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Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri fənni üzrə mühazirə mətnləri 

Mövzu 1 

Dünya təsərrüfatı və XİƏ-in onun əsas cəhətləri və əlamətləri 

 

PLAN 
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Xarici iqtisadi münasibətlər vahid dünya təsərrüfatı sisteminin tərkib 

hissəsi olduğuna görə, onun öyrənilməsi də qanunauyğun olaraq dünya 

təsərrüfatının formalaşması problemlərinin şərhi ilə başlanır. 

Lakin dünya təsərrüfatının yaranması barədə həmin müəlliflərin nəşr 

etdirdiyi «Dünya iqtisadiyyatı» dərsliyində geniş material olduğuna görə 

həmin məsələyə burada az yer verilir. 

Dünya təsərrüfatı uzun bir tarixi prosesin inkişafı nəticəsində bərqərar 

olmuş və formalaşmışdır. Bu proses tarixi qanunauyğunluqların nəticəsi 

kimi bütövlük təşkil etməklə yanaşı, həm də ayrı-ayrı mərhələlərdə yaranan 

iqtisadi münasibətləri də əhatə edir. Aydındır ki, ayrı-ayrı nıərhələlər daha 

yadda qalan, böyük əhəmiyyət kəsb edən, keyfiyyət cəhətləri ilə fərqlənən 

hadisə və prosesləri özündə əks etdirir. 

Нər halda bu mərhələlər bütöv, vahid bir varlığın, prosesin müəyyən 

hissələridir. Bu mərhələləri daha uzun və yaxud qısa dövr üçün 

fərqləndirmək о qədər də nəzəri əhəmiyyət kəsb etmir. 

1. Qeyd etməliyik ki, bir çox tədqiqatçılar dünya təsərrüfatının yaranmasının 

ilk mərhələsini Roma imperiyası (bizim eradan əvvəl VHI-VI əsrlər) dövrünə aid 

edirlər. O vaxt Roma imperiyası bütün Apenin yarımadasını (İtaliyanın yarısı 

qədərdir), İtaliyanı, Avropanın bir çox hissəsini, Şimali Afrika sahillərini, 

Misiri, Kiçik Asiyanı, Suriya və s. əraziləri əhatə edirdi. Həmin mərhələdə 

ölkələr arasında ticarət əlaqələri yaranırdı. 

2. İkinci mərhələ XV-XVI əsrlərdəki coğrafı kəşflərb əlaqləbndirilir. Bu 

kəşflər nəticəsində beynəlxalq ticarətin inkişafına zəmin yaranırdı. Natural 

təsərrüfatı əvəz edən beynəlxalq ticarət daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Lakin həmin dövrün dünya iqtisadiyyatı yenicə yaranırdı, məhdud idi, 

ancaq tacir kapitalmın hərəkəti dairəsində idi. 

3. Üçüncü mərhələ XIX əsrin sonu ilə XX əsrin əvvəl- 

brini əhatə edir. 
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Bu mərhələdə sənaye çevrilişindən sonra kapitalizmdən inhisarçı 

kapitalizmə keçilməsi baş vermişdir. 

XX əsrin əvvəlbrində kütləvi istehsalm inkişafı dünya bazarından 

dünya təsərrüfatına keçilməsinə zəmin yaratmışdır. Bu mərhələdə işçi 

qüvvəsinin hərəkəti və əmtəə mübadiləsi ilə yanaşı, kapitalın hərəkəti də 

artırdı. Bu isə beynəlxalq istehsal əlaqələrini genişləndirirdi. 

4. Dördüncü mərhələ XX əsrin başlanğıcı ilə XXI əsrin başlanğıcı 

arasındakı dövrü əhatə edir. 

Dünya təsərrüfatmm inkişafındakı bu mərhəb müasir dövr kimi 

səciyyələnir. 

Bütövlükdə bu mərhələ beynəlmiləlləşmə prosesinm inkişafı ilə, 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemındə yenidənqurma mərhələsi olması 

ilə fərqlənir. 

Bu mərhələdə dünya təsərrüfatının inkişafi beş əsas amiiin təsiri altmda 

dəyişilir: dinamik iqtisadi artım; iqtisadi fəaliyyət dairəsində və əmək 

məhsuldarlığmın yüksəldilməsində dövlətlərin birləşməsi qütbləşməsi meylinin 

artması, xarici ticarət siyasətinin liberallaşdırılması, intensiv elmi-texniki tərəqqi, 

imperializmin müstəmləkə sisteminin dağılması. 

Bu mərhələdə dünya təsərrüfatında inkişaf etməkdə olan ölkələrin rolu 

meydana çıxır. Dünya sosializm və kapitalizm sistemində beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər daha da güclənir. Bu sistemlər arasındakı əlaqələr genişlənir. Milli 

iqtisadiyyatların dünya birliyinə cəlb edilməsi prosesi artır, beynəlxalq təşkilatlar 

sistemi yaranır, dünya təsərrüfat əlaqələrinin tənzimlənməsi zərurət təşkil edir, 

beynəlxalq şirkətlərin fəaliyyəti genişbnir. 

Miiasir dünya təsərrüfatı sistemi daha çox sənaye çevrilişləri ilə 

xarakterizə edilir. Bir çox iqtisadçılar dünya təsərrüfatınm inkişafında XX 

əsrin özünü də müəyyən dövrlərə ayırırlar. Bunlar aşağıdakdardır: 

1. 1920-1930-cu illər. Həmin dövrdə dünya təsərrüfatında böhranlar 

müşahidə olunmuşdur. Ауrı-ауrı ölkələr, regionlar arasında iqtisadi 

əlaqələri qeyri-sabit olmuş, inteqrasiya əlaqələri zəifləmişdir. Bu dövr öz 
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başlanğıcını birinci dünya müharibəsi və Rusiyada sosialist inqilabının 

dalğalarından götürmüşdür. Milli iqtisadiyyatlar əsasən hərbiləşdirməyə 

yönəldilirdi, işğal olunmuş torpaqlar talan edilirdi. 

1913-1929-cu illərdə dünya üzrə ÜDM-in həcmi 1,1 dəfə artmışdır. Rusiyada 

1922-ci ildə sənaye nıəhsulunun həcmı 1913-cü ildəkinin 13%-nə, kənd təsərrüfatı 

məhsulu isə 55%-nə bərabər olmuşdur. 

1920-1930-cu illərdəki iqtisadi böhranlar nəticəsində inkişaf etmiş sənaye 

ölkələrində istehsalın həcmi 18% azalmışdır. 1929-1932-ci illərdə ABŞ-da ümumi 

məhsul 28%, sənaye məhsulu 44,7%, Fransada 25,6%, Almaniyada 40,8%, 

Britaniyada 11,4% azalmışdır. Aydmdır ki, belə şəraitdə ixracın həcmi də 

azalmışdır. 

2. İkinci dünya müharibəsindən sonra «dünya sosialist təsərrüfat 

sistemi» yaranmışdı. Dünya təsərrüfatmın sosial strukturunda dəyişiklik baş 

verirdi. Bu sistemin ölkələri tamam başqa sosial-iqtisadi əsasda inkişaf edir, 

istehsalın kollektivləşdirilməsi, mərkəzdən idarəçilik, sənayenin dövlətləşdirilməsi 

və s. hökmran olurdu. Xarici iqtisadi münasibətlərin əlaqələndirilməsinə sinfi 

baxımdan yanaşma vahid dünya təsərrüfatı dairəsini daraldırdı. Müxtəlif ictimai 

sistemə malik olan dövlətlər arasındakı təsərrüfat əlaqələrində qarşıdurmalar, 

yarışlar özünü göstərirdi. Belə bir şəraitdə qeyri-sosialist sistemi ölkələrinin 

qarşılıqlı əlaqələri güclənirdi. 

İkinci dünya müharibəsi illərində ABŞ Qərbi Avropanın dirçəlməsinə kömək 

edirdi. «Marşal planı» deyilən plan hazırlanırdı (1944-cü ildə ordu generalı, 

1947-1949-cu illərdə ABŞ-ın dövlət katibi C.K.Marşal (1880-1959) İkinci dünya 

müharibəsindən soma Avropanın dirçəlməsi və inkişafı üçün Amerikanın iqtisadi 

köməkliyi barədə təşəbbüs irəli sürülmüşdür). Bu planın həyata keçirilməsində 17 

dövlət (o cümlədən Qərbi Almaniya) iştirak etnıişdir. Onlar həmçinin Qərbi 

Avropada ABŞ-ın hökmranlığının möhkəmləndirilməsi məsələsini də qoyurdular. 

1951-ci ildə bu planı dəyişərək «təhlükəsizliyin qarşdıqlı təmin edilməsi» 

adlandırmışlar. Burada artıq iqtisadi və hərbi köməklik edilməsi nəzərdə tutulurdu. 
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Bütün bunlara baxmayaraq sosializm sisteminin təsiri altında müstəmləkə 

sistemi dağılmağa başlayırdı. 1960-cı illərin ortalarına müstəmləkə sisteminin ləğv 

olması ilə böyük bir qrupdan ibarət inkişaf etməkdə olan ölkələr beynəlxalq həyata 

müstəmləkə kimi deyil, müstəqil dövlətlər kimi daxil oldular. Bu şərait 

dövlətlərarası əlaqələrin xarakterini dəyişirdi. Нər halda həmin inkişaf'etməkdə 

olan dövlətlərin daxili problemləri, iqtisadi gerilikləri onları öz «köhnə 

ağalarından» asıh vəziyyətdə saxlamaqdadır. Həmin ölkələrə çoxlu kapital ixracı 

həyata keçirilir və çoxtərəfli köməkliklər göstərilir. 

3. 1950-1980-ci illərdə ABŞ və digər sənaye ölkələrinin iqtisadi inkişaf 

səviyyəsində yaxmlaşma müşahidə olunmağa başlamışdır. 1955-ci ildə sənayecə 

inkişaf etmiş altı ölkənin ümumi daxili məhsulu ABŞ-ın ÜDM-in 74%-nə, 1970-ci 

ildə isə 114%-nə bərabər olmuşdur. 

4. XX əsrin son onilliklərini dünya təsərrüfatının inkişafmda yeni dövr 

hesab etmək olar. Həmin dövrdə Şərqi Av-ropa ölkəbri və keçmış Sovetbr 

İttifaqınm sosial quruluşunda köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Qərb dövlətlərinin 

iqtisadi və siyasi quruluşuna yaxın sistemin yaranması formalaşır. Dünya 

təsərrüfatı yeni inkişal mərhəbsinə daxil olur, daha vahid, bütöv bir xüsusiyyət 

kəsb edir. Burada sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

milli iqttisadiyyatları və hazırda keçid xarakterinə malik iqtisadi sistem ölkələri əks 

olunur və qlobal dünya təsərrüfatı fornıa 1 aş ı г. 

Hazırki müasir dünya təsərrüfatı əsasən özünün qlobal miqyasına görə; bazar 

iqtisadiyyatmın prinsiplərinə əsaslan-masına görə; obyektiv iqtisadi beynəlxalq 

этэк bölgüsünə və istehsalın daha çox beynəlmiləl xarakterinə görə fərqlənir. 

Bütün iqtisadi prosesbrin beynəlmiləlləşməsi nəticəsində dünya təsərrüfatınm 

aşağıdakı strukturları formalaşmışdır: 

1. Əmtəə və xidmətlərin dünya bazarı; 

2. Dünya kapital bazarı; 

3. Dünya iş qüvvəsi bazarı; 

4. Beynəlxalq valyuta sistemi; 

5. Beynəlxalq kredit-maliyyə sistemi və s. 
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Qeyd etmək lazımdır ki. bundan əlavə beynəlmiləlləşmə informasiya 

sahəsində, mədəniyyət, elmi-tədqiqat konstruktor işləri sahəsində də inkişaf 

etdirilir. Vahid elmi-informasiya təkan formalaşır. 

Beləliklə, dünya təsərrüfatınm yaranması heç də sakit, ictimai tərəqqinin 

nəticəsi kimi meydana gəlməmişdir. Burada XVI əsrdəki coğrafi kəşflər, sui 

ticarəti, zorakılıq, milyonlarla adamların fıziki məhv edilməsi, lokal və dünya 

müharibələri və bu kimi proseslər də xarakterik olmuşdur. 

Onu da qeyd etməliyik ki, dünya təsərrüfatının müasir şəraitində bir çox 

qlobal problemlərin həllində dünya dövlətlərinin ümumi gücünün səfərbər 

edilməsi, beynəlxalq həyatm qlobal prinsiplərlə tənzim edilməsi daha geniş 

xarakter alır. 

Dünya təsərrüfatındakı bu bütövlük və vahidliklə yanaşı müəyyən daxili 

ziddiyyətlər də mövcuddur. Bunlardan: 

1. İqtisadi inkişafdakı üç mərkəz və dünyanm üç regionu arasında olan 

ziddiyyət. Burada Qərbi Avropa, ABŞ və Yaponiya və eləcə də NAFTA (Şimali 

Amerika Azad Ticarət Zonası). A İ  və Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq 

(1989-cu ildə yaradılıb, 19 ölkəni özündə birləşdirir) ölkələrinin dünya bazan 

uğrunda gedən rəqabət mübarizəsi nəzərdə tutulur. 

2. ikinci qrup ziddiyyət «şimal» və «cənub» ölkələri 1 

arasinda olan ziddiyyətdir. «şimai» dedikdə inkişaf etmiş sənaye ölkələri, 

«cənub» adi altinda isə inkişaf etməkdə olan ölkələr nəzərdə tutulur. Burada 

olan ziddiyyətlərin əsas məzmunu öndan ibarətdir ki, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin bəziləri (ilk növbədə yeni sənaye ölkələri) bir çox iqtisadi 

göstəriciləro görə inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatrruşlar və bununla 

da dünya təsərrüfatinda müəyyən mövqe tutmağa çalişirlar. 

3. üçüncü qrup ziddiyyətlər «qərb» və «şərq» ölkələri 

arasinda olan ziddiyyətlərdir. 

«qərb» ölkələri dedikdə yenə də inkişaf etmiş sənaye ölkələri, «şərq» 

dedikdə isə keçmiş sosializm sistemi ölkələri nəzərdə tutulur. 
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Bu ziddiyyətin əsas məzmunu ondan ibarətdir ki, dünya sosialist 

sisteminin dağilmasinadək həmin ölkələr nisbətən qapah həyat tərzi 

keçirdikləri halda, hazirda fəal surətdə dünya bazarina çixmağa çalişirlar, 

ailəyə daxil olurlar. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələr isə bu kimi ölkələrin 

rəqabətə qoşulmasina maneəçilik göstərirlər. 

4. dördüncü qrup ziddiyyətlər yeni sənaye ölkələri ilə inkişaf etmiş 

ölkələr arasinda olan münasibətlərə aiddir. Bəzi 

yeni sənaye ölkələri dünya bazarinda öz nüfuz dairələrini 

artirmağa çalişirlar. Həmin ölkələrlə inkişaf etməkdə olan 

ölkələr arasinda da müəyyən ziddiyyətlər mövcuddur. 

Onu da qeyd etməliyik ki, bütün bu kimi ziddiyyətlər heç də dünya 

təsərrüfatinm bütövlüyünü pozmur, əksinə daha yeni nailiyyətlərə gətirib 

çixarir: 

- daha böyük - ümumdünya əhəmiyyətli korporasiyaların yaranması baş 

verir. TMK və TMB-lar ümumdünya təsərrüfatmın əsas quruluş 

elementlərinə çevrilitiər; 

- rəqabətlərin kəskinləşməsi ümıınıdünya əməkdaşlığına çevıilır; 

- ümumdünya təsərrüfatı keyfiyyətcə yeni beynəlmilləşmə səviyyəsinə 

qalxa bilir. Bu da əsasən iki istiqamətdə baş verir: 

a ) vahid qlobal bazarm yaranması; 

b) regional iqtisadi inteqrasiya blokunun yaranması. 

Ümumiyyətlə, münasibət dedikdə tərəflər arasmda yaranan hər hansı bir 

əlaqənin, ünsiyyətin daha yetgin formada ifadəsi nəzərdə tutulur (C.K.). Deməli 

fərdi şəxslər, müəssisələr, təşkilatlar, dövlətlər arasında müəyyən əlaqələr təsadüfi 

deyil, sabit və təkrar olunandırsa və qanunauyğun ictimai-iqtisadi, siyasi, mənəvi 

əsasa söykənirsə, bu, münasibətə çevrilə bilir. 

Məsələn, adicə yoldaşlıq münasibətləri, qonşuluq münasibətləri, tələbəlik 

münasibətləri, ailə münasibətləri heç də təsadüfi bir görüşiin, ötəri əlaqərıin 

nəticəsi kimi formalaşmır. Sabit və təkrarlanan əlaqə və iinsiyyətlərin, danışıqların, 

daxili inamın məhsulu kimi yaranır. Aydmdır ki, bu münasibətlərin arxasında 
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qonşuluq, qohumluq, eyni bir tədris sahəsində oxunıaq, eyni ııəqliyyatla getmək, 

bir yerdə dərsə hazırlaşmaq və s. kimi xalis mənəvi, psixoloji, insani (bəlkə də 

məişət xarakterli) dəyərlər dayanır. 

İqtisadiyyat sahəsində yaranan münasibətlər isə mütbq maddi-iqtisadi 

dəyərlərlə izah edilir. Məsələn, mülkiyyət münasibətləri ilk növbədə istehsal 

vasitələrinın kimə mansub olması ilə xarakterizə edilir. İstehsal vasitələrinin 

sahibi olan hər bir kəs ondan istifadə etmək, sərəncam vermək hüququna 

malikdir. Həmin sahibkarhq (torpaq sahibi də) ona imkan verir ki, о 

müəyyən adamları işə cəlb etsin, istehsal prosesinə başlasın. İstehsal 

vasitələrinin sahibi olduğu üçün istehsal edilmiş məhsullar da ona çatır. 

İşçilər isə ondan əmək haqqı alırlar. Beləliklə, sahibkarlar ilə işçilər 

arasında iqtisadi (istehsal) münasibətlər yaranır. 

Bu kimi münasibətlər milli çərçivədə yarandığı kimi beynəlxalq 

miqyasda da yaranır. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər iqtisadi 

münasibətlərin milli çərçivədən beynəlxalq miqyasa yüksəlməsini əks 

etdirir. Deməli, beynəlxalq iqtisadi münasibət (BIM) dedikdə, maddi 

nemətlərin istehsalı, bölgüsü, nıübadiləsi və istehlakı baxımından milli 

dövlətbrin təsərrüfat subyektbri arasmdakı qarşılıqlı fəaliyyət nəzərdə 

tutulur. 

Ümumiyyətlə, iqtisadi münasibət olmaqla beynəlxalq iqtisadi münasibət 

də insan fəaliyyəti dairəsinə daxil olub, ictimai-iqtisadi inkişafm ümumi 

qanunauyğunluqları ilə müəyyən edilir. 

Burada ayrı-ayrı ölkəbr arasında yaranan böyük inteqrasiya birliklkərı, 

ticarət əlaqələri, maliyyə münasibətləri, istehsal amillərinin hərəkəti, 

təsərrüfat subyetkbrinin qarşılıqlı fəaliyyəti və s. prosesbr milli çərçivədən 

beynəlxalq miqyasa yüksəlir və beynəlxalq iqtisadi münasibətləri əks etdirir. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər - dünya iqtisadiyyatının əsas ilkin 

şərti, onun tərkib hissəsi və nəticəsidir. 
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Deməli, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının və onun ayn-ayrı 

ünsürlərinin fəaliyyyəti prosesində baş verən qarşılıqlı əlaqə və 

asılılıqları öyrənir. 

