
məhdudiyyətləri (NTBs).
Ölkəyə daxil olan idxal malları
müxtəlif tariflərlə üzləşir. Orta çəkili
tarifin müəyyənləşdirilməsində hər
bir mal üçün idxalın payına uyğun
olaraq hər bir tarif üzrə çəkidən
istifadə edilir. Orta çəkili tariflər
tam olaraq kəmiyyət meyarlarıdır
və aşağıdakı bərabərlikdən istifadə
etməklə ticarət azadlığı üzrə baza
balının hesablanmasını əhatə edir:
Ticarət azadlığı = 100 (Tariffmax–
Tariffi)/(Tariffmax–Tariffmin) – NTBi

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri
dəstəyin
göstərilməsi:
1. Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinə (İTC-yə)
Azərbaycanda real tətbiq olunan orta
çəkili tarif dərəcəsi haqqında məlumatın
İyul
ötürülməsinin təmin edilməsi;
2019-cu il
2. Dövlət Gömrük Komitəsinin internet
səhifəsində orta çəkili tarif dərəcəsi, onun
hesablanma qaydası, spesifik rüsumların
advalor ekvivalenti və müvafiq qərarlarla
“0 faiz” idxal rüsumu tətbiq olunan
məhsulların idxal statistikası barədə
məlumatların yerləşdirilməsi.

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Fuad Məmmədov
Fuad Quliyev
(Dövlət Gömrük
Komitəsi)
Gülçin Ələsgərova
(İqtisadiyyat
Nazirliyi)

Qlobal İmkanlar İndeksi

5.

Ticarət
tarifləri

89-cu
yer*

Tətbiq olunan orta çəkili tariflər hər
bir tərəfdaş ölkəyə uyğun olaraq
idxal məhsulunun payı ilə ölçülən
və effektiv tətbiq olunan
dərəcələrin orta göstəricisidir.
Məlumatlar altırəqəmli, yaxud
səkkizrəqəmli səviyyədə ticarətin
Harmoniyalaşdırılmış Sistemindən
istifadə etməklə təsnifatlandırılır.
Tarif xətti məlumatları əmtəə
qruplarını və idxal çəkilərini
müəyyən etmək üçün Standart
Beynəlxalq Ticarət Təsnifatının
(SITC) 3-cü versiyasının kodlarına
uyğunlaşdırılmışdır. Mümkün
hallarda, spesifik dərəcələr
özlərinin ekvivalent dərəcələrinə
və valorem ekvivalent dərəcələrinə

İTC ilə məlumat mübadiləsi
üzrə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi və bu
sahədə
qanunvericiliyə
edilən
dəyişikliklərlə bağlı təşkilatın operativ
məlumatlandırılmasının təmin edilməsi
İyul
üçün aidiyyəti qurumlar tərəfindən 2019-cu il
müvafiq işlərin görülməsi və işçi qrupu
tərəfindən bu istiqamətdə onlara zəruri
dəstəyin göstərilməsi.

İqtisadiyyat
Nazirliyi,
Dövlət Gömrük
Komitəsi

Fuad Məmmədov
Fuad Quliyev
(Dövlət Gömrük
Komitəsi)
Gülçin Ələsgərova
(İqtisadiyyat
Nazirliyi)
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konvertasiya olunmuş və orta çəkili
tariflərin hesablanmasına daxil
edilmişdir. İdxal çəkiləri Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Statistika
Bölməsinin Əmtəə Ticarətinin
(Comtrade) məlumat bazasından
istifadə edilməklə hesablanmışdır.
Altırəqəmli yaxud səkkizrəqəmli
məhsul səviyyəsində effektiv tətbiq
olunan tarif dərəcələri hər bir
əmtəə qrupu üzrə məhsullar üçün
orta göstərici olaraq hesablanılır,
effektiv tətbiq olunan dərəcə
mümkün olmadığı hallarda, ən çox
üstünlük verilən ölkə dərəcəsi
istifadə olunur.

Yerli və beynəxlaq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

6.

7.

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda
Fevraliştirak edən şirkətlərlə (rezident və qeyrimart
rezident) müvafiq sahədə mütəmadi
2019-cu il
əməkdaşlığın təmin olunması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun bütün
üzvləri

-

Hesabatı hazırlayan ekspert və ya
qiymətləndirmə qrupu ilə əməkdaşlığın
qurulması və ölkədəki mövcud göstərici Fevralvə ya qanunvericilik tələbi barədə dəqiq
mart
məlumatların Biznes mühiti və beynəlxalq 2019-cu il
reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi ilə
razılaşdırmaqla onlara çatdırılması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun bütün
üzvləri

4