Daha doğrusu, ayrı-ayrı milli dövlətlər arasmdakı elmi-texniki əlaqələr, 

istehsalın idarə edilməsi, kommersiya, valyuta-maliyyə və pul-kredit 

əlaqələri və eləcə də beynəlxalq təşkilatbnn fəaliyyəti BİM-in predmetini 

təşkil edir. 

1. Iqtisadi daha geniş ərazini əhatə edir. 

İstehsal amillərinin və ehtiyatların beynəlxalq hərəkəti baş verir. Bu isə 

əmtəələr, xidmətlər, kapital, işçi qüvvəsi və texnologiyadan ibarət dünya 

bazarlarının yaranmasına və işləməsinə zəmin yaradır. 

Tələb və təklif qanunu və sərbəst qiymətlərin yaranması qanunu fəaliyyət 

göstərir. 

Əmtəə və xidmətlər, alıcılar və satıcılar arasında daha geniş miqyasda rəqabət 

mövcuddur. 

5.Daha doğrusu, beynəlxalq standartlaşdırma, beynəlxalq daşımalarm, 

rabitənm, informasiyanın, dünya valyuta bazarı və sairənin inkişafı özünü göstərir. 

6. Beynəlxalq tənzimlənməsı müxtəlif formalarda həyata keçirilir (dövlətin 

xarici ticarət siyasəti formasında milli səviyyədə) ikitərəfli müqavilələr səviyəsində 

inteqrasiya birlikləri çərçivəsində regional səviyyədə, beynəlxalq təşkilatların 

vasrtəilə bevnəlxalq səviyyədə və s. 

7. Xarici iqtisadi əlaqələr mexanizmi dedikdə, XİƏ-in müxtəlif formaları 

arasında daha geniş qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılıq 

Burada hər bir sahəyə uyğun olaraq beynəlxalq razılaşmalar, müqavilələr, 

konvensiyalar, yazılı sənədlər, qanunlar külliyyatı və s. kimi rəsmi sənədlər əsas 

götürülür. Bu sənədlər milli səviyyələrdə və dövlətlərarası səviyyələrdə işlənib 

hazırlanırlar. Bu sahədə beynəlxalq iqtisadi təşkilatların və ərazi üzrə olan 

təşkilatların fəaliyyəti də böyük rola malikdir. 
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Makroiqtisadi səviyyə dedikdə, milli ölkələr arasındakı əlaqələr nəzərdə 

tutulur (məs: xarici ticarət, istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti və s.)-milli 

səviyyədən üstün olurdu. 

Beləki, XİƏ-in obyektləri onun ayrı-ayrı formalarının əsasmı təşkil edən 

əmtəələr və xidmət növləri, kapital, texnologiya və bu kimi yüzlərlə iqtisadi 

məzmuna malik anlayışlardan ibarətdir. Daha doğrusu: 

- hər cür əmtəələr; 

- xidmət növləri (beynəlxalq injinirinq, konsaltinq, audit, lizinq, turizm, yük 

və sərnişin daşımalar, hesablaşmalar və s.)- 

texnologiya (patentli və patentsiz lisenziyalar, əmtəə nişanlan və s.); 

kapital (birbaşa və portfel formada xarici investisiyalar, beynəlxalq kredit); 

- işçi qüvvəsi və s. 

beynəlxalq şirkətlərdən; 

sahibkarlar ittifaqlarından; 

- xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan dövlət orqanları və təşkilatlardan 

(nazirliklərdən); 

- investisiya işləri ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlardan ibarətdir. 

Bütün bunları XİƏ-in daha klassik formalarmın misalında da göstərmək 

olar. BİM-in aşağıdakı formaları fərqləndirilir: 

- əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti: 

- beynəlxalq istehsal və elmi-texniki əməkdaşlığı, eləcə də texnologiya 

mübadiləsi; 

- beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə münasibətləri; 

- işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti və s. 

Aydındır ki, BİM-in bu yayılmış formaları da özlüyündə bir çox digər 

sahələrlə qarşılıqiı fəaliyyət göstərirbr. 

Müasir dövrdə dünya təsərrüfatının və XİƏ- in inkişafının 

xüsusiyyətlərindən biri də qapalı milli təsərrüfatdan açıq milli iqtisadiyyata 

keçilməsidir. 
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İkinci dünya müharibəsindən sonrakı iqtisadi bərpa illərində qərb 

ölkələrinin hökumətləri keçmişdən miras qalmış avtarkiya siyasətindən azad 

olmuşlar. 

Məhz elə həmin vaxtlar ABŞ  ticarət azadlığı, tezisi ilə çıxış edirdi. 

Burada Amerika öz davranış normalarını beynəlxalq bazara 

uyğunlaşdırmağı nəzərdə tuturdu. 

Avtarkiya - yunan sözü. Dünya bazarından asılı olmamaq üçün yeridilən 

siyasət - özü-özünü təmin etmək. 

Dünya ticarətində böyük dövlət olmaqla. İkinci Dünya Müharibəsindən qələbə 

ilə çıxmış Amerika yeni iqtisadi nizam yaradılması üsıılunu təklif edirdi. 

Əlbəttə Amerika ilk növbədə öz nüfuzunu artırmağı nəzərdə tuturdu. 

Sonralar ayrı-ayn ölkələr qapalı vəziyyətdən çıxdıqca başqa ölkələrlə iqtisadi 

əlaqəbr, о cümbdən ticarət əlaqələri genişlənmişdir. Açıq iqtisadiyyat dedikdə, 

ticarət azadlığı barədə müəyyən məqsədli, bir tərəfli cəhət deyil, daha geniş 

dünya iqtisadi əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi nəzərdə tutulur. Açıq 

iqtisadiyyatın formalaşmasına aşağıdakı amillər ləsir edir: 

1. Əlbəttə açıq iqtisadiyyatın formalaşmasında dövlətin böyük rolu vardır. O, 

ilk növbədə xarici istehsala - əmtəə və xidmətbrin ixracına stimul yaradır, xarici 

müəssisəbrlə şərikli şirkətlər yaranmasma köməklik edir. Xaricdən kapital, 

texnologiya, işçi qüvvəsi, informasiya axını üçün möhkəm hüquqi əsas yaranır. 

2. Açıq iqtisadiyyatın sürətlənməsinə transmilli şirkətlərin fəaliyyəti çox təsir 

edir. Transmilli şirkətlər yeni bazarlar ələ keçirməyə səy göstərməklə başqa 

ölkələrdə çoxlu filiallar yaradır, bu ölkələrdəki himayəçilik sərhədlərini keçir. 

Beləliklə, beynalxalq iqtisadi mübadiləni beynəlmiləlləşdirirlər. 

3. Milli iqtisadiyyatın açıqlığmda və əhalinin səfərbərliyinin artmasında XX 

əsrin ikinci yarısmda nəqliyyat və informasiya vasitələri əlaqələrindəki tərəqqi də 

böyük rol oynamışdır. Ardıcıl olaraq ticarət-iqtisadi. valyuta-maliyyə 

maneəçilikləri aradan qaldınlır. 
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Beynəlxalq mübadilənin sərbəstbşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın xarici aləmə - 

şəraitə uyğunlaşmasını asanlaşdınr və onun beynəlxalq əmək bölgüsünə 

qoşulmasma şərait yaradır. 

1960-cı illərdən açıq iqtisadiyyat yaradılması prosesi bəzi inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə yayılmağa başlamışdır. 1980-ci iləbrin əvvəllərindən 

Çin dövləti bu siyasətə tərəfdar olduğunu bəyan etmişdir. 

Beblikb, bu «açıq iqtisadiyyat» anlayışı bir çox ölkələrin lüğətinə daxil 

olmuşdur. 

Açıq iqtisadiyyat anlayışı «ticarət azadlığı» anlayışından daha genişdir. 

«Ticarət azadlığı» anlayışı iqtisadi nəzəriyyəyə vaxtı ilə A.Smit 

tərəfındən gətirilmişdir. 

A.Smit 1776-cı ildə yazdığı «Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri 

haqqında tədqiqat» əsərində bir çox problembrlə yanaşı ticarət azadlığı 

məsəbsinə də çox yer vermişdir. 0, İngiltərənin bütün xarici ticarət siyasətini 

tənqid etmiş və xarici ticarət azadlığı üçün proqram işləyib hazırlamışdır. 

XIX əsrdə ingilis sənaye burjuaziyasının bayrağına çevrilmiş olan 

«fritrederçilik» belə yaranmışdır. 

«Açıq iqtisadiyyat» isə əmtəə ticarəti ilə yanaşı, istehsal amillərinin 

hərəkətini, informasiya, milli valyutaların dəyişdirilməsi və s. özündə əks 

etdirir. 

Açıq iqtisadiyyat avtarkiya siyasətinin yəni dünya bazarından asılı 

olmamaq, iqtisadiyyatın özü-özünü təmin etmək və öz gücünə arxalanmağın 

əksinədir. 

Açıq iqtisadiyyatın bərqərar olması dünya təsorrüfatının obyektiv meyli 

hesab olunur. Açıq iqtisadiyyat birgə müəssisələrin, azad sahibkarlıq 

fəaliyyəti zonasıııın yaradılmasını, bir çox baxımdan xarici ticarət üzərində 

dövbt inhisarçılığının bğv edilməsini və s. nəzərdə tutur. Btınun üçün ilk 

növ-bədə ölkədə əlverişli investisiya şəraiti olmalıdır. Xaricdən kapital, 

informasiya, texnologiya və s. gəlməsinə imkan yaranmalıdır. 
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Əlbəttə burada şüurlu qanunauyğunluq nəzərdə tutulur. Açıq 

iqtisadiyyatın aşağıdakı üstünlükləri vardır: 

1. İxtisaslaşmanın genişlənməsi və istehsalın birgə 

əməkdaşlığının artması; 

2. Ehtiyatlann səmərəli bölgüsü; 

3. Beynəlxalq əmək bölgüsü sistemi ilə dünya təcrübəsinin yayılması; 

4. Dünya bazarındakı rəqabət; 

5. Yerli istehsalçılar arasında rəqabətin artması və s. 

Kəmiyyət baxımından açıq iqtisadiyyatın həcmini ölçmək, hesablamaq üçün ilk 

növbədə ümumi daxili məhsulda idxal ilə ixracm xüsusi çəkisindən istifadə 

olunur. Məhz onların əlaqələndirilməsi ayn-ayn milli iqtisadiyyatın dünya bazan 

ilə əlaqəsinin miqyasmı əks etdirir. 

Onu da qeyd etməliyik ki, ABŞ-ın 15,5%-ə bərabər olan xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi mütləq mənada İngiltərə, Fransa və İtaliyanın birlikdə 

xarici ticarət dövriyyəsindən artıqdır. 

Deməli, bu göstəricilər mütləq-hakim deyildir və həqiqi reallığı о qədər 

də dəqiq göstərmirlər. Açıq iqtisadiyyat səviy-yəsinə və beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin səviyyəsinə ölkənin daxili bazarmın həcmi, onun iqtisadi 

inkişaf səviyyəsi və eləcə də bu ölkənin beynəlxalq istehsaldakı rolu təsir 

edir. 

Amerika iqtisadçısı C.Saks və E.Uornerə görə xarici ticarətdə kömrük 

dərəcələri, milli valyutanm dönərliyi və s.-də açıq iqtisadiyyat səviyyəsinə 

təsir edir. 

XİƏ-in dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olduğu üçün, dünya 

iqtisadiyyatının inkişafına və formalaşmasma təsir edən bütün amillər eyni 

zaraanda XİƏ-in genişlənməsinə də zəmin yaradır. 

Belə ki: 

1. Əvvəllər beynəlxalq əmək bölgüsündə çox zəif iştirak edən yüzərə ölkə və 

təzazür hazırda dünya iqtisadiyyatına cəlb edilmişlər. Keçmiş müstəmləkə və 

asılı ölkələr dünya ticarətində və BİM-in digər formalannda fəal iştirak edirlər. 
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Məsəbn, ikinci dünya müharibəsinədək Yaponiyanın müstəmləkəsi olan Cənubi 

Koreya və Tayvanda geridə qalmış iqtisadiyyat mövcud olduğu halda hazuda hər 

iki ölkə böyük istehsal və ticarət mərkəzinə çevrilmişlər. Yeni sənaye ölkələri 

sırasından inkişaf etmiş sənaye ölkələri statusu almağadək yüksəlmişlər. 

2. Sosializm sisteminin və Sovet İttifaqının dağılmasından sonra həmin 

sistemin daxilində olan ticarət əlaqələri də xarici ticarətə çevrilibdir. 

3. Müasir elmi-texniki tərəqqi təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi imkanlarını 

genişləndirir. Bu isə daha yeni istehsal sahələrinin və məhsul növlərinin artmasına 

və dünya ticarətinə cəlb edilməsinə zəmin yaradır. 

4. Dünyada və xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə insanlann həyat tərzi dəyişir. 

Xarici turizm, xaricdə işləmək, təhsil almaq, səhiyyə xidnıərindən istifadə etmək, 

daha mürəkkəb nəqliyyat vasitələrindən, telekommunikasiyadan, maliyyə 

hesablaşmalanndan istifadə edilməsi adi həyat normasına çevrilmişdir. 

Beləliklə, insanlar bütün dünya üzrə olan məhsul və xidmət növlərindən 

istifadə etməyə alışırlar. 

Səhmdar cəmiyyətbri formasında olan müəssisələrin rolunun artması, 

ümumdünya maliyyə infrastrukturlannın(banklar, qiymətli kağızlar, valyuta bazarı 

və digər maliyyə təşkilatları) formalaşdırılması kapitahn beynəlxalq hərəkətinə 

təkan verir.  

Xarici investisiyalar özü ilə bırlikdə yeni istehsal üsulu və idarəçiliyi, yeni 

texnologiya gətirmiş olurlar. 
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Mövzu 2.  

BƏB və müqayisəli xərclər nəzəriyyəsi 

 
PLAN 

 

1. Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və zəruriliyi 

2. Müqayisəli istehsal xərcləri nəzəriyyəsi 

3. Müasir şəraitdə BƏB-in inkişaf xüsusiyyətləri. İstehsalın beynəlxalq 

ixtisaslaşdırılması və kooperasiyası. 

4. BƏB-in modernləşdirilməsi üzrə müasir qərb nəzəriyyəsi. 
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BƏB-in mahiyyətini dərk etmək üçün cəmiyyətin inkişafının ilk 

pillələrində yaranmış əmək bölgüsünün məzmununu şərh etmək tələb olunur. 

Ümumiyyətlə, əmək bölgüsü dedikdə, fərdin və yaxud bir qrup adamın 

müəyyən əmək fəaliyyətinə görə bir-birindən ayrılması nəzərdə tutulur. Əmək 

bölgüsündə tarixən müəyyən ictimai əmək sistemi əks olunur. İqtisadi 

ədəbiyyatlarda əmək bölgüsü anlayışının şərhinə bir neçə səpkidə yanaşırlar. 

Belə ki, qadınlar, kişilər, uşaqlar arasında olan əmək bölgüsü təbii əmək 

bölgüsü adlanır. 

Sadə əmək kooperasiyasında və manufaktura dövründə əmək bölgüsü, 

hissə üzrə olan əmək bölgüsü, hər hansı məhsul istehsalı, xidmət və sairənin 

tam başa çatmasını həyata keçirən əmək bölgüsü - ictimai əmək bölgüsü 

adlanır. 

Cəmiyyət daxilində ümumi, xüsusi və fərdi əmək bölgüsü anlayışları da 

mövcuddur. İctimai istehsalın ən böyük sahələri olan sənaye, kənd təsərrüfatı, 

nəqliyyat, tikinti və s. bölünməsi ümumi əmək bölgüsünə aiddir. Həmin böyük 

sahələrin daxilində olan sahə və yarımsahələr üzrə olan əmək bölgüsü xüsusi 

əmək bölgüsüdür. Müəssisə, fırma, emalatxana və s. üzrə olan əmək bölgüsü 

isə fərdi əmək bölgüsüdür. Ictimai əmək bölgüsünə həmçinin ərazi əmək 

bölgüsü, texniki əmək bölgüsü, beynəlxalq əmək bölgüsü də aiddir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü də ictimai əmək bölgüsünün bir forması olmaqla 

milli çərçivədən kənara çıxan, müxtəlif ölkələr arasında baş verən əmək 

bölgüsüdür. Öz mahiyyəti etibari ilə BƏB bütünlükdə ümumdünya bazarının 

və ümumdünya təsərrüfatının formalaşması və inkişafı amili hesab olunur. 

BƏB müəyyən mənada ictimai əmək bölgüsü ilə eynilik təşkıl edir. Lakin 

BƏB-in inkişaf səviyyəsi milli çərçivə daxilində olan əmək bölgüsündən 

məhduddur. Bu da aşağıdakı səbəblərdən irəli gəlir: 
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1. Milli çərçivədə xalq təsərrüfatı kompleksində olan əmək bölgüsü 

məntiqi və tarixi baxımdan ölkələrarası əmək bölgüsündən əvvəldir. Ölkənin 

BƏB-də iştirakı üçün onun daxili ixtisaslaşması daha yetkin olmalıdır. 

BƏB-in, onun formalarının və sosial iqtisadi təbiətinin xüsusiyyəti, 

ayrı-ayrı milli təsərrüfatlar daxilində qərarlaşan ictimai münasibətlərlə 

müəyyən edilir. 

BƏB-in əsas xüsusiyyətbrindən biri də ondan ibarətdir ki, beynəlxalq 

iqtisadi proseslərə dövlətin qarışması məhduddur. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü bir tərəfdən müəyyən qrup işçilərin 

ayrılmasını, digər tərəfdən isə onlarm əlahiddə, ayrılıqda birləşməsini 

nəzərdə tutur. Ona görə də bu ayrılma və birləşmə müəyyən mənada vəhdəd 

təşkil edir. Deməli istehsal prosesi müxtəlif növ əmək fəaliyyətlərinin 

xüsusiləşməsini, ixtisaslaşmasmı və onlann kooperasiyalaşmasmı, qarşılıqlı 

fəaliyyətini nəzərdə tutur. Ona görə də əmək bölgüsü ayrılma prosesi deyil, 

əməyin birləşməsi üsuludur. Bu proses dünya miqyasında da belədir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü dövlətlər arasında ərazi əmək bölgüsünün bir 

mərhələsi hesab olur. Məhz bu da ayrı-ayrı ölkələrdə istehsalın 

ixtisaslaşmasma əsaslamr. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü dünya miqyasında geniş təkrar istehsalın 

formalaşmasmda böyük rola malikdir. Belə ki, o: 1. bu proseslərin qarşılıqlı 

əlaqəsini təmin edir; 2. müvafıq beynəlxalq sahəvi və region üzrə sahəvi 

nisbətlərı formalaşdırır. 

Daha ümumiləşdirilmiş şəkildə BƏB öz inkişafmda üç mərhələdən 

keçmişdir: 

Birinci mərhələ XVI əsrlə XVIII əsrin əvvələrirıi əhatə edir. BƏB-in bu 

mərhələsi nisbətən kortəbii xarakter daşıyırdı. Burada təbiət amilləri əsas 

götürülürdü. Daxildə istehlak edilməyən məhsullar ixrac edilirdi. Eləcə də 

məsələn, hər hansı bir geridə qalmış ölkəyə, müstəmləkəyə kapital ixracında 

müəyyən bir sahənin qarşılıqlı inkişafı deyil, mənfəət əldə edilməsi nəzərdə 

tutulurdu. 
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İkinci mərhələ XVIII əsrin ikinci yarısı ilə XIX əsri əhatə edir. Bu 

mərhələdə beynəlxalq əmək bölgüsünün əsasını sənaye inqilabınm 

nailiyyətlərini təşkil etmişdir. Bu mərhələdə maşın sənayesinə əsaslanan 

ölkələr xaricə texniki cəhətdən mürəkkəb məhsullar və kütləvi istehlak üçün 

ucuz məhsullar ixrac etməyə üstünlük verirdilər. 

Uçüncü mərhələ XX əsrı əhatə etmişdir. Bu mərhələdə siyasi cəhətdən 

iki sistem - sosialist və kapitalist sistemləri mövcud olmuşdur. Ona görə də 

BƏB hər bir sistemdə ayrılıqda həyata keçirilmişdir. 

Hazırki dövrdə BƏB-in formalaşdırılmasmın yeni modeli bütün 

dövbtlərin iştirakını nəzərdə tutur. 

Nəzəri və əməli cəhətdən hər bir ölkənin BƏB-də iştirakı, onun yeri və 

rolu bir çox amillərlə səciyyələnir. Bunlardan: 

1. Ölkənin daxili bazarının həcmi. Böyük öikələrdə yerli istehsalı 

genişləndirmək üçün hər cür istehsal amilləri mövcuddur. BƏB-də iştirak 

etməyə о qədər də zərurət yoxdur. Bununla yanaşı inkişaf etmiş bazar 

tələbatı xarici məhsulların alınmasını genişləndirir. 

2. Milli iqtisadiyyatın dinamik inkişafı. ETT-nin təsiri altında XX əsrin 

ikinci yarısından istehsalın artım sürəti yüksəlmişdir. Belə halda daxili 

bazar nə qədər geniş olsa da kifayət etmir. Odur ki, yerli məhsulun bir 

qismini ixrac-etmək, idxalı artırmaq zərurəti yaranır. 

3.Ölkənin iqtisadiyyatının daha mütərəqqi quruluşa malik olması və 

onun elmi-texniki inkişaf səviyyəsı (Məsələn, ABŞ, Fransa, Almaniya və 

Rusiya daha mürəkkəb hərbi texnika istehsal edirlər - təyyarə, tank, raket, 

kosmik avadanlıq və s.). Məhz bu ölkələr həmin sahələr üzrə beynəlxalq 

ixtisasalaşdırmanm istiqamətini müəyyən edirlər. 

4. Təbii ehtiyatların mövcudluğıı səviyyəsi. Bu amilə iki cəhətdən 

yanaşmaq olar. Məsələn, İranda, İraqda, OPEK ölkələrində neft ehtiyatları 

çox olduğu üçün bu sahədə beynəlxalq ixtisaslaşmarı müəyyən edirlər. 

Cənubi Afrika Respublikasında qızıl və almaz ehtiyatının nisbətən çox 
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olması, Rusiyada qaz ehtiyatı, Çilidə mis ehtiyatı həmin ölkələrin müvafıq 

sahələr üzrə BƏB-də iştirakını (üstünlüyünü) müəyyən edir. 

5. Hər bir ölkənin iqtisadiyyatının quruluşunda, baza sahələri adlanan 

(energetika, hasilat sənayesi, metallurgiya və s.) salələrin xüsusi çəkisi. Bu 

sahələrin xüsusi çəkisi artıq olduqda, həmin ölkə BİM sisteminə az qoşulur 

və əksinə. 

6. Milli iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi, ONUN xarici əməkdaşlığa 

qoşulmağa hazır ola bilməsi. 

7. Beynəlxalq təsərrüfat həyatına uyğunlaşa bilmək 

qabiliyyəti və s. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü nəzəriyyəsi daha əsaslandırılmış formada öz 

inkişafını klassik burjuaziya siyasi iqtisadçılarından A.Smitin və 

D.Rikardonun əsərlərində tapmışdır. A.Smit 1776-cı ildə "Xalqların 

sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqmda tədqiqat" əsərini yazmışdır. Smit 

öz kitabına əmək bölgüsünün şərhindən başlamışdır. O, əmək bölgüsünü 

əmək məhsuldarlığının artmasmın başlıca amili hesab etmişdir. Alətlərin 

və maşınların ixtisarı və təkmilləşdirilməsinin özünü də Smit əmək 

bölgüsü ilə bağlayır. Ona görə də о göstərirdi ki, məhsulların istehsalı və 

istehlakının həcmi iki amildən: 1) əhalinin məhsuldar əməklə məşğul olan 

hissəsindən və 2) əmək məhsuldarlığından asılıdır. 

"Xalqlann sərvətinin" son rus dilində olan nəşrinə müqəddimənin 

müəllifi A.C.Afanesyevin qeyd etdiyi kimi bütün kitabda digər iqtisadi 

proseslərdə bu "prizma" vasitəsi ilə nəzərdən keçirilir. Smitdə olan iqtisadi 

insan və təsərrüfat fəaliyyətinin motivləri haqqındakı təsəvvür də əmək 

bölgüsü ilə bağlıdır. Ona görə də A.Smit ticarət azadlığının və xüsusi 

sahibkarlrğın inkişafını çox zəruri hesab edirdi. O, qeyd edirdi ki, məhz 

ticarət azadlığında olan müəyyən məhdudiyyətlər ayrı-ayrı regionlar və 

bütünlükdə ölkələr arasmda əmək bölgüsünün dərinləşməsinə maneçilik 

göstərir. Bu kimi səddlərin ləğv edilməsi və beynəlxalq mübadilənin 

genişlənməsi milli iqtisadiyyatların ixtisaslaşmasına zəmin yaradır. 
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Bununla da dünya təsərrüfatının təşəkkülündə ONLARIN biri-birindən 

qarşilıqlı asılılığı artmış olur". 

A.Smit azad ticarət şüarını irəlı sürürdü, onun ideyaları sonralar ingilis 

iqtisadçıları D.Rikardo, R.Torrens və C.Millin əsərlərində inkişaf 

etdirilmişdir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü üzrə elmi nəzəriyyədə klassiklərin ən böyük 

nailiyyətlərindən biri "müqayisəli istehsal xərcləri" nəzəriyyəsinin 

yaranmasıdır. Bu nəzəriyyə beynəlxalq ticarət barədə iqtisadi təlimin 

"Klassik" əsası kimi qiymətləndirilir. 

Müqayisəli xərclər nəzəriyyəsinin əsasında isə ayrı-ayrı ölkələrdə 

istehsal şəraitində mövcud olan müxtəliflik - fərq dayanır. 

Aydındır ki, ayrı-ayrı ölkələr bir-birindən təbii-coğrafı, elmi-texniki, 

əmək ehtiyatları, istehsalın tarixi inkişaf ənənələri və s. baxımdan 

fərqlənirlər. 

Ona görə də hər hansı bir məhsul bir ölkədə nisbətən daha ucuz başa 

gəldiyi halda, yaxud daha yüksək texnologiyaya əsaslandığı halda, digər 

ölkədə belə bir məhsul istehsalı ancaq təsəvvür edilə bilər. 

Odur ki, qarşılıqlı münasibət zəminində bir ölkənin müəууən tələbatının 

başqa ölkələrdə hazırlanmış ne'mətlərlə tə'min olunması zərurəti yaranır. 

Məhz beynəlxalq əmək bölgüsü istehsalın beynəlmiləlləşdirilməsi 

prosesində həlledici rola malikdir. 

Dünya ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı beynəlxalq əmək bölgüsü 

əsasında inkişaf edib möhkəmlənir. 

BƏB ölkələrarasında ticarət və kapital ixracının, kreditlər 

verilməsinin, elmi-texniki əməkdaşlığın genişlənməsinə əsaslanır. 

Məhz BƏB dünya bazarı inkişafının obyektiv əsasmı təşkil edir. 

İstehsal daha həlledici olduğuna görə çox yerdə bu anlayışın işlədilməsi 

bütün digər fəaliyyət növlərinin varlığını inkar etmir. 
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Beynəlxalq ixtisaslaşmanm əsasmda nə dayanır? 

Necə olur ki, dünya təsərrüfatçılıq əlaqələrinin iştirakçılarının hər biri 

faydalanır və həm də dünya miqyasmda məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadə 

edilməsinə şərait yaranır? 

Bütün bunlara təqribən 200 il bundan əvvəl tanınmış ingilis iqtisadçısı 

David Rikardo (1772-1823) cavab vermişdir. O, beynəlxalq ticarət axınlarmı 

müəyyən edən amillər barədə çox düşünürdü. 

İstehsalın inkişafı və iqtisadi tərəqqi üçün xarici ticarətin nə dərəcədə 

faydalı olduğunu çox araşdırmışdır. Bunun üçün real həyatdan çoxlu misallar 

gətirilmişdir. 

O. göstərmişdir ki, tutaq ki, Şotlandiyada üzüm şərabı istehsai etmək 

məsləhətdir. Lakin çox istehsal xərcləri tələb olunur. Yulaf istehsalı isə az 

xərc təbb edir. Portuqaliyada isə şərab istehsalı az xərc tələb edir, yulaf 

istehsalı isə çox xərc tələb edir. Belə şəraitdə Şotlandiya üçün ancaq yulaf, 

Portuqaliya üçün isə ancaq şərab istehsal etmək məsləhətdir. Şotlandiya 

yulaf mübadib etməklə Portuqaliyadan şərab gətirə bilər. 

Beləliklə iki ölkənin hər iki məhsula olan tələbi ödənilir. Yenə eyni 

məzmunlu belə bir misal İngitərə ilə Fransa arasındakı mübadiliyə dair 

gətirir. Təsəvvür edək ki, İngiltərədə və Fransada yalnız iki əmtəə - mahud və 

taxıl istehsal olunur. 

İngiltərədə bir metr mahudun istehsah orta hesabla 10 saatlıq əmək, 1 

ton taxılın istehsalı 20 saatlıq əmək tələb edir. Fransada isə 1 m. mahud üçün 

20 saat, 1 ton taxıl üçün 30 saat əmək tələb olunur. 

Dəyər qanununa uyğun olaraq İngiltərədə 1 ton taxıl 2 metr mahuda 

mübadilə olunur. 

Fransada isə 1 ton taxıl, 5 metr mahuda mübadilə olunacaqdır. Bu 

misalda İngiltərə hər iki əmtəənin istehsalında mütləq üstünlüyə, lakin yalnız 

mahud üzrə müqayisəli üstünlüyə malikdir. Taxıl üzrə Fransa müqayisəli 

üstünlüyə malikdir. 
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Deməli Fransada mahudun istehsalı İngiltərədə olduğuna nisbətən 2 dəfə 

baha başa gəlir. Taxıl istehsalı isə yalnız 1,5 dəfə baha başa gəlir. Bu, yalnız 

müqayisəli üstünlükdür. Deməli İngiltərənin mahud istehsalı üzrə, Fransanm 

isə taxıl istehsalı üzrə ixtisaslaşması təklif olunur. 

Burada hər iki ölkədə göstərilən məhsullar üzrə çəkilən xərclər müqayisə 

edilir və "Müqayisəli xərclər" nəzəriyyəsi kimi iqtisadi ədəbiyyatlarda özünə 

yer tapır. Amerikanın məşhur iqtisadçısı P.Samuelson D.Rikardonun bu 

nəzəriyyəsini çox qiymətləndirərək onu gözəllik müsabiqəsində qalib gəlmiş 

qıza bənzədir. 

Müqayisəli xərclər nəzəriyyəsi sonralar bir neçə müasır yeni şəkillər 

almışdır. Bunlardan biri "Istehsal amillərinin nisbəti" nəzəriyyəsidir. Bu 

nəzəriyyənin məzmunu ondan ibarətdir ki, hansı ölkədə hansı istehsal amili 

çoxdursa, ixracda həmin sahə əsas götürülür, hansı amil azdırsa, idxal həmin 

sahəyə əsaslanır. 

Burada əsas cəhət ondan ibarətdir ki, əmtəənin dəyəri (təklif 

baxımından) istehsal amillərinin qiyməti ilə müəyyən edilir. Bu da milli 

bazarda tələb və təklifdən asılıdır. Aydındır ki, hər bir amilin sahibi bu 

amillərin nisbətinə görə gəlirdən pay götürürlər. Bu pay da onların qiyməti ilə 

müəyyən edilir. Deməli, əgər torpağın qiyməti çoxdursa, kapitalın qiyməti 

ucuzdursa, milli bazarda əmtəələri satdıqda torpağın mülkiyyətçisi daha çox 

pay götürəcəkdir. 

Burada Xekşer-OIin düsturu deyilən model də diqqəti cəlb edir. Bu 

konsepsiyanın əsas başlanğıcı İsveç iqtisadçısı E.H Xekşer tərəfındən 1919-cu 

ildə formula edilmişdir. Sonra onun şagirdi Bertil Olin tərəfmdən 1935-ci ildə 

inkişaf etdirilmiş və ümumiləşdirilmə aparılmışdır (nəticədə o, Nobel 

mükafatına layiq görülmüşdür). 

EIi Xekşer və Bertil Olin müasir şəraitdə beynəlxalq əmtəə ticarətinin 

əsası barədə elmi təsəvvür yaratmışlar. 

Amerikamn müasir iqtisadçısı P.Samuelson cəbri hesablamalarla onlarm 

bu nəzəri müddəalarının praktiki əhəmiyyətini qiymətləndirmişdir. 
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Adları çəkilən iqtisadçılarm xidmətinə diqqət rəmzi olaraq Qərbdə 

onların modeli Xekşer-OHn-Samuelsorı modeli adlanır. 

Müqayisəli xərclər nəzəriyyəsi müasir şəraitdə istehsal amillərinin 

nisbəti nəzəriyyəsi kimi yeni şəkil almışdır. Ayrı-ayrı ölkələr müxtəlif 

səviyyədə istehsal amilləri olan əmək, torpaq və kapitala malikdir. 

Hər hansı bir ölkə artıqlığı ilə kapitala, digəri çoxlu işçi qüvvəsinə və 

ya torpaq fonduna malikdirsə, orada məhsulun istehsalına çəkilən xərclər də 

bu baxımdan fərqlənəcəkdir. 

Məsələn, hər hansı bir məhsul о vaxt çox əməktutumlu olur ki, orada 

ucuz işçi mövcuddur və yaxud kapital artıq olan ölkələrdə əmtəələrdə kapital 

tutumu artıq oluur. Deməli kapital tutumu baxımından ucuz olur. 

Beləliklə, onlarm baxışlarına görə ABŞ-da kapital artıqlığı olduğuna 

görə Amerikanm ixrac etdiyi məhsullar kapital tutumludur - yəni kapital 

sərfı cəhətdən ucuz başa gəlir. Digər ölkədə isə tutaq ki, işçi qüvvəsi 

çoxdur, ucuzdur -əmək haqqı azdır. Odur ki, burada məhsul əmək sərfı 

baxımından ucuzdur. 

Buradan da belə qənaətə gəlirdilər ki, Amerika daha çox kapital tutumlu 

əmtəə ixrac edib, daha çox əməktutumlu əmtəə idxal edir. Əlbəttə bu sahədə 

iqtisadçılarm müxtəlif yanaşmaları mövcud olmuşdur. Belə ki, Nobel 

mükafatı laureatı Amerika iqtisadçısı Vasiliy Leontyev 1954-cü ildə məqalə 

dərc etdirmişdir. O, ABŞ-ın idxal və ixrac məhsullarma çəkilən əmək və 

kapital xərclərini təhlil edib hesablamalar aparıb (1947-ci ilin materialları 

təhlil edilib). 

O, Xekşer-OIinin nəzəriyyələrini təkzib etmir. Lakin о sübut edirdi ki, 

ABŞ-da istehsal amili kimi, kapital bütün amillərdən о qədər də çox deyildir. 

İxrac olunan əmtəələrdə becərilən torpaq və ixtisaslı əmək amilləri daha 

artıqdır. 

Eləcə də о belə nəticəyə gəlmişdir ki, ixracda elmi tədqiqat sahələrinin 

əlaqələndirilməsi üzrə yüksək təmərküzləşmiş sahələrdə istehsal olunan 
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məhsullarm xüsusi çəkisi daha çoxdur. Buradan da "elmtutumlu sahələr" 

anlayışı yaranmışdır. 

Ona görə də elmtutumlu əmtəə dedikdə elə əməktutumu başa düşülür. 

Vasiliy Leontyev əsaslandırmışdır ki, ABŞ daha çox kapital tutumlu deyil, 

əməktutumlu məhsul ixrac edir. O, göstərirdi ki, müəyyən miqdar kapital ilə 

amerikanın bir adam-ili başqa ölkələrin 3 adam-ilinə bərabərdir. Amerikada 

daha yüksək əmək məhsuldarlığı yüksək ixtisaslı Amerika fəhlələri ilə 

bağlıdır. 

Bütün bunlar Leontyevin "möcüzəsi" adlanır. Həmin vaxtlar "işçi 

qüvvəsinin ixüsaslaşdınlması" modeli yaranmışdır. 

Bu modelə əsasən istehsalda üç amil deyil, dörd amil iştirak edir: 

ixtisaslaşdırılmış əmək, ixtisassız əmək, kapital və torpaq. 

Leontyev məruzəsinin şərhinə cəhd etməklə "kapital" kateqoriyasına 

daha geniş mənada yanaşmaq lazım gəlir və odur ki, insandan ibarət kapital, 

fıziki kapital, elmdən ibarət kapital anlayışları işlədilir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bütün bunlarla yanaşı bir çox digər modellər də mövcuddur. 

Müasir dünya təsərrüfatma sosial, siyasi və iqtisadi amillər daha çox təsir 

edir. Son dövrlərdə isə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə "hümanizm" 

meylinin artması da öz təsirini göstərir. Əslində ümumdünya bazarının və 

ümumdünya təsərrüfatmın formalaşması və inkişafmda BƏB həlledici amil 

hesab olur. 

Hər hansı bir ölkənin - ictimai istehsalm beynəlxalq əmək bölgüsündəki 

iştirakı səviyyəsini xarakterizə edən cəhətlərdən biri də ixracatm həcmidir - 

xüsusi çəkisidir. 

Burada xarici ixtisaslaşma əmsah (X.İ.Ə) və İxrac Normasmdan (İN) 

istifadə edilir və bu aşağıdakı düsturla hesablanır: 

mE

E
EİX 0.. =  
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E0 - ixrac olunan məhsulun cəmi məhsuldakı xüstisi çəkisidir.  

EM - ixrac olıman əmtəəmn (eynı əmtəələrdə) dünya ixracatındakı 

xüsusi çəkisidir. Bu göstəricilər vasitəsi ilə hər hansı bır əmtəənin (həmin 

ölkədə) beynəlxalq ixtisaslaşması səviyyəsini müəyyən etmək olar. 

İxrac norması isə milli sənayenin xarici bazar üçün açıqlığı əks 

etdirir və belə hesablanır: 

ixracm dəyəri 

ixracat norması = -------------------------------------------------- x lOO 

üm.dax.m-un dəyəri 
 

İxrac normasınm artması ölkənin beynəlxalq əmək böl-güsündə 

iştirakınm artmasmı göstərir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hazırda dünya ölkələri arasmda olan beynəlxalq əmək bölgüsü 

özünəməxsus bir xüsusiyyətə malikdir. 

Dünyanm sənayecə inkişaf etmiş ölkələri ilə inkişaf et-məkdə olan 

ölkələr arasmdakı beynəlxalq əmək bölgüsü bi-ri-birindən fərqbnir. Belə 

ki, birinci qrup ölkələr dünya əha-lisinin 25 faizini, ümumi milli 
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məhsulun isə 80 faizini təşkil etdiyi halda, ikinci qrup ölkələr dünya 

əhalisinin 75 faizini, ümumi milli məhsulun isə 20 faizini təşkil edir. 

Ona görə də beynəlxalq əmək bölgüsündə həmin ölkələrin mövqeyində 

böyük fərq vardır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr hazırda yenə də sənayecə inkişaf etmiş 

ölkələr üçün xammal mənbəyi və həmin ölkələrdən hazır məhsulların 

idxalçısı kimi çıxış edirlər. 

İnkişaf etmiş ölkələr həmin ölkələrə investisiyalar yeritməklə e'maledici 

və ən yeni istehsal sahələrinin yaradılmasmda iştirak etməyə çalışırlar. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr isə öz milli iqtisadiyyatlarını yaratmağa, 

təsərrüfatın daha müxtəlif strukturlarmı inkişaf etdirməyə, onu 

sənayeləşdirməyə çalışırlar. 

Beləliklə, bu ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündəki rolu dəyişir; 

Elmi-texniki inqilab şəraitində qanunauyğun olaraq xammal və ərzağa 

dünya bazarında təlabat nisbətən azalır. 

Analitiklərin hesablamalarma görə ehtimal edilir ki, sənayecə inkişaf 

etmiş ölkələrin istehsalı əsasən xarici istehlakçılarm tələbini nəzərdə 

tutacaqdır. Daxili tələb isə xaricdən idxal hesabına ödəniləcəkdir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə daxili bazann ekstensiv inkişafına 

üstünlük verilir. 

Son onilliklərdə dünyada çox nəhəng iqtisadi, siyasi, sosial proseslər 

axını baş verir. Bütün bunlar əlbəttə beynəlxalq əmək bölgüsünün gedişinə 

tə'sir etməyə bilməz. 

Son vaxtlar beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafında beynəlxalq 

ixtisaslaşma və kooperasiyalaşma istiqaməti daha üstünlük təşkil edir. 

Beynəlxalq kooperasiya və beynəlxalq ixtisaslaşma beynəlxalq əmək 

bölgüsünün bir formasıdır və onun daxili məzmununu əks etdirir. Beynəlxalq 

ixtisaslaşmada miəyyən növ məhsul istehsalı bir sahə və ya bir müəssisədə 

(firmada) cəmləşdirilir. 
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Məsələn, dünya ölkələri içərisində ABŞ sənaye və taxıl istehsalı üzrə, 

Meksika, Norveç, Küveyt isə neft istehsah üzrə ixtisaslaşmışdır. İstehsalın 

beynəlxalq ixtisaslaşması bir neçə formada həyata keçirilir. Məsələn, əşya 

üzrə ixtisaslaşma (yəni hazır məhsul istehsalı); detal-hissə üzrə ixtisaslaşma 

(məhsulun ayn-ayrı hissələri, detallar, qovşaqlar). 

Elmi-texniki inqilab istehsalın texnoloji quruluşunu 

mürəkkəbləşdirmişdir. Ona görə bir çox məhsul istehsalında hissələrin sayı 

çoxalmışdır. 

Məsələn minik maşınlarında 20 min, prokat dəzgahlarda 100 minə 

qədər, elektrovozlarda 250 minə qədər hissə və qovşaq vardır. Mərhələ üzrə, 

yaxud texnoloji ixtisaslaşma (istehsal prosesinin ayrı-ayrı rnərhələlərinin 

ayrılması, texnoloji proseslər, yığmaq, rəngləmək, qaynaqlamaq, 

qablaşdırmaq və s.). 

Müasir şəraitdə ixtisaslaşma ilk növbədə elektron hesablama maşınları, 

avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmə vasitələri, tənzimləmə və idarəetmə 

qurğularının hazırlanmasını daha çox əhatə edir. 

Bütün bu beynəlxalq ixtisaslaşmalar istehsal sahələri və ərazi 

istiqamətində aparılır. İstehsal sahəsi üzrə ixtisaslaşma, özü də 

sahələrarası; sahələrdaxili; ayrı-ayrı müəssisələrin ixtisaslaşması 

formasmda olur. Ərazi üzrə beynəlxalq ixtisaslaşmada dünya bazan iiçün 

məhsul və yaxud hissələr ayn-ayrı ölkələr, qrup ölkələr və eləcə də region 

tərəfindən istehsal edilir. 

İstehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması beynəlxalq əmək bölgüsüniin çox 

dinamik bir formasıdır. Belə ki, 50-60-cı illərdə istehsalm ixtisaslaşmasmda-

avtomaşın, aviasiya sənayesi, plastik kütlə, podşipnik, radio aparatı və sairə 

kimi sahələr aparıcı yer tuturdu. 

70-80-CI illərdə istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşmasında sahəDAXILI 

IXTISASLAŞMA ÜSTÜNLÜK TƏŞKIL EDIRDI. Bu kimi ixtisaslaşma başqa sahələrdə 

olduğu kimi maşınqayırma sahəsində daha çox fayda verir. Hələ 1980-CI 

ILLƏRDƏ DÜNYADA MAŞMQAYIRMA SƏNAYESI ILDƏ 700-800 MIN adda maşın və 
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avadanlıq istehsal etmişdir. Bu cür texnoloji prosesləri aparmaq üçün 

ölkələrin milli gücü kifayət etməzdi, nəticədə beynəlxalq ixtisaslaşmanm, 

inteqrasiyanın yaranması obyektiv zərurətə çevrilmişdir. 

BEYNƏLXALQ ƏMƏK BÖLGÜSÜNÜN DIGƏR FORMASI ISTEHSAHN BEYNƏLXALQ 

KOOPERASIYALAŞMASIDIR. Kooperasiyalaşma dedikdə, ayrıca məhsul 

istehsalında bir-birini tamamlayan ixtisaslaşdırılmış istehsalm qarşılıqlı 

əlaqəsi nəzərdə tutulur. 

İxtisaslaşma kimi kooperasiyalaşma da məhsuldar qüvvələrin artan 

inkişaf səviyyəsindən və xüsusiləşmiş müəssisələrin sabit istehsal əlaqələrinin 

artması zərurətindən irəli gəlir. 

Dünya ölkələri ARASMDA ISTEHSAL, ELMI-TEXNIKI, MƏNZIL, KREDIT, SATIŞ, 

KƏND TƏSƏRRÜFATI, FIRMADAXIII, FIRMALARARASI, ÜFIQI, ŞAQULI, QARIŞIQ, 

ÖLKƏLƏRARASI, REGIONLARARASI VƏ BU KIMI SAHƏLƏRDƏ BAŞ VERƏN IQTISADI 

ƏLAQƏLƏR KOOPERASIYA VASITƏSI ILƏ HƏYATA KEÇIRILIR. 

Dünyanın müxtəlif ölkələri birgə müəssisələr yaratmaqla geniş 

əməkdaşlıq edirlər. Müəyyən növ məhsul istehsalı və xidmətlər üzrə 

xüsusiləşmiş müəssisələr yaradılır. Bu da kooperasiya proseslərinin 

sürətlənməsinə səbəb olur. 

Müasir Elmi Texniki İnqilab İstehsal Kooperasiyasımn ən zəruri 

elementi olan ELMIN də birgə fəaliyyətinə geniş yol açmışdır. 

İstehsalm Beynəlxalq Kooperasiyası əməkdaşlığın müxtəlif formalarını 

əhatə edir; 

1. ISTEHSAL - TEXNOLOJI ƏMƏKDAŞLIQ. Burada: lisenziyalar verilməsi və 

mülkiyyətçilik hüququndan istifadə edilməsi; layihə-konstruktor, texnoloji 

proseslər, məhsulun texnoloji səviyyəsi və keyfiyyəti, inşaat və quraşdırma 

işləri, kooperasiyaya daxil olan müəssisələrin modernləşməsi və s. barədə 

sənədlərin hazırlanması nəzərdə tutulur. 

İstehsalda, standartlaşmada, vahid şəkilə salmaqda, 

şəhadətnamə verilməsi, istehsal proqramlannın bölüşdürülməsi və 

s. üzrə  idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi; 
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2. Kooperasiya əsasında istehsal olunan məhsullarm satışı 

ilə bağlı iqtisadi proseslər üzrə əməkdaşlıq. 

3. Satışdan sonra texnikaya xidmət edilməşi. 

Kooperasiya əlaqələrini tənzim etmək üçün üç metoddan istifadə 

edilir: 

1.Birgə proqram həyata keçirilməsi. 

2.Müqavilə əsasmda ixtisaslaşdırma. 

3.Müştərək birgə  müəssisələr yaradılması. 

1990-cı illərdən keçmiş sosialist ölkələri və respublikaları da 

BƏB-in bu kimi strukturlarma fəal qoşulurlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƏB-in modernləşməsi sahəsində qərb tədqiqatçılarnın baxışlarını iki 

əsas qrupa bölmək olar: 

1. Qarşılıqlı əlaqə və asılılığın müxtəlif variantları. 
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2. Mövcud BƏB modelinin yenidən qurulması üzrə 

konkret təkliflər və planlar hazırlanması. 

"Qarşılıqlı asılılıq" ideyası 1970-ci illərin ortalarında ən geniş yayılmış 

ideyalardan biridir. Bu fıkir "yeni beynəlxalq əmək bölgüsü" nəzəriyyəsi 

üçün əsas olmuşdur. Bu ideyalar sənayecə inkişaf etmiş bəzi ölkələrin və 

beynəlxalq təşkilatları rəsmi sənədlərində elan edilmişdir. 

Hazırda real gerçəklik ondan ibarətdir ki, bir çox ölkələr elə belə də 

etmişlər. "Açıq qapı", "açıq iqtisadiyyat" siyasəti yeritməklə yüzlərlə 

müştərək müəssisələr yaratmışlar, azad sahibkarlıq zonaları təşkil etmişlər. 

Bu sahədə "yerli sənaye öikələri" adlanan ölkələr daha çox nailiyyətlər əldə 

etmişlər. Bunlardan Latın Amerikası ölkələri olan Braziliya, Argentina, 

Meksika və cənub şərqi Asiya ölkələrindən "balaca əjdaha" adlanan Cənubi 

Koreya, Tayvan, Honkonq, Sinqapur və s. ölkələri göstərmək olar. 

İqtisadçıların və siyasətçilərin inkişaf etməkdə olan ölkələrin himayəçilik 

(himayəçilik-xaricdən gətirilən mallara çoxlu gömrük haqqı qoymaqla yerli 

məhsullara arxalan-maq) siyasətinin zəiflədilməsi çağırışına cavab olaraq onlar 

da öz növbəsində inkişaf etmiş ölkələrdən müəyyən imtiyazlar tələb edirlər. Bütün bu 

modernləşmədə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr yeni 

sahələrin inkişafına istiqamət götürsünlər. Onları daha əmək tutumlu, material 

tutumlu, beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar, məmulatlar istehsal 

etməyə səsləyirlər. İnkişaf etmiş ölkələr isə yüksək ixtisaslı əməyə əsaslanan, elmi-

texniki tərəqqidən irəli gələn sahələrə diqqəti artırmalıdırlar. 

Bu kimi nəzəri fıkirlər təcrübədə öz əksini tapır. Yeni sənaye ölkələri əsasən yüksək 

ixtisaslı əməyə və müasir texnikaya əsaslanan məhsullar buraxırlar. 

Nisbətən az inkişaf etmiş ölkələr əməktutumlu mə'mulatlar istehsalına üstünlük 

verir, dünya bazarına xammal göndərir. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələr isə daha kapital 

tutumlu, yüksək texnoloji məhsullar istehsalına üstünlük verirlər. 

Beynəlxalq ticarət ölkənin müəyyən növ məhsullar və ya qrup məhsullar 

üzrə ixtisaslaşması və onların xaricdə satılması hesabına inkişaf edir, 

beynəlxalq ticarətin əsasını beynəlxalq əmək bölgüsü təşkil edir. 
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Beynəlxalq əmək bölgüsü təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsini 

əks etdlrməklə, ayrı-ayrı ölkələr daxilində ictimai əmək bölgüsünün təbii 

davamıdır. Məntiqi və tarixi oiaraq ictimai əmək böigüsünün üç əsas növünü 

fərqləndirirlər: ümumi, xüsusi, tək. 

Ümumi əmək bölgüsü dedikdə, əmək bölgüsünün istehsal sferalanna 

görə (hasilat və emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s.) xüsusi əmək 

bölgüsü dedikdə, iri sahələraltı sferalar daxili əmək bölgüsü, tək əmək 

bölgüsü dedikdə, sahələr daxilində fəaliyyət növünə görə əmək bölgüsü 

nəzərdə tutulur. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü iki prosesin - ixtisaslaşma və 

kooperasiyanın vəhdəti halında meydana gəlir. İxtisaslaşma iki istiqamətdə 

(istehsal və ərazi) inkişaf edir. İstehsalın ixtisaslaşmasından asılı olaraq, onu 

sahələrarası, sahədaxili və ayrı-ayrı komponentlərin ixtisaslaşmasına bolürlər. 

Ərazi ixtisaslaşması ayrı-ayrı ölkələr, qrup ölkələr və regionlar üzrə həyata 

keçirilir. 

İxtisaslaşmanın əsas növləri aşağıdakılardır: predmet üzrə, yəni ayn-

ayrı məhsul istehsah üzrə ixtisaslaşma; texnoloji və ya mərhələlər üzrə 

ixtisaslaşma, yəni ayn-ayrı əməliyyatların həyata keçirilməsi və ya ayrılıqda 

texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsi. 
Kooperasiya - bu müəssisələrin fəaliyyətini birləşdirən 

mürəkkəb prosesdir. O, aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətlərinə görə 

təsnifləşir: / -   növlərinə görə (iqtisadi kooperasiya, sənaye üzrə); 

l~   mərhələlərinə  görə (istehsal qabağı, istehsal, kommer-siya); 

§ -    obyekt və subyektlərin sayına görə. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq, beynəlxalq ərftək bölgüsü - 

ərazi əmək bölgüsünün yüksək mərhələsidir və bunun əsasında müəyyən növ 

məhsullar istehsalı üzrə ayrı-ayrı ölkələr üzrə ixtisaslaşma, ölkələrarası mal 

mübadiləsi baş verir. 
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Tarixi inkişafın bu və ya digər mərhələsində, beynəlxalq əmək 

bölgüsü sistemi istehsalın vəziyyətini əks etdirməklə, əhəmiyyətli 

dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Natural təsərrüfat dövründə, əmtəə-pul 

münasibətləri inkişaf etmədiyindən, beynəlxalq əmək bölgüsünün yalnız 

elementləri mövcud idi, bu da ayrı-ayrı ölkələrin təbii şəraitlərinin müxtəlif 

olması ilə müəyyən olunurdu, ölkələrarası mübadilə, bu ölkədə istehsal 

olunmayan və uzun daşınma müddətində öz istehlak qabiliyyətini saxlayan 

bəzi məhsul növləri üzrə məhdudlaşırdı. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü prosesi, inkişaf etmiş ölkələrin maşınlı 

istehsala keçdiyi dövrdən, yəni təxminən XIX əsrin ortalarından daha intensiv 

inkişaf etməyə başladı. Nəticədə dünya bazarı formalaşdı və onun milli 

bazarlara nisbətən bəzi xüsusiyyətləri meydana gəldi: 

1.dünya bazarının inkişafına, xarici ticarət və beynəlxalq ticarət siyasəti 

böyük təsir göstərir;  

2.   milli təsərrüfatlar üzrə əmtəələrin hərəkəti məhduddur. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal olunan məhsulların hamısı dünya bazarına 

daxil olmur, dünya bazarında qiymətin xüsusi sistemi - dünya qiymətləri 

fəaliyyət göstərir. 

Dünya bazarının inkişafı müasir dünya təsərrüfatının 

formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Əgər bu kateqoriyaya texniki-iqtisadi 

amil kimi baxsaq, aydın olar ki, dünya təsərrüfatının inkişafı istər 

bütövlükdə, istərsə də onun ayn-ayn hissələri baxımından müəyyən 

qanunauyğunluğa müvafiq olaraq inkişaf edir, belə ki, müasir istehsalın 

maddi əsasını bu və ya digər milli təsərrüfatların inkişaf səviyyəsindərı asılı 

olmayaraq maşın texnikası təşkil edir. Lakin bu heç də о demək deyildir ki, 

istehsal prosesində hər yerdə və həmişə maşın texnikasından istlfadə edilir, 

əgər belə texnika tətbiq edilmirsə bunu sadəcə olaraq iqtisadi gerilik 

şərtləndirir. 
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Müasir istehsal vasitələri bir-birinə əks olan müxtəlif sosial 

sistemlərdə tətbiq olunur və onun nəticələri müxtəlif ola bilər. Bu nöqteyi-

nəzərdən dünya təsərrüfatı bir sistem kimi qarşılıqlı əlaqədə olan daxili 

ziddiyyətli müstəqil sistemlərin məcmusudur. 

Dünya təsərrüfatı kateqoriyası milli təsərrüfatlarının sadəcə 

məcmusu deyil, beynəixalq əmək bölgüsü ilə əlaqədar olan və bir-birilə 

müəyyən iqtisadi münasibətlərdə olan tam bir sistemdir. Bununla əlaqədar 

onun yeni keyfiyyət dəyişiklikləri əmələ gəlir: yəni bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə 

olan milli iqtisadiyyatların səmərəliliyi, izolə edilmiş milli iqtisadiyyatlann 

səmərəliliyindən yüksək olur. 

Beləliklə, dünya təsərrüfatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlər vasitəsilə ayrı-

ayrı ölkələrin və ya qrup ölkələrin milli təsərrüfatlarını birləşdirir, öz 

növbəsində isə onun səmərəli fəaliyyət göstərməsini və onları təşkil edərı 

hissələrin artımını təmin edir. 

XX əsrdə beynəlxalq əmək bölgüsünün və dünya təsərrüfatının 

inkişafı təsərrüfät həyatının hərtərəfli beynəlmiləlləşməsi ilə xarakterizə 

olunur. Bu prosesə müxtəlif amillər təsir göstərir: 

1.Goğrafi amillər. Yer kürəsində təbii resursların eyni zamanda bitki və 

heyvanlar aləminin qeyri-bərabər yerləşməsi, müxtəlif torpaq-iqlim şəraiti, 

məhsul istehsalının artması, yeni istehsal sahələrinin meydana gəlməsi, 

xammallara olan zəruri tələbat və s.-dır ki, onların ehtiyatı da məhduddur. 

Bu, xammalla zəngin olan ölkələrdə məhsul istehsalını stimullaşdınr. 

Bundan başqa ərzaq məhsullarına (o cümlədən kənd təsərrüfatı mallarına da) 

tələbat artır ki, bunların da istehsalı müəyyən torpaq-iqlim şəraitindən 

asılıdır. 

2.Məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi. Aydındır ki, onun vasitəsilə 

istehsalda yalnız dərin ixtisaslaşma və hazır məhsulların geniş bazarı 

olduqda səmərəli olur. 
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3. Elmi-texniki tərəqqi. 

İstehsal olunan məhsullar və istehsal texnologiyası tez-tez dəyişdikdə 

bir ölkə daxilində bütün məhsul növlərinin optimal inkişafı mümkün 

deyildir. Ona görə də, məhsulların, xidmətlərin və istehsal amillərinin aktiv 

mübadiləsi lazımdır. Bu şəraitdə əksər ölkələrdə milli təsərrüfatların 

inkişafında obyektiv meyl müşahidə olunur. Bunun da nəticəsində xarici 

ticarət inkişaf edir, bunu 80-cı illərin ikinci yarısında dünyada gedən əsaslı 

dəyişikliklər sübut etdi. Milli təsərrüfatların daha çox açıqlığa meyli, muasir 

beynəlxalq əmək bölgüsü inkişafının xarakterik əlamətidir. Beynəlxalq 

əmək bölgüsünə cəlb olunma səviyyələrinə görə milli təsərrüfatları bir-

birinə zidd iki qrupa  bölmək olar: 

- tam bağlı; 

- tam açıq. 
Tam bağlı dedikdə, daxili ehtiyat mənbələrinə əsaslanan və dünya 

iqtisadiyyatında gedən meyllərdən asılı olmayan iq-tisadiyyat başa düşülür. 

Belə olan halda ölkələrin iqtisadi əlaqələri digər milli təsərrüfatlarla 

minimum səviyyədə olur. 

Tarn açıq iqtisadiyyat dedikdə isə, elə iqtisadiyyat başa düşülür ki, 

onun inkişafı dünya təsərrüfatında fəaliyyət göstərən meyllərlə müəyyən 

edilir. Ölkələrin xarici əlaqələri güclənir, həm də daha yüksək inkişaf 

səviyyəsinə keçdikcə, onlar genişlənlr. 

Bir ölkənin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələri о demək deyildir ki, о açıq 

iqtisadiyyata malikdir. Hal-hazırda ayrıca bir ölkənin iqtisadiyyatı dünya 

təsərrüfatından təcrid olunmuş şə-kildə, digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələr 

olmadan inkişaf edə bilməz. Lakin ölkələrin bəzilərinin iqtişadiyyatı daha 

açıq, digərləri isə nisbətən açıq ola bilər, iri ölkələrin iqtisadiyyatları az 

dərəcədə açıq olurlar. Açıqlıq dərəcəsi həmçinin ölkənin təbii resurslarla 

təmin olunma dərəcəsindən, əhalinin sayından, daha dəqiq desək, onun 

alıcılıq qabiliyyətindən asılıdır və burılar məhsuldar qüvvələrin inkişaf 

səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Əgər məhsuldar qüvvələr bərabər səviyyədə 
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inkişaf etmişdirsə, onda az iqtisadi potensialla iqtisadiyyat daha açıqdır. 

Bundan başqa, iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi həmçinin milli istehsalın sahə 

quruluşundan asılıdır. Bazä sahələrin (metallur-giya, energetika) xüsusi 

çəkisi nə qədər yüksək olarsa, beynəlxalq əmək bölgüsünə cəlb olunma və 

ya açıqlıq dərəcəsi də bir о qədər az olur. Əksinə bəzi sənaye sahələri 

xüsusən maşınqayırma, elektronika, kimya və s. daha dərindən 

ixtisaslaşmanı tələb edir ki, bununla da ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsi və buna 

müvafiq olaraq iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsi artır. 

Ölkə iqtisadiyyatında açıqlığın artması bir çox mürəkkəb problemlər 

yaratmışdır ki, onlardan biri də ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyidir, yəni 

ölkənin dünya iqtisadiyyatı ilə optimal əlaqələrinin müəyyən edilməsidir. 

Öz enerji və xammal ehtiyatları olmayan ancaq, sənaye cəhətdən inkişaf 

etmiş ölkələrin inkişafına təsir edən mühüm amillərdən biri iqtisadiyyatın 

açıqlıq dərəcəsidir. Bütün dünya ölkələri beynəlxalq əmək bölgüsündə 

iştirak edirlər, deməli, bir-birilə iqtisadi əlaqələrə malikdirlər, bu da 

beynəlxalq əmək bölgüsünün subyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin asılılığını 

gücləndirir, ixtisaslaşma və kooperasiyadan gələn gəlirin əlaqələn-dirilməsi 

xarici neqativ təsirlərdən qorunmağa gətirib çıxarır. Nəticədə milli 

iqtisadiyyatın qeyri-sabit inkişaf riski yaranır ki, bu da ölkələrin açıqlığı 

üçün kommersiya münasibətləri yaradır. Ona görə də, ayrı-ayrı ölkələrdə 

xarici ticarətin inkişafı qarşılıqlı asılılığı müəyyən edən nisbi iqtisadi 

açıqlıq ola bilər. 

Qarşılıqlı asılılıq iqtisadi asılılığa gətirib çıxara bilər, çünki xarici 

amillər bu və ya digər situasiyalara əhəmiyyətli təsir göstərirlər. Asılıiıq о 

vaxt yaranır ki, hər hansı problemı həll edərkən uyğunlaşmaya müvafiq 

dəyişikliklər edilməsi tələb olunur. 

Uyğunlaşma dedikdə, dövlətin xarici amillə əlaqədar baş vermis neqativ 

situasiyalara təsir etmək qabiliyyəti başa düşülür. 
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Beləliklə, xarici iqtisadi əlaqələri təkmilləşdirmək üçün xarici 

səbəbləri və ya onun nəticələrini aradan qaldırmalı, ya da uyğunlaşma 

xərclərini digər ölkələrin üzərinə qoymalı. Uyğunlaşma imkanlannın 

məhdud hədləri vardır. 

Uyğunlaşma tədbirləri içərisində aşağıdakılan göstər-mək olar: 

- ticarət əlaqələrlnin diversifikasiyası (diversifikasiya - fəaliyyət sahəsinin 

müxtəlif növ məhsulları və ya müxtəlif bazarları əhatə etməsidir); hərtərəfli 

əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və intensiv-ləşməsi; ehtiyatlara qənaət və 

onların yaradılması ixrac istehsalının yaranması və formalaşması. İqtisadi 

təhlükəsizliyin pozulmasının əsas şərti təhlükədir. Təhlükə dedikdə, maddi, 

əmək, elmi-texniki resurslara və marketinq sisteminə daxil olmanın 

məhdudlaşdırılması başa düşülür. Təhlükənin iki tipi vardır: 
1. güc tətbiq etməklə yaranan təhlükə; 

2. iqtisadi əhvali - ruhiyyədən doğan təhlükə.  
Təhlükənin hər iki tipi dövlətin qabaqcadan düşünülmüş hərəkətindən 

və ya dünya iqtisadiyyatının inkişaf meylindən yaranır. Təhlükənin əsas 

alətləri iqtisadi blokada, embarqo (embarqo - hər hansı bir ölkə ilə ticarətin 

tam və ya qismən qadağan olunmasıdır), əlaqələndirmə sistemi, 

diskriminasiyanın 

(ingiliscə diskriminaton - malın mənşə ölkəsindən asılı olaraq, idxal 

mallanna tətbiq olunan tədbirlərdir) müxtəlif metodlarıdır. 

Beləliklə, milli iqtisadi təhlükəsizlik dedikdə, ölkənin əmtəə və 

xidmətlərlə təmin olunması, milli iqtisadiyyatın səmərəli inkişaf etməsi 

üçün təhlükə yaradan xarici amillərin təsirindən qorunması başa düşülür. 

Əgər ümumi daxili məhsulun (ÜD.M) səviyyəsi nəzərdə tutulan yə ya 

təsadüfi xarici hadisələrdən asılıdırsa, onda milli iqtisadiyyat təhlükədədir. 

Əgər ÜDM səviyyəsi xaricj amillərə reaksiya verərsə və onların 

nəticələrini neytrallaşdırmaq mümkün deyilsə, onda iqtisadi təhlükəsizliyin 

səviyyəsi aşağı düşür. Milli iqtisadi təhlükəsizlik məfhumu ilə yanaşı 

beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik məfhumu da işlənilir. Bunun mənası 
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möhkəm sülhün yaranması üçün iqtisadi və institusional şərait yaradan 

qarşılıqlı etibar və bərabərliyə əsaslanan sistemdir. 

Xüsusi iqtisadi təhlükəsizlik dedikdə, hər hansı ölkənin birtərəfli, nə 

iqtisadi, nə də siyasi üstünlük əldə edə bilməməsi başa düşülür. 

Ölkənin rəqabət qabiliyyəti bir çox amillər əsasında 381 göstəricini 8 

ümumi amildə birləşdirməklə müəyyən edilir: 

1.daxili iqtisadi potensial; 

2.xarici iqtisadi əlaqələr; 

3.dövlət tənzimlənməsi; 

4.maliyyə-kredit sistemi; 

5.infrastruktura; 

6.idarəetmə sistemi; 

7.elmi-texniki potensial; 

8.əmək ehtiyatları. 

Bu göstəricilərə hər bir ölkədə analitiklərin, ekspertlərin və iri 

şirkət rəhbərlərinin sorğuları da əlavə olunur. Bu qiymətləndirmə  

bütün ölkələrə deyil, yalnız sənaye cəhətdən inkişaf etmiş, bəzi 

inkişaf etməkdə  olan ölkələrə (hər şeydən əvvəl yeni sənaye 

ölkələri), həmçinin keçid iqtisadiyyatlı ölkələrə aiddir. Bu 

göstəricilər ölkələr üzrə xüsusi metodika ilə balların miqdarına 

görə qruplaşdırılır. Ballann dərəcəsi yalnız məhsuldar qüvvələrin 

inkişaf səviyyəsini deyil, eyni zamanda dünya iqtisadiyyatında 

gedərı dəyişikliklərə ölkələrin uyğunlaşma xüsusiyyətlərini sübut 

edir. 

Qabaqcıl ölkələrin dünya bazarında rəqabət qabiliyyəti 

aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:  

Cədvəl 1 

Dünya bazarında ölkələrin rəqabət qabiliyyətinin reytinqi 

 

1. ABŞ  11. Yeni Zelandiya 



 38 

2. Sinqapur 12. Kanada 

3. Honkonq 13. Çili 

4. Yaponiya 14. İsveç 

5. Danimarka 15. Finlandiya 

6. Norveç 16. Avstriya 

7. Niderland 17. Belçika 

8. Lüksemburq 18. Tayvan 

9. İsveçrə 19. Böyük Britaniya 

10. Almaniya 20. Fransa 

 

1987-ci ildən 1993-cü ilə qədər bu siyahıya Yaponiya başçılıq edirdi. 

Lakin artıq 1994-cü ildə bəzi şəhərlərdə böhran vəziyyətinin yaranması - 

ienin ABŞ dollarma nisbətən məzən-nəsinin artması ilə 1995-ci ildən 

Yaponiya 4-cü yerə düşmüşdür. 

Müasir dünyada iqtisadi və elmi-texniki əlaqələrin inkişafı, beynəlxalq 

əmək bölgüsündə iştirak - daxili xalq təsərrüfatı məsələlərini həll etmək, 

eyni zamanda ölkələr arasında sülh, əmin-amanlıq və mehribanlıq 

münasibətlərinin güclənməsi üçün bir vasitədir. 

Azərbaycanın bir çox müəssisələri və birlikləri, korporasiya və 

şirkətləri, firmaları, xarici partnyorlarla xarici iqtisadi əlaqələri inkişaf 

etdirirlər. Onlar təbii ehtiyatların istismarı layihəsindən tutmuş onun 

istehsalı və nəql olunmasında, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması və onun 

qorunmasında birlikdə iştirak edirlər və buniarın sayəsində beynəlxalq 

əməkdaşlıq inkişaf edir və dərinləşir. 

Xarici iqtisadi əlaqəiərin bu formaları eyni zamanda milli iqtisadiyyatın 

inkişafına təsir edir. Bu təsirin nəticələrinin təhlili və istehsalın perspektiv 

inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi beynəlxalq əmək bölgüsü 

kateqoriyalarının məzmununu daha dəqiq müəyyən edir. Bu kateqoriyanın 

dəqiq müəyyən edilməsinin vacibliyi eyni zamanda beynəlxalq iqtisadi 

əməkdaşlıq nəzəriyyəsinin inkişafı, həmçinin dünya təsərrüfat sistemi 
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haqqında təlimin inkişafı ilə əlaqədardır. Göstərilən məsələlərin həlli 

beynəlxalq əmək bölgüsü kateqoriyasını olduqca aktual edir. 

Lakin hər şeydən əvvəl aydınlaşdırmaq lazımdır ki, ölkə daxilində əmək 

bölgüsü nə deməkdir Dünyanın hər hansı ölkəsində ayrıca götürülmüş hər 

hansı bir müəssisə cəmiyyət üçün 

lazım olan bütün məhsullan istehsal edə bilməz. Müəssisələrdən hər biri 

müəyyən bir məhsulun istehsalı üzrə ixtisaslaşırlar və bu müəssisələrin 

ixtisaslaşması kimi xarakterizə olunur. 

Onlar bir neçə formada: peşəkar və ərazi nöqteyi-nəzərindən çıxış 

edirlər. Predmet - müəssisələrin müəyyən növ məmulatlar istehsalını, 

peşəkar (professional) isə - müəssisədə işçilərin peşəyönümü - əsas sənət 

(toxucular, metallurqlar, neftçilər və s. üzrə məşğuliyyəti, ərazi isə - 

müəssisənin konkret yerləşdiyi məkanı göstərir. 

Təsərrüfat subyektlərinin ixtisaslaşması onların istehsal etdikləri 

məhsulların bilavasitə mübadiləsi ilə başa çatır. Bunun nəticəsi olaraq 

zavodlararası (fabriklərarası) əmək bölgüsü yaranır. Onlar əmək bölgüsünün 

universal formalarıdır. Əgər müəssisələrin qruplaşdırılması olmasaydı, bu 

əmək bölgüsünün yeganə forması olardı. Lakin zavodlar, fabriklər, şirkətlər 

və digər təsərrüfat subyektləri qarşılıqlı əlaqədə olan cəhdlə bir qrupda 

birləşirlər. Eyni cinsli məhsullar istehsalı sahələrində, yarım sahələrdə 

(sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət), bəzən isə iqtisadi 

ədəbiyyatlarda bunu xalq təsər-rüfatı sahələri də adlandırırlar. 

Müəssisələr arasında mübadilədən asılı olaraq əmək bölgüsünün 

müxtəlif formaları əmələ gəlir. Əgər müxtəlif istehsal sahələrinin 

ixtisaslaşdırılmış müəssisələri arasında mübadi-lə olarsa, əmək bölgüsünün 

zavodlararası forması spesifik əlamətlər kəsb edir və sahədaxili forma alır. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, əmək bölgüsünü 

öyrənən zaman müəssisələrin ixtisaslaşması ilə əmək bölgüsü formalarını 

fərqləndirmək lazımdır. Təsərrüfat subyektlərinin ixtisaslaşması üç formada 

- predmet, professional və ərazi kimi özünü büruzə verir. Əksinə, əmək 
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bölgüsü isə - sahədaxili, sahələrarası və regionlararası aspektdən əmələ 

gəlir. Onlardan hər ikisi isə özlərində əmək bölgüsünün hər iki xarakterik 

əlamətlərini - mübadilə və ixtisaslaşmanın üç formasını (predmet, 

professional və ərazi) birləşdirir. 

Beləliklə, ölkə daxilində əmək bölgüsü - bu əmək təşkilinin elə sistemi 

və ya üsuludur ki, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektləri öz güclərini müəyyən 

predmet istehsalı üzrə cəmləşdirirlər və sonra istehsal olunan məhsulları 

mübadilə edirlər. Deməli, əmək bölgüsü iki əlamətə görə ixtisaslaşma və 

mübadilə ilə xarakterizə olunur. 
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Mövzu 3 

Xarici i iqtisadi əlaqələr sistemində xarici ticarətin yeri və rolu 

 

PLAN 

1. Xarici ticarət xarici iqtisadi əlaqələr sistemində. 

2. Beynəlxalq ticarətdə ziddiyətlərin əmələ gəlməsinin səbəbləri və 

xüsusiyyətləri. 

3. Xarici ticarət xarici iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsinin mühüm 

formasıdır. 
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Xarici ticarət xarici iqtisadi əlaqələlərin ənənəvi və ən çox inkişaf etmiş 

formasıdır. Təxmini hesablamalara gore, xarici iqtisadi əlaqələrin 80%-i xarici 

ticarətin рауnа düşür. Beynəlxalq ticarət beynəlxalq əməkdaşlığın əksər növiərini 

əlaqələndirir. 

Hər bir ölkə üçün xarici ticarətin rolu əvəzedilməzdir. C.Saksın fikrincə, 

«dünyanın istənilən ölkəsinin iqtisadi müvəffəqiyyəti xarici ticarətdən asılıdır. Heç 

bir ölkə dünya iqtisadi sisternindən təcrid olunmuş şəkildə sağlam iqtisadiyyat 

yarada bilməz». 

Beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıiarı arasında beynəlxalq 

əmək bölgüsü əsasında yaranan əlaqə formasıdır. Müasir beynəlxaiq münasibətlər 

dünya ticarətinin fəal inkişaf tempi ilə xarakterizə olunur, milli iqtisadiyyatın 

inkişafında isə yeni, spesifik əlamətlər baş verir. 

Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında 

struktur dəyişiklikləri baş verir, istehsalın ixtisaslaşması və kooperasiyası milli 

iqtisadiyyatiarın qarşılıqlı asılılığını gücləndirir. Bununla da beynəlxalq ticarət 

əlaqəiəri fəaliaşır. Hər il dünyada istehsal olunan məhsulların 25%-i beynəlxalq 

ticarət sisteminə daxil olur. Beynəlxalq ticarət istehsala nisbətərı daha sürətlə artır. 

Ümumdünya ticarət təşkilatının tədqiqatına görə, dünyada hər il istehsalın 10% 

artımına qarşı, dünya tlcarəti 16% artır. Ona görə də, onun inkişafı üçün daha 

əlverişü şərait yaranır. Xarici ticarət iqtisadi artım üçün güclü amilə çevrilir. Eyni 

zamanda ölkələrin beynəlxalq əmtəə mübadiləsindən asılılığını əhəmiyyətli 

dərəcədə artırır. 

«Xarici ticarXarici ticarXarici ticarXarici ticarətttt»    dedikdə, ölkənin hər hansı digər ölkə ilə ödənilən idxal və 

ixrac əməliyyatlarından ibarət ticarəti başa düşülür. Çoxtərəfli xarici ticarət 

fəaliyyəti əmtəə ixtisaslaşmasına görə, hazır məhsul, maşın və avadanlıqlar, 

xammal, xidmət və texnologiya ticarətinə bölünür. Son onilliklərdə maliyyə 

resursları ilə ticarət (istiqraz və səhmlər) sürətlə artır. 

Beynəlxaiq ticarət bütün dünya ölkələri ticarətinin məcmusunu əhatə edir. 

Lakin «beynəlxalq ticarət» anlayışı daha dar mənada da başa düşülə bilər. Belə ki, 
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o, inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan ölkələrin, hər hansı qitənin, bölgənin (məs. 

Şərqi Avropa, Şimali Amenka və s.) xarici ticarətinin məcmusunu da əhatə edir. 

Beynəlxalq ticarət üç əsas göstərici ilə xarakterizə olunur: əmtəə dövriyyəsi, 

əmtəə strukturu və coğrafi struktur. 

Xarici ticarət dövriyyəsi - beynəlxalq əmtəə mübadiləsində iştirak edən 

ölkələrin idxal və ixracının dəyərinin məbləğini birləşdirir. Xarici ticarətin dəyər 

və fiziki həcmini fərqləndirirlər. Dəyər həcmi müəyyən zaman kəsiyində cari 

(dəyişən) qiymətiərlə istifadə ediiən vaiyuta məzənnələri ilə hesablanır. Xarici 

ticarətin fiziki həcmi daimi qiymətlərlə hesablanır. Onun əsasında müqayisəli 

qiymətlərlə xarici ticarətin real dinamikası müəyyən olunur. 

Orta əsrlərdən başlayaraq əksər ölkələrin iqtisadçıları xarici ticarətin əmələ 

gəlməsini, onların rolunu aydınlaşdırmağa çalışmış, hələ о dövrdə feodaiizmin 

dağılması və kapitalizmin yaranması zamanı (XV - XVIII əsrlər) ticarət 

burjuaziyasının maraqlarını müdafiə edən merkantalistlər, millətin varlanması üçün 

xarici ticarətin rolunu yüksək qiymətiəndirirdilər. 

Lakin pul yeganə sərvət, əmtəələrin pula dəyişdirilməsi isə sərvətlərin artması 

üçün yeganə üsuldur. Bu baxımdan merkantalistlərin fikrincə əmtəələrin idxalı 

sərvətlərin azaldılmasına bərabərdir. Merkantalistlər təklif edirdilər ki, ixracı 

stimullaşdırmaq və dövlətin işə qarışması ilə idxalı məhdudlaşdırmaq lazımdır. 

Merkantalistlərin ən məşhur nümayəndələri ingilis iqtisadçısı U.Staffor (1564-

1612), T.Man (1571-1641), fransız iqtisadçısı A. De Mokretyen (1575-1621) ilk 

dəfə olaraq «siyasi iqtisad» terminini işlətmişlər. 

Rus iqtisadçısı N.T.Posoşkov (1652-1726) da merkantalizm tərəfdan ıdı. 

İdxala məhdudiyyətlər qoyulması beynəlxalq ticarəti çətinləşdirdi, kapitalist 

istehsalının inkişafı məntiqi ilə ziddiyyət təşkil etdi. Merkantalizmin proteksionist 

doktrinası əvəzinə azad ticarət (fritederçilik) ideyası meydana gəldi. Bu 

nəzəriyyənin tərəfdarları xarici ticarətin rolunu beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirdilər. 

Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm XIX əsr üçün 

xarakterik idi. Hal-hazırda bu iki yanaşma qarşılıqlı surətdə bir-birilə əlaqədərdır. 
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Lakin bu əlaqələr çərçivəsində ziddiyyətli birlikdə azad ticarət prinsipi qabaqcıl rol 

oyna-maqla dominantlıq təşkil edir. 

Fritrederçilik siyasəti ilk dəfə A.Smit tərəfindən beynəlxalq ticarət 

nəzəriyyəsini əsaslandırarkən müəyyən olunmuşdur. Bu nəzəriyyə gömrük 

məhdudiyyətlərini zəiflətmək yolu ilə xarici malların idxal şərtlərinin 

liberallaşdırılmasının vacibliyini sübut etdi. A.Smit xarici ticarətin vacibliyini və 

əhəmiyyətini sübut etdi və göstərdi ki, «mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər 

bir ölkə bu əməliyyatda mütləq üstünlük qazanır». A.Smitin təhiili azad ticarətin 

bütün növləri üçün klassik nəzəriyyələrin tərəfdaşıdır. 

Bundan sonra D.Rikardo A.Smitin ideyalarını zənginləşdirdi və inkişaf 

etdirdi. O, millətlərin nə üçün ticarət etmələrini, iki ölkə arasında mübadilənin 

hansı şərtlər daxilində aparılmasının daha da səmərəliliyini göstərərək, beynəlxalq 

ixtisaslaşma meyarını müəyyən etdi. D.Rikardo beiə hesab edirdi ki, ölkənin 

mənafeyi naminə, hər bir ölkə onun üçün üstünlüyü olan məhsul istehsalında 

ixtisaslaşmalıdır. 

Rikardonun müddəaları öz əksini nisbi üstünlük nəzəriyyəsində tapdı. 

D.Rikardo sübut etdi ki, beynəixalq mübadüə bütün ölkələrin mənafeyi naminə 

mümkündür və arzuolunandır. O, hər bir döviət üçün əlverişli mübadiləyə lazım 

olan qiymət zonasını müəyyən etdi. 

C.S.Mill özünün «Siyasi iqtisadın prinsipləri» (1848) əsərində «beynəixalq 

əmtəə mübadiləsi hansı qiymətlərlə həyata keçirilir?» sualına cavab verdi. Millə 

görə, tələb və təklif qanununa əsasən mübadiiənin qiyməti elə səviyyədə müəyyən 

edilir ki; hər bir ölkənin bütöv ixracı bütöv idxalı qabaqlayır. Beynəlxalq dəyərin 

formalaşması qanunu və ya «beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi» C.S.Millin xidmətidir. 

Beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi göstərir ki, ölkələr arasında mübadiləni 

optimallaşdıran qiymət fəaliyyət göstərir. 

Nisbi üstünlük nəzəriyyəsi ölkələr arasında istehsal xərcləri arasında fərq 

olduğunu göstərir. Lakin nə üçün ölkələr arasında fərq olduğunu göstərmir. 

İqtisadçıların fikrincə, ölkələr arasında istehsal xərclərindəki fərq iik növbədə, 

məhsul isteh-saiında olan müxtəlif amillər və nisbətlərdir. 
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İkincisi isə milli istehsal fərqləri, müxtəlif istehsal amilləri - əmək, torpaq, 

kapital, həmçinin bu və ya digər əmtəələrə aid olan müxtəlif tələblərlə əlaqədardır. 

Xekşer-Olin nəzəriyyəsinə görə, ölkələr xeyli istehsal məsrəfləri tələb edən 

məhsullar ixrac etməyə cəhd edirlər. Buna müvafiq olaraq, az rnəsrəf tələb edən 

əmtəələr çox məsrəf tələb edən məhsullara mübadilə edilir. Nəticədə açıq şəkildə 

bol olan amillər ixrac edilir, istehsalın defisit amilləri isə idxal olunur. 

Xekşer-Olin nəzəriyyəsi beynəlxalq ticarətin əksər qanunauyğunlaqlarını 

müvəffəqiyyətlə izah edir. Ölkələr həqiqətən о məhsulları ixrac edirlər ki, həmin 

məhsulların istehsalı üçün artıq ehtiyatlar mövcuddur. Lakin beynəlxalq ticarətin 

bütün növləri Xekşer-Olin sxeminə uyğun gəlmir. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrin istehsal ehtiyatlarının strukturu tədricən bərabərləşir. Dünya ticarətinin 

ağırlıq mərkəzi ayrı-ayrı ölkələr üzrə qarşılıqlı bərabər səviyyəli ticarətdən keçir. 

1948-ci ildə Amerika iqtisadçıları P.Samuelson və V.Stolper Xekşer-Olin 

nəzəriyyəsini təkmilləşdirərək öz nəzəriyyələrini yaratdılar: istehsalda birtərəfli 

amil olduqda, texnikanın bəsitliyi, rəqabətin təkmilləşməsi və əmtəələrin tam 

mobilliyi nəticəsində beynəlxalq mübadilədə ölkələr arasında istehsal amilləri üzrə 

bərabərlik (ekvivaientlik) prinsipi gözlənilir. 

D.Rikardo nəzəriyyəsinə əsaslanan Xekşer-Olin və Samuelsorı tərəfindən 

əlavə olunan ticarət nəzəriyyəsi ticarətə sadəcə mübadilə kimi deyil, qarşılıqlı 

mübadilə kimi, həmçinin ölkələr arasında inkişaf səviyyələrində olan fərqi 

azaltmaq vasitəsi kimi baxılır. 

Xarici ticarət nəzəriyyəsi Amerika iqtisadçısı V.Leontyev tərəfindən inkişaf 

etdirilmiş və bu «V.Leontyev paradoksu» adlandırılmışdır. 

Paradoksun mənası ondan ibarətdir ki, Xekşer-Olin nəzəriyyəsindən istifadə 

edərək, Leontyev göstərmişdir ki, müharibədən sonrakı illərdə Amerika 

iqtisadiyyatı daha çox əmək və kapitai tələb edən sahələr üzrə ixtisaslaşmışdır. 

Başqa söziə desək, Amerikada ixrac idxala nisbətən daha çox əmək tutumlu, az 

kapital tutumlu olmuşdur, bu nəticə Amerika iqtisadiyyatı haqqında olan 

təsəvvürlərlə ziddiyyət təşkil edirdi. Ümumi rəyə görə, о hərnişə kapital artıqlığı 
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ilə xarakterizə olunur və Xekşer-Olin nəzəriyyəsinə görə, ABŞ yüksək kapital 

tutumlu malları ixrac edir, idxal etmir. 

Son illərdə Leontyev nəzəriyyəsi geniş əks-səda doğurmuşdur. Müxtəlif 

ölkələrin iqtisadçıları bu barədə müzakirələr apararaq, «Leontyev paradoksu»nu 

izah etməyə başlayıblar. Nəticədə nisbi üstünlük nəzəriyyəsi beynəlxalq 

ixtisaslaşmaya təsir edən əlavə amilləri nəzərə almaqla daha da inkişaf etdi. Bu 

amillərə aşağıdakıları - istehsal amillərinin müxtəlifliyini, hər şeydən əvvəl işçi 

qüvvəsinin peşəyönümü və onun səviyyəslni, təbii resursların əhəmiyyətli rolunu, 

beynəlxalq ixtisaslaşmaya döviətin xarici ticarət siyasətinin təsirini və s. aid etmək 

olar. 

Müharibədən sonrakı iliərdə dünya təsərrüfatında və beynəlxalq münasibətlər 

sistemində baş verən dəyişikliklər, kiassik nisbi üstünlük nəzəriyyəsinə uyğun 

olmayan bəzi amillərin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Bu yeni amillər klassik 

nəzəriyyəni inkar etmir, əksinə bu və ya digər dərəcədə beynəlxalq iqtisadi 

münasibətləri yeni reallıqlarla zəngilləşdirir. 

Beynəlxalq ticarətin müasir nəzəriyyələrindən biri də Q.Xafbauer və 

R.Vernonun (ABŞ) «texnoioji fərq» konsepsiyasıdır. Bu konsepsiyanın müəllifləri 

müxtəlif ölkələrdə bu və ya digər məhsui istehsaiını və oniarın ixracında olan 

fərqlərin müvəqqəti oiduğunu qeyd edirlər. Yeni məhsul istehsalını mənimsəyən 

ölkələr digər ölkələrə nisbətən nisbi üstünlüyə malikdirlər və nəticə etibarilə hər 

hansı məhsul istehsalında inhisar istər daxili tələbatı, istərsə də xarici tələbatı 

ödəyir. 

Bəzi iqtisadçılar istehsal miqyasının səmərəliliyindən istifadə etməklə, 

beynəlxalq ticarətin mexanizmini açırlar. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları B.Omenlə 

yanaşı R.Drize, P.Krüqman, Q.Xafbauer və s-dır. Bu nəzəriyyənin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, böyük daxili bazara malik olan ölkələr о məhsulları ixrac 

edəcəklər ki, onların səmərəliliyi irimiqyaslı istehsalda əldə olunan qənaətlə 

müəyyən edilir. Beynəlxalq ticarət hər hansı ölkənin istənilən bazarına nisbətən 

həmin bazarı genişləndirməyə, vahid inteqrasiya edilmiş bazarın formalaşmasına 



 47 

imkan verir. Məhdud daxili bazara malik olan ölkələr beynəlxalq miqyasda böyük 

ehtiyac olmayan məhsullar istehsal edirlər. 

İstehsal miqyasmın səmərəliliyi nəzəriyyəsi universal deyildir, belə ki, о 

xarici ticarətin yalnız müəyyən nomenklaturasını əhatə edir. Bu isə öz növbəsində 

istehsal miqyasının səmərəliliyinin reallaşdırılması, istehsalın təmərküzləşməsi, 

firmaların iriləşdirilməsi ilə əlaqədar onların inhisara çevrilməsilə bağlıdır. Buna 

müvafiq olaraq bazarların strukturu və onların fəaliyyət mexanizmi də dəyişir. 

Amerika alimi M.Porter müasir beynəlxalq ticarətin inkişafını müəyyən edən 

yeni amilləri müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmişdir. 

Onun beynəlxalq rəqabətin öyrənilməsinə həsr edilmiş əsərlərində inkişaf 

etmiş iri sənaye ölkələrində müasir xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən 4 

mühüm parametr öz əksini tapir: istehsal amilləri: tələbin şərtləri; yaxın və uzaq 

xidrnət sahələri; firmalann strategiyası və rəqabəti. 

M.Porter göstərir ki, ölkənin istehsal amilləri irsən keçmir və geniş istehsal 

prosesi nəticəsində yaranır. Tələbin şərti - bu firmaların inkişafını müəyyən edən 

bazarın tələbidir. 

Xarici ticarətin inkişafını müəyyən edən üçüncü əlamət isə mövcud 

komponentli, yüksək professionallığa, geniş istehsal ənənələrinə malik vasitələrlə 

əhatə-təmin olunma amütdir. 

Dördüncü parametr - firmaların strategiyası və rəqabətdir. Rəqabət 

strategiyası hazırlanarkən, firmalar öz sahələrində səmərəli və uzunmüddətli 

rəqabət aparmaq üçün imkanlar axtarırlar. M.Porter göstərir ki, «Universal rəqabət 

strategiyası mövcud deyildir, yalnız sənayenin konkret sahəsinin fəaliyyəti, vərdiş 

və kapitalın razılığı ilə konkret firmalar müvəffəqiyyətlər qazana bilər». M.Porterin 

tədqiqatları rəsmi bəraət qazanmışdır. О ABŞ, Avstraliya, Yeni Zellandiyanın milli 

məhsullarının rəqabət qabiliyyətlərinin artırılması üçün dövlət siyasətlnin islənib 

hazırlanması üçün, praktiki tövsiyələrin işlənib hazırlanmasında iştirak etmişdir. 

Dünya iqtisadiyyatında beynəlxalq korporasiyaların rolu artır və bu ticarət 

mübadiləsinə keyfiyyətcə təsir edir. Beynəlxalq ticarət əməliyyatları, xüsusən də 

nisbi üstünlük nəzəriyyəsi təsdiq edir ki, xarici ticarət münasibətlərinin inkişafı 
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nəticəsində, ixraca yönəlmiş istehsal sahələrində istehsalın artımı ilə əlaqədar 

olaraq onda iştirak edən bütün ölkələr mənfəət əldə edirlər. 

Bu tezisin əsaslandırılmasında «xarici ticarət multiplikatoru» mühüm rol 

oynayır. Bu nəzəriyyəyə uyğun olaraq, xarici ticarətdən alınan səmərə (xüsusən 

ixracdan) milli gəlirin inkişaf dinamikasına, əhalinin məşğuliyyətiinə, istehlak 

səviyyəsinə, investisiya fəaliyyətinə aktiv təsir edir. O, müəyyən əmsalla -

multiplikatorla hesablana və əks oluna bilər. İlk növbədə ixrac sifarişləri məhsul 

istehsalını çoxaldır, buna müvafiq olaraq bu sifarişi yerinə yetirən dövlətdə əmək 

haqqı artırılır. Sonra isə ikincı istehlak məsrəfləri gəlir. 

Lakin heç də həmişə ixracın artımı əlverişli nəticələrə gətirib çıxarmır. 

Amerikalı iqtisadçı Y.Bxaqvatinin göstərdiyi kimi, xammal ixracının genişlənməsi, 

bununla da iqtisadi artımın əmələ gəlməsi ticarət şərtlərinin pisləşməsinə və 

əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Xammal ixracının 

sürətlə artması ilə məhz bu məhsulun dünya miqyasında qiyməti elə düşə bilər ki, 

bu da iqtisadi artımdan alınan səmərəni heçə endirə bilər. 

İstehsal amillərinin tez-tez dəyişməsi ilə bağlı, xarici ticarətin inkişaf 

nəticələrinə xüsusi diqqət vermək lazımdır. Uzun müddət istehsal amilləri daimi 

qalmırlar, belə ki kapital yığımı çoxalır, istehsal dövriyyəsinə isə yeni faydalı 

qazıntılar, yeni ərazilər cəlb olunur. 

90-cı illərin ortalarında dünya ticarətinin sürətli artmnı ABŞ, İtaliya, Kanada 

və İspaniyada idxalın artım sürəti, qrup ölkələr arasında isə ticarətin genişlənməsi, 

həmçinin inkişaf etmiş ölkələrdə - Uzaq Şərq regionunda, Yaponiyada və Latin 

Amerikasında təsərrüfat konyukturasının sürətlə artımı ilə əlaqədardır. 

Təxmini hesablamalara görə, əgər dünya miqaysında ticarət qadağaları ləğv 

edilərsə, on il ərzində əmtəə bazarlarının həcmi hər il orta hesabla 6% artacaqdır. 

Bu isə 60-cı ildən başlayaraq indiyə qədər olan dövr üçün ən yüksək göstərici 

olacaqdır. 

XX əsrin ikinci yarısından etibarən dünyada ticarət olduqca qeyri-bərabər 

inkişaf etməyə başlamışdır. Bu isə öz 

növbəsində dünya bazarında qüvvəiər nisbətinə təsir etmişdir. 
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Ayrı-ayrı ölkələrin həlledici mövqeyi (xüsusən ABŞ-ın) azalmışdır. Məsələn, əgər 

ildə dünya ixracının 20%-i bu ölkənin payına düşdüyü balda, 1990-cı ildə onun 

payına cəmi 1/8%-i düşmüşdür. Öz növbəsində Almaniyanın ixracı ABŞ-a 

yaxınlaşmış, bəzi illərdə isə hətta onu ötmüşdür. 

80-cı illərdə Yaponiya beynəlxalq ticarətdə əhəmiyyətli sıçrayış etdi. 1983-cü 

ildə o, maşın və avadanlıq ixracına görə dünyada birinci yerə çıxdı. Yaponiya hal-

hazırda avtomobil, məişət elektronikası, audio-Video texnikasının ixracına görə 

digər ölkələri əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayır. Yaponiya ixracının 1/3-ü ABŞ-ın 

payına düşur. ABŞ-ın Yaponiya ilə ticarətində defisit il ərzində 50-60 mlrd. dollar 

təşkil edir. 

Beynəixalq ticarətdə ABŞ-ın rolunun azalması Amerika istehsalının rəqabət 

qabiliyyətinin azalması ilə əlaqədardır. 80-ci iliərin axırı 90-cı illərin ortalarından 

başlayaraq beynəlxalq kommersiya sövdələşmələrində iştirak etmək istəyən 200 

Amerika kompaniyasından təxminən yarısı müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar. Bu 

dövr ərzində Yaponiya beynəlxalq rəqabət qabiliyyətində liderliyi ələ aldı. Bu dövr 

ərzində ona «yeni sənaye öikələri» - Sinqapur, Honkonq, Tayvan birləşdi. Lakin 

90-cı illərin ortalarında ABŞ rəqabət qabiliyyətliyinə görə yenidən iiderliyi ələ 

aldı. ABŞ hökuməti 90-cı ilin birinci yarısında dünya bazarında rəqabət 

qabiliyyətini yüksəltmək üçün Amerika şirkətlərinə imkan yaratdı. Xüsusən, 

ticarəti əiaqələndirmək və ona təsir etmək üçün şura yarandı. 1992-1994-cü illərdə 

informasiya vasitələri və işçi qrupları şəbəkəsi yarandı. Bunlar bir çox geniş dairəli 

məsələlərin həllndə: ixracı maliyyələşdirmək və xarici bazarlarda Amerikanın 

kiçik firmalarının fəaliyyətinə kömək üçün iştirak edirlər. 

Nüfuzlu beynəlxalq reytinqə görə, 90-cı illərin ortalarında rəqabət qabiliyyəti 

reytinqinə görə ABŞ liderlik edirdi. Onun ardınca Sinqapur, Honkonq, həmçinin 

Yaponiya gəlir. Demək lazımdır ki, Yaponiya 6 il müddətində birinci yerdə 

gedirdi. Fransa 17-ci, Çin 34-cü, Türkiyə 40-cı, Rusiya isə 48-ci yerdə gedirdi. 

Belə dünya təsnifatının əsasında 378 müxtəlif meyar durur. Bu meyarlar isə 

her şeydən əvvəl əhalinin her nəfərinə -(adambaşına) düşən gəliri, inflyasiya 

səviyyəsini və bununla da xarici ticarət balansını xarakterizə edir. Bundan başqa 
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həmçinin ölkənin faydalı qazıntıiarına, infrastrukturanın inkişaf səviyyəsinə, 

kommunikasiya şəbəkələrinin inkişafına və s. amillərə də fikir verilir. Obyektiv 

amillərdən başqa, dünyada möv-cud olan 21 min iri sənaye müəssisələrinin 

sorğularının nəticələri də nəzərə alınır. 

Mütəxəssislərin hesablamalanna görə, XXI əsrin birinci onilliyində ən 

rəqabətqabiliyyətli ABŞ və Asiya dövlətləri olacaqdır. 2030-cu ildə isə ən rəqabət 

qabiliyyətli üç dövlətin -ABŞ, Yaponiya və Çinin olması ehtimal olunur. Sonra isə 

Almaniyanın, Sinqapurun, Cənubi Koreyanın, Hindistanın, Tayvanın, Malaziyanın 

və İsveçin olması ehtimal edilir. 

Bununla birlikdə dünya ticarətinin inkişafında ayrı-ayrı ölkələrin rolunu 

qiymətləndirərkən göstərmək lazımdır ki, 90-cı illərdə ən iri idxalçı və ixracı ölkə 

ABŞ olmuşdur. 90-cı illərin ortalannda ABŞ-da milli ixrac strategiyası haqqında 

proqram qəbul edilmişdir. ABŞ-dan sonra dünya ticarəti dövriyyəsinə görə 

Almaniya və Yaponiya gəlir. Dünyanın 10 ən iri ticarət ölkələrinə, habelə - Fransa, 

Böyük Britaniya, İtaliya, Kanada, Hollandiya, Honkonq, Belçika (Lüksemburqla 

birlikdə) da daxildirlər. 

Çində ixrac olduqca dinamik inkişaf edir ki, bu da 80-ci illərin axırı, 90-cı 

illərin əvvəllərinin göstəriciləri üzrə sübut olunmuşdur. 

Sinqapur, Çili, Finlandiya, Mərkəzi və Şərqi Avropa regionu 90-cı illərin 

ortalannda ixracın inkişaf tempinə görə Asiyadan sonra ikinci yeri tutur. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr dünya bazarına əsasən xammai və ərzaq 

məhsulları, həmçinin sadə hazır məhsullar göndərirlər. 90-cı illərin əvvəllərində 

dünya bazarında xammal və ərzaq məhsullarına tələbatın nisbətən azalması inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin ixrac imkanlannı da azaltdı. Öz növbəsində xammal və 

ərzaq məhsullrı ixracında inkişaf etmiş ölkələr xüsusi çəkilərini artırdılar. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələrin isə bu məhsulların ixracında xüsusi çəkiləri 40%-dən 

(1960) 28%-ə (1990) endi. İnkişaf etməkdə olan ölkələr ixracda sənaye 

məhsullannın xüsusi çəkilərini artırmağa çalışsalar da, inkişaf etmiş ölkələr 

tərəfindən bu və digər formada təzyiqə məruz qalırlar. Bununla birlikdə bəzi 

inkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusən yeni sənaye ölkələri, öz ixrac strukturunu 
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yaxşılaşdırmağa nail olmuşlar, ixracın strukturunda hazır məhsulun, sənaye 

məhsullarının, о cümlədən maşın və avadanlıqların xüsusi çəkisi artmışdır.  

Belə ki, 1990-cı illərin əvvəllərində inkişaf etməkdə olan ölkələrin dünya 

ticarətində xüsusi çəkisi 16,3% təşkil etmişdir. Bütövlükdə isə inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə ixrac istər ayrı-ayrı qrup ölkələr, istər də sövdələşmə növləri üzrə 

qeyri-bə-rabər inkişaf edir. 

Əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrdən fərqli olaraq yeni sənaye ölkələri, 

xüsusən də Asiyanın «dörd əjdahası» (Cənubi Koreya, Tayvan, Honkonq, 

Sinqapur) ixracı sürətlə artırırlar. Belə ki, 90-cı illərin ortalarında dünya ixracında 

onların xüsusi çəkisi 12%-i keçmişdir. 

XX əsrin son 25 ili ərzində beynəlxalq münasibətlər sistemində, о cümlədən 

beynəlxalq ticarətdə Asiya-Sakit okean regionunun rolu isə əhəmiyyətli dərəcədə 

yüksəlmişdir. 

Müasir beynəlxalq ticarətdə baş verən proseslər о nəticəyə gəlməyə imkan 

verir ki, onun əsas meyli liberallaşmadır. Buna milli iqtisadiyyatın açıqlığ, gömrük 

tarifi dərəcələrinin azaldılması, kvotalann və digər qeyri-tarif tənzimlənmələrinin 

ləğv edilməsi, dünya bazarında rəqabət mübarizəsinin güclənməsi və s. təsir 

göstərir. 

Beynəlxalq ticarətin liberallaşmasının qloballığı müasir şəraitdə rəqabətin 

beynəlxalq xarakterli xüsusiyyətlərilə müəyyən edilir. Beynəlxalq ticarətdə 

müvəffəqiyyət isə beynəlxalq investisiyalann cəlb edilməsi ilə six əlaqədədir. 

Əksər ölkələr xarici investorlar üçün güzəştli ticarət-investisiya rejimi təklif 

edirlər. 

Bəzən xarici ticarətin liberallaşdırılması birtərəfli qaydada həyata keçirilir. 

Lakin adətən əksər hallarda xarici ticarət qanunçuluğunun reformalaşdırılması ilə 

iqtisadi partnyor (tərəf-daş) ölkələrdə xarici ticarətin liberallaşdırılması iiə paralel 

olaraq həyata keçirilir. Praktika göstərir ki, paralellikdə ən etibarlı taktika 

danışıqlar yolu ilə razılığa gəlmək və qarşılıqlı güzəşt prinsipidir. Danışıqlar 

vasitəsilə liberallaşdırma birtərəfli liberailaşdırmaya nisbətən daha sərfəlidir. 
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Burada əsas moment ölkələrin öz tərəfdaşlarına ikitərəfli əlaqələrin məqsədəuyğun 

olduğunu sübut etməkdir. 

Beynəlxalq ticarətdə çoxtərəfli liberallaşma prosesi ilə yanaşı eyni zamanda 

bu prosesə əks təsir göstərən proteksionizm meyli də müşahidə edilir. Bu meyl 

dərin siyasi-iqtisadi maraqların olduğunu, bütün vasitələriə ölkə istehsalçılarının 

hərtərəfli müdafiə olunmalarının vacibliyini, iş yerinin saxlanmasını, milli 

əmtəələrin və sahələrin rəqabət qabiliyyətinin saxlamağa yardım etməyin 

vacibliyini sübut edir. Struktur siyasəti aparan ölkələrdə daha çox proteksionist 

siyasət aparılır, burada iqtisadi depressiya ilə yanaşı, idxal rəqabəti sürətlə artır. 

Beynəlxalq praktika sübut edir ki, hər iki meyl liberallaşma (azad ticarət) və 

proteksionizm beynəlxalq ticarətə xas olan cəhətlərdir. Bu meyllər arasında baş 

verən ziddiyyətlərin həll edilməsinin əsas problemi - bunların səmərəli 

əlaqələndirilməsidir. Maraqlar balansı pozularkən, səmərəli əlaqələndirmə 

ziddiyyətə çevrilir. 

Hər hansı ölkənin milli ticarət-iqtisadi, sosial maraqlarının digər ölkə 

tərəfindən alçaldılması, ticarət münaqişələrinin, «ticarət müharibələri»nin 

yaranmasına səbəb olur. Ticarət münaqişələrinin genişlənməsinə müxtəlif amillər: 

gömrük, ərazi, qiymət, sanitariya, ekoloji və s. təsir göstərir. Beynəlxalq ticarət-

iqtisadi münaqişələrinin yaranmasının mühüm səbəblərindən biri ABŞ-ın bir sıra 

qanunlarıdır, məsələn Xelis-Berton federal qanunu Kubaya investisiya qoyan 

ölkələrə qarşı sanksiya qoymağı tələb edir. Bu qanun qəbul edildiyi vaxtdan (mart 

1996-cı il) iki şirkət (Kanada və Meksika) bu sanksiya ilə cəzalandı, bir sıra digər 

xarici şirkətlər isə xəbərdarlıq məktubu aldılar. Beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə 

ABŞ prezidenti B.KIinton qanunun bir sıra mühüm maddələrini dayandırdı. Lakin 

bir sıra xarici investorlar bu qanunla qarşılaşmamağa çalışırlar. Beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin inkişafına ABŞ-ın di-gər federal qanunu - D'Amato qanunu neqativ 

təsir göstərir. Bu qanun xarici kompaniyaların Livan və İranla ticarət-iqtisadi 

əlaqələrinə qarşı sanksiya tətbiq edirlər. 

Rusiyanın «Qazpromu» ilə İran arasında 1997-ci ildə bağlanan müqavilə bu 

qanunun təsiri altına düşdü. ABŞ-ın Konqresi «Qazpromdan» Amerika kreditindən 
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imtina etməyi tələb etdi. ABŞ administrasiyası Rusiya kompaniyasını sanksiyalarla 

hədələdi. Bunun nəticəsində «Qazprom» 1995-ci ildə «Eksimbankla» ABŞ 

arasında bağlanan müqaviləni ləğv etdi. Bu müqavilə Rusiya şirkəti ilə İran 

arasında bağlanan müqaviləyə kredit verilməsini nəzərdə tuturdu. 

«Ticarət müharibələri» - müasir beynəlxalq münasibətlərdə daimi «ənənədir». 

Bu istər ayrı-ayrı ölkələr, istərsə də digər ticarət-iqtisadi qruplar üçün 

xarakterikdir. Belə ki, 90-cı ilin ortalarında Atiantik okeanında treska balıqlarının 

tutulması ilə əlaqədar oiaraq İspaniya ilə Kanada arasında «balıq müharibəsi» baş 

verdi ki, bunun da nəticəsində istər siyasi, istərsə də birbaşa təsir tədbirlərindən 

istifadə edilməyə başlandı, 

Dünya bazarında rəqabətin güclənməsi, daxili bazarın qorunması, əhalinin 

məşğuluğunun təmin edilməsi xarici dövlətləri öz istehsalçılarının və 

kommersantlarının mənafeyini aktiv surətdə müdafiə etməyi tələb edir, eyni 

zamanda isə onları siyasi-iqtisadi konftiktiərə girməyə təhrik edir. Məhz ona görə 

də, azad ticarət zonalarının, gömrük ittifaqlarının yaradılması dünya təsərrüfatının 

strukturunda əsasiı dəyişikliklər edilməsini tələb etmir. Ölkələrin iqtisadi bloklarda 

birləşməsi heç də azad ticarət ideyalarının reallaşmasında mütləq tərəqqi əldə 

edilməsi və ya proteksionizm prinsipləri qarşısında məğlubiyyət deyildir. Məsələn, 

gömrük ittıfaqı azad ticarətlə proteksionizm vəhdətliyi arasında ziddiyyət oiduğunu 

göstərir. «Azad ticarət» və ya proteksionizm dilemması fəaliyyət göstərmir. O, 

xarici ticarət münasibətlərinin digər qütbünə keçirilir, bunun da nəticəsində qrup 

dövlətlərin üçüncü ölkələrlə münasibətdə iqtisadi siyasəti seçməkdə qərar qəbul 

edilməsini müəyyən edir. 

Məsələn, 1996-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Cənubi Amerika Ümumi Bazarına 

(MERKOSUR) daxii olan Braziliya arasında bir neçə münaqişə baş vermişdir. 

Braziliya bir neçə dəfə Avropa İttifaqına idxal olunan toyuq və hindtoyuğu ətinin 

tarif dərəcəsinə görə öz etirazını bildirmişdir. «Toyuq problemi» eyni zamanda 

ABŞ və Çin arasında olan münasibətləri mürəkkəbləşdirdi. Çin hökuməti qeyri-

tarif tənzimlənmələri baxımından ABŞ-ın 10 ştatından karantin tədbirləri ilə 

əlaqədar toyuq əti idxalını qadağan etdi. 
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Xarici-ticarət iqtisadi əlaqələr sistemində Avropa İttifaqı ilə ABŞ arasında 

dövri olaraq ticarət müharibəsi baş verir. Belə ki, təxminən üç il (1993-1997) 

Avropa İttifaqı ilə ABŞ, Latin Amerikası ölkələri arasında «banan müharibəsi» baş 

verdi. 

Göstərilənlər baxımından bəzən ölkələr arasında əmələ gələn digər 

ziddiyyətlər, sonralar ticarət münaqişələrinə gətirib çıxarır. Müqabil tərəf isə öz 

növbəsində istehsalçılarınt müdafiə etmək üçün inzibati tədbirlər - nəqliyyat növü 

və lazım olan əlavə sənədlərin tələb olunmasına, nəqliyyatın yüklənməsi şərtlərini, 

əmtəələrin növü və çeşidinə olan tələbləri, ciddi yoxlama-nəzarət sistemi 

tədbirlərini və s. tətbiq edirlər. 

Beynəlxalq ticarətin idarə edilməsində, onun inkişafında olan maneələrin 

aradan qaldırılmasında, liberallaşmasında beynəlxalq iqtisadi təşkilatlardan biri 

olan Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişdir (QATT/TTBS). QATT yaratmaq üçün 

müqavilə 1947-ci ildə 23 ölkə tərəfindən imzalanmış və 1948-ci ildə qüvvəyə 

minmişdir. 31 dekabr 1994-ci ildə Beynəlxalq Ticarət təşkilatının yaranması ilə 

əlaqədar olaraq öz fəaliyyətini dayandırmışdır. 

XX əsrin ikinci yarısında beynəlxalq ticarətin sürətli inkişafı onun əmtəə 

strukturunun dəyişməsi, regional əmtəə axınının güclənməsi dünya miqyasında 

onun hərəkətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. XX əsrin ikinci yarısında 

beynəlxalq ticarətin liberallaşması ticarət-iqtisadi ittifaqlar daxilində daha aktiv 

gedir. 

Ayrı-ayrı qrup ölkələr arasında əməkdaşlıq, azad ticarət, gömrük ittifaqları 

haqqında müqavilə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mühüm amillərindən birinə 

çevrilmişdir. 

Dünyada 9 iri beynəlxalq regional ticarət blokları yaradılmışdır: 

1.Avropa İttifaqı (ES) - Avstriya, Aimaniya, Böyük Bri-taniya, İtaliya, Fransa, 

İspaniya, Portuqaliya, Finlan-diya, İsveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburq, Nider-

land, Yunanıstan; 

2.Azad ticarət haqqında Şimali Amerika müqaviiəsi (NAFTA) - ABŞ, 

Kanada, Meksika; 
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3.Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (EAST) - İslandi-ya, Norvec, İsveçrə, 

Lixtenşteyn; 

4.Asiya - Sakit okean iqtisadi əməkdaşlığı (ASİƏ) -Avstraliya, Bruney, 

Malaziya, Sinqapur, Tailand, Yeni Zelandiya, Yeni Qvineya, İndoneziya, Filippin, 

Tayvan, Honkonq, Yaponiya; 

5.Cənubi Koreya, Çin, Kanada, ABŞ, Meksika, Çili, Vyet-nam, Cənubi 

Amerika ümumi bazarı (MERKOSUR) -Braziliya, Argentina, Paraqvay, Uruqvay; 

6.Cənubi Afrika inkişaf komitəsi (SADK) - Anqola, Botsvana, Lesoto, 

Malaviya, Mozambik, Mavritaniya, Namibiya, CAR, Svazalend, Tanzaniya, 

Zimbabve; 

7.Cənubi Afrika iqtisadi və valyuta ittifaqı (CIVI) -Kotd'İvuar, Burkina-Faso, 

Nigeriya, Toqo, Seneqal, Benin, Mali; 

8.Cənubi Asiya Regional Əməkdaşlığı (CARƏ) - Hin-distan, Pakistan, Şri-

Lanka, Banqladeş, Maldiva, Bu-tan, Nepal; 

9.And parkı - Venesuela, Kolumbiya, Ekvador, Peru, Boliviya. 

Belə blokların formalaşması - siyasi, iqtisadi, tarixi xarakterli obyektiv 

proseslərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Bu proseslərin aktivləşməsi isə bir 

tərəfdən beynəlxalq ticarətin inkişafına səbəb olur (zonalar, bloklar, regionlar 

çərçivəsində), digər tərəfdən - ona müəyyən maneçiliklər törədir. 

XX əsrin axırlarında beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf praktikası 

sübut edir ki, özünü təmin etmə regionalizmi əvəzinə açıq regionalizm meydana 

gəlmişdir. Bu təşkilatlar subregional iqtisadi ittifaqları (ASEAN, NAFTA, Cənubi 

Sakit okean forumu və s.) birləşdirir, xarici ticarətin liberallaşma dərəcəsinə 

müvafiq olaraq müxtəlif səviyyələrdə inteqrasiya olmanı tələb edir. Artıq 

regionalizm konsepsiyası iqtisadi qloballaşmanın regional inteqrasiyası elementi 

kimi çıxış edir. 

Ticarət-iqtisadi blok ölkələrinin iştirakçıları dünya bazarında müasir 

situasiyanın mürəkkəbliyini və ziddiyyətlərini dərk edərkən onların həll edilməsi 

üçün yollar axtarırlar. 
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Dünya təsərrüfatında beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasını xarici 

(beynəlxalq) ticarət təşkil edir. Onun inkişafının maddi bazasını beynəlxalq əmək 

bölgüsünün daha da dərinləşməsi təşkil edirjki, bu da obyektiv olaraq region və 

öikələrin əlaqələrini şərtləndirməklə bunlar bu və ya digər məhsul istehsalı üzrə 

ixtisaslaşırlar. 

Müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçılarının qarşılıqlı əlaqəsi alqı-satqı 

prosesində dünya bazarının münasibətlərini formalaşdırır. Dünya bazarı - milli 

bazarların qanunauyğun davamı olub, eyni zamanda milli miqyasda geniş təkrar 

istehsalın əlavə mühüm amilidir. 

l Beynəlxalq ticarətin inkişafı dünya təsərrüfatında maddi nemətlər 

istehsalı və xidmətlərdə baş verən bütün prosesləri əks etdirir. Onun 

istiqamətini və məzmununu müasir ETT, dünyada həyatın qlobaliaşması 

şərtiəndırir. Beynəlxalq ticarət, təsərrüfat həyatının beynəlmilləşməsi prosesinın 

tamlığını (bütövlüyünü) əks etdirməklə, xalqları və qitəiəri yaxınlaşdırır, onlar 

arasında dostluq və işgüzar münasibətiərin inkişafına səbəb oiur. 

Beynəlxalq ticarət qədim vaxtlarda yaranmışdır. Ölkələr arasında əmtəə 

mübadiləsi həmişə insanlar arasında təmasın mühüm forması olmuşdur. 

Lakin beynəlxalq ticarət XVI-XVN əsriərdə bazar (kapitalist) iqtisadiyyatının 

inkişafı dövründə daimi sistematik xarakter almışdır. 

Əmtəə-pul münasibətləri tədricən milli daxili bazarların formalaşmasının 

əsasını təşkil etməklə, müxtəlif şəhərləri, əraziləri vahid iqtisadi sistemdə 

birləşdirirdi. Bu birlik sabit əmtəə mübadiləsi vasitəsilə inkişaf edirdi, ayrı-ayrı 

ölkələrin və ərazilərin istehsalçıları öz məhsullarını digər ölkələrə satmadan 

müvəffəqiyyətlə təsərrüfatçılıq edə bilməzdilər. 
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Əmtəə mübadiləsinin inkişafı ayrı-ayrı məhsul istehsalının ixtisaslaşmasına 

əsaslanırdı, ilk dövrlərdə təbii-coğrafi amillər həlledici rol oynayırdı. Beynəlxalq 

ticarətin inkişafı və dərinləşməsinin əsas amilini XVIII əsrin axırında irimaşınlı 

sənaye təşkil edirdi. Xarici ticarət geniş inkişaf etməyə başladı, dünya bazarının 

formalaşması dövlətlər arasında sabit əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına səbəb 

oldu. XVII-XIX əsrlərdə dünya bazarı istehsal prosesinin beynəlmiləlləşməsinin 

xüsusi forması kimi çıxış edirdi. 

XX əsrin birinci yarısında məhsuldar qüvvələrin inkişafında baş verən 

keyfiyyət dəyişikiikləri və bazar iqtisadiyyatına keçidiə əlaqədar olaraq dünya 

təsərrüfatı inkişaf mərhəiəsinə daxil oimuşdur. Bu xarici tıcarət münasibətləri 

vasitəsilə milli təsərrüfatların qarşıiıqlı sistemi kimı çıxış edır və bu istehsal, 

mübadilə, bölgü vasitəsilə reallaşdırıldı. Bundan başqa, hər bir xarici ticarət 

fəaliyyəti, istehsal amillərinın, о cümlədən investisiya və işçi qüvvəsi 

resurslarınin hərəkətinı tələb edir. Beləliklə, müasir şəraitdə xarici ticarət 

fəaliyyəti dövlətlər arasında istehsal fəaliyyətinin bütün formalarını əhatə edir. 

Əgər XX əsrin əvvəlinə qədər xarici ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

yeganə forması idisə, hal-hazırda, öz əhəmiyvətini bir qədər azaltmışdır. 

Dünya təsərrüfatının formalaşması ilə əiaqədar olaraq xarici ticarət ölkəiər 

arasında beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin istehsal, elmi-texniki, informasiya, 

valyuta, kreditlə yanaşı, beynəlxalq iqtisadi münastbətlərin formalarından biridir. 

Bununla əlaqədar olaraq xarici ticarət ikili xarakterə malikdir. Bir tərəfdən, о 

yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin formalarından 

biri kimi çıxış edir, digər tərəfdən xarici ticarət digər beynəlxalq iqtisadi 
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münasibətlərin nəticələrinin reallaşmasının ümumi formasıdır. Həqiqətən, xarici 

ticarət mübadiləsi ölkələr arasında maddi istehsal, xidmətlər göstərilməsi, istehlak, 

elm və texnika, kredit və pul-maliyyə sferasında nəticələrin hərəkət amilidir. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bütün formalarının nəticəsi pulla 

qiymətləndirilir. 

Beynəlxalq ticarətdə milli iqtisadiyyatın inkişafını xarakterizə edən bütün 

proseslər dəqiq əks olunur. Bu proseslər satıcılar, alıcılar, vasitəçilər arasında 

qarşılıqlı əlaqələrin mürəkkəbliyini və bazar agentlərinin ziddiyyətlərini göstərir. 

Beynəlxalq ticarətin milli bazara nisbətən aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır: 

1) dünya bazarında daxili bazara nisbətən rəqabət mübarizəsi daha sərt 

xarakterə malikdir. Bunun əsas səbəbi rəqabət mübarizəsində öz dövlətlərinin 

köməyinə arxalanan daha çox iri kompaniyaların iştirak etməsidir; 

2) dünya bazan çoxsaylı seqment sektorlarına bölünməkiə, daha mürəkkəb 

struktura malikdir; 

3) beynəlxalq ticarətin şərtlərindən biri dünya qiymətlərinın movcud 

olmasıdır ki, bunun da səviyyəsi və mexanizmi miili bazarlardan əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənir; 

4) inhisar səviyyəsinin yüksək olması nəticəsində dünya bazarının əsas 

təşkilati forması oliqopolist strukturlarıdır. 

Beynəlxalq ticarətdə ölkələrin iştirakını onun iqtisadi inkişaf səviyyəsi, 

ərazisi, əhalisinin sayı, təbii resurslarla təmin olunma səviyyəsi, daxili bazarın 

həcmi, iqtisadi siyasətin vəzifəsi və məqsədi şərtləndirir. Eyni zamanda istehsalın 

həcmi ilə ölkənin beynəlxalq ticarətə qoşulma səviyyəsinə və ondan asılılığına 

dəqiq fikir verilir. Belə asılılıq adətən eksport kvotasının həcmini - eksportun 

həcmi ilə UDM arasındakı nisbəti əks etdirir və bu ixraca istiqamətlənmiş milli 
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istehsalın xüsusi çəkisini əks etdirir, idxal kvotasının həcmi isə - idxal olunmuş və 

xidmətlərin ÜDM-n nisbəti kimi müəyyən olunur. 

Praktika göstərir ki, iqtisadiyyatı beynəlxalq ticarətə daxil olma dərəcəsi ilə 

müəyyən olunan kiçik dövlətlərdə göstəricilər xeyli yüksəkdir. İsveçrə, Norveç, 

Tayvan kimi ölkələrin iqtisadi müvəffəqiyyətlərinin əsas səbəbi ixrac kvotasının 

50%-dən yüksək olmasıdır. İri dövlətlər adətən öz resurslan ilə tələbatlanru 

ödəyirlər, ona görə də, onların beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə qoşulma 

dərəcəsi yüksək deyildir. Məsələn, ABŞ-da, Mİndistanda, Rusiyada, Çində 

eksport kvotası adətən ÜDM həcminin 20%-ni keçmir. 

Beynəlxalq ticarətin həcmi və strukturu maddi istehsalın vəziyyəti, onun 

texniki səviyyəsi, ictimai əmək bölgüsünün inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq ticarətin sürətli ınkişafı hər şeyden 

əvvəl, Böyük Britaniya və Hollandiya kimi öikələrdə kapitalist istehsal 

münasibətiərinin yaranma dövrü ilə əiaqədardır. Bu prosesə Böyük coğrafi 

kəşflər və Avropa dövlətlərinin Asiya, Afrika və Amerikada müstəmləkəçilik 

siyasəti böyük stimullaşdırıcı təsir etmişdir. 

Beynəlxaiq ticarətin inkişafında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri baş 

vermişdir: o, sabit və xüsusi təsərrüfat fəaliyyəti növü olmuşdur. Yeni ərazilərin 

müstəmləkəçilər tərəfindən mənimsənilməsi nəticəsində xarici ticarətin inkişafında 

spesifik istiqamət - müstəmləkə mübadiləsi formalaşdı ki, bu da Avropa ölkələri 

üçün xarakterik olan sivil mübadilədən xeyli fərqlənirdi. Bu xarici ticarətin inkişafı 
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üçün güciü təkan oldu: XVI əsrə nisbətən XVII əsrdə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 

30 dəfədən çox artdı. 

XVIII əsrin ikinci yarısında baş verən sənaye inqilabı nəticəsində beynəlxalq 

ticarətin inkişafında yeni keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Bu keyfiyyət 

dəyişikliklərinin mərkəzi İngiltərə oldu. O, yalnız dünyanın ən böyük sənaye ölkəsi 

deyıl, eynı zamanda iri dəniz və müstəmləkə ölkəsi idi. Bütün bunlar İngiltərəni 

dünya ticarətinin güclü mərkəzinə çevirdi: XIX əsrin əvvəllərində dünya əmtəə 

bazarlarında bütün  əməliyyatların 25%-i ingilis tacirləri ilə bağlanırdı. 1825-ci 

ildə dünya istehsalında ingilis sənaye məhsulu 50%-i keçirdi. XIX əsrin ikinci 

yarısında digər dövlətlərdə (ABŞ, Almaniya, Rusiya, Fransa) sənayenin 

sürətii inkişafı beynəlxalq ticarətin əhəmiyyətli artımına səbəb oldu. 

Ümümdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT)-nın hesablaşmalarına görə, 1940-ci 

iidə dünya ticarət dövriyyəsinin həcmi (1913-cü il qiymətlərilə) 3,7 mlrd. dollar, 

1960-cı ildə - 6,5 ,5 ,5 ,5 mlrd. dollar, 1990-cı ildə isə 39,8 mird. dollar təşkil 

etmişdir. 

XX əsrin əvvəllərində dünyanın aparıcı ölkələrinin inkişafında keyfiyyət 

dəyişiklikləri baş verdı. ABŞ və Almaniya dünya iqtisadi sistemində qabaqcıl 

mövqe tutmaqla, İngiltərə 3-4-cü yerlərə sıxışdırıldı. İntensiv iqtisadi artım 

amili kimi xarici ticarətin rolu əhəmiyyətlı dərəcədə artdı. 1900-1938-cı illərdə 

dünya tıcarət dövriyyəsi 2,5 dəfə artmağa başladı. İkinci dünya 
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müharibəsindən sonra beynəlxalq ticarət öz inkişafında yeni mərhələyə daxil 

oldu, bunu hər şeydən əvvəl, elmi-texniki tərəqqinin müasir mərhələsi şərtləndirmişdir, bu da 

bazar iqtisadiyyatını və buna müvafiq olaraq beynəlxalq ticarətin məzmunu əsaslı surətdə 

dəyişdirmişdir. 

: Müharibədən sonra 1945-1950-ci illərdə müharibə nətisində dağılan iqtisadiyyatın 

bərpa dövrü idi. Bu illər dünya ticarətinin artım tempi 1880-1913-cü illərə nisbətən 4% aşağı 

idi. Bununla yanaşı bu illər dünya ticarətinin və dünya təsərüfatının bütöv (tam) sisteminin 

səmərəli formalaşdığı dövr idi. Bu işin başında BMT dururdu və dünya təsərrüfat prosesləri 

elmi əsaslarla idarə olunurdu. Burada ABŞ hakim mövqeyə malik olmaqla, onun köməyi ilə 

Avropa iqtisadi sistemində konstruksiya aparıldı. Bu dövr onunla xarakterizə olunur ki, başda 

olmaqla sosialist ölkələrinin strukturları formalaşmağa başladı, bunlar isə beynəlxalq 

münasibətlərin öz prinsiplərini müəyyən etdilər. Nəticədə bütün dünya, о cümlədən dünya 

təsərrüfatı iki bərabər olmayan hissəyə - dünya kapitalist təsərrüfatına və dünya sosialist 

sısteminə parçalandı.  

50-ci illərdə Avropa ölkələrinin və ABŞ-ın iqtisadi potensialları əhəmiyyətli dərəcədə 

artmağa başladı. Onların iqtisadi inkişaf səviyyələri müharibədən əvvəlki səviyyəni ötüb keçdi, 

beynəlxalq ticarətin inkişaf tempi 1949-1960-cı illərdə 2,8-3% artmağa başladı. İqtisadiyyatın 

bərpa edıiməsi Qərbi Avropa və ABŞ kapitallarının qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanırdı. ABŞ 

DÜNYA YENƏ DƏ MÜTLƏQ lider rolu oynayırdı və bunun sayəsində dünya təsərrüfatı inkişaf 

edir və təkmilləşirdi. Bu dövr müasir ETT  şərtləndirən, iqtısadiyyatın struktur dəyışiklərının 

əsasını təşkil edən elm və istehsala əhəmiyyətlı investisıya qoyuluşu xarakterizə olunur. 

60-cı illər tarixə dünya təsərrüfatının «qızıl əsr»i kimi daxil olmuşdur. Bu onilliklər 

ərzində iqtisadi inkişaf tempi daim yüksəlmiş, inflyasiya və əhalinin məşğulluğu əhəmiyyətli 

dərəcədə ixtisar olmuş, dağıdıcı böhranlar və iqtisadi təlatümlər olmamışdır. Bunun da 

nəticəsində dünya ticarətinin artım tempi il ərzində 5-6% təşkil etmiş, dünya əmtəə dövriyyəsi 

50-ci illərə nisbətən təxminən 3 dəfə artmışdır. Eyni zamanda xarici ticarət dövriyyəsinin 

artım tempi sənaye istehsalının artım tempini 2,5 dəfə keçmişdir. Burada ABŞ liderlik edirdi, 

Qərbi Avropa ölkələri ona xeyli yaxınlaşdılar. 

70-ci illər ərzində (1973-1975-ci illər) dünya iqtisadiyyatının strukturunda böhran baş 

verdi, bu da beynəlxalq ticarətin inkişaf tempini ildə 2,3-2,8 dəfə ixtisar etdi. Dünya 

ticarətində ABŞ-ın liderlik mövqeyi əhəmiyyətli dərəcədə güciəndi. Ona Avropa birliyi ölkələri 

və Yaponiya güclü rəqabət göstərirdilər. Bununla birlikdə Qərb öikələri elmi-texniki 

tərəqqinin nəticələrini tez bir zamanda mənimsədilər və praktiki olaraq istifada etdilər, bu isə 
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inkişaf etmiş ölkəiərin enerjı böhranından çıxmağa imkan verdi və elmi-texniki inkişafda 

sürətli sıçrayışa səbəb oldu. 

80-90-cı illər -dünya iqtisadi əiaqələrinin keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi kimi xarakterizə 

olunur. Bütün döviətlər üçün xarici iqtisadi amillərin rolu dəfələrlə artmağa başladı. ABŞ, 

Yaponiya, Cənub-Şərqi Asiya, Qərbi Avropa ölkələri mütərəqqi texnoloji yeniliklər fondunda 

dünya təsərrüfatının ayrı-ayrı sektorları qeyri-bərabər inkişaf etməyə başladı. Asiya, Afrika və 

Latin Amerikasının əksər dövlətlərinin iqtisadi inkişaf səviyyələri inkişaf etmiş ölkələrin 

inkişaf səviyyələrindən xeyli geridə qalmaqla, dünya təsərrüfatının «periferiyası» hesab 

edilirdi.  

Bu kəskin ziddiyyətlər 80-ci illərdə xarici borcların artmasına səbəb olmaqla, dünya 

iqtisadiyyatını sarsıtdı. 

Müasir dövr dünya ticarətinin yeni iiderləri: Cənub-Şərqi Asiya dövlətləri və Çin 

meydana gəldi. Qərbi Avropa ölkələrinin mövqeləri daha da gücləndi. 80-90-cı illərdə dünya 

sosializm sisteminin dağılması ilə əlaqədar olaraq dünyada blok qarşıdurması ləğv olundu. 

Hazırda dünya təsərrüfatı vahid sistem kirni formalaşır. Keçmiş sosialist ölkələri bərabər 

hüquqlu və ümumi prinsiplər əsasında dünya təsərrüfat sisteminə aktiv daxil olurlar. 

80-ci illərin ortalarından başlayaraq dünya iqtisadiyyatının inkişafında böhran baş 

verdi. 1985-1990-cı illərdə əmtəə dövriyyəsinin artımı 3-4,1% təşkil etmişdir. 1990-cı illərdə, 

xüsusən 1993-cü il böhranından sonra beynəlxalq ticarətin artım tempi 4,8%-dən 1996-cı ildə 

9,8%-ə çatdı. Yüksək və sabit tempin əsas səbəbi informasifa texnologiyasında olan yüksəliş və 

ABŞ, Qərbi Avropa ölkələrində sabit iqtisadi artım tempidir. 

ABŞ hələlik dünya ticarətində liderlık edir. Dünya ixracının 12,5%-i onun payına düşür - 

Almaniya (10,4%), Yaponiya - (9,6%) və Çırı (3,5%) sonrakı yerlərı bölüşdürürlər. Beynəlxalq 

ticarətin strukturunda keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. İxracda hazır məhsulun xüsusi 

çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artdı (50%-dən yuxarı), elmtutumlu məhsulların 

ticarəti daha yüksək templə inkişaf edirdi. Müasir ETT maşınqayırma 

məhsullarının beynəlxalq ticarətdə əsas məhsullar olmasına imkan verdi. 

Maşınqayırma məhsullarının xüsusi çəkisi 1970~ci üdə 22%, 2000-ci ildə 51%-dən çox 

olmuşdur. Eyni zamanda enerji daşıyıcılarının və  xammalın xüsusi çəkisinin aşağı düşməsi 

müşahidə olunur. 1975-ci ildə bu məhsulların xüsusi çəkisı ixracda 24,5% təşkil edirdisə, 

2000-ci ildə isə iki dəfə azalaraq 13%-ə enmişdir. 

Ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı xammalı ixracı əsaslı dəyişiklərə məruz 

qaldı. 1950-60-cı illərdə bu məhsullar dünya ixracının strukturunda mühüm yer 

tutduqları halda (13-15%) 70-80-ci illərdə bu məhsulların xüsusi çəkisi (11 - 12%), 
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1990-cı illərdə 13-14% təşkil etmişdir. Analoji meyl digər xalq istehlakı malları 

üçün də xarakterikdir: 1955-ci ildə onun xüsusı çəkisi 14%, 1975-ci ildə 8,4%, 

2000-ci ildə 14% təşkil etmişdir. 
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Mövzu 4 

Dövlətin büdcə vergi siyasəti 

PLAN 

1.  Büdcə vergi siyəsətinin həyata keçirilməsinin zərurililiyi və hüquqi 

əsasları 

2. Büdcə gəlirlərinin formalaşması xüsusiyyətləri və onun 

qiymətləndirilməsi 

3. Büdcə gəlirlərinin artırılmasında büdcə vergi siyasətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri 

 

Dövlət büdcəsini iqtisadi kateqoriya kimi xarakterizə edən ən vacib xüsusiy-

yətlərdən biri onun obyektiv xarakter daşımasıdır. İlk baxışda, hər il dövlətin əlin-

də cəmləşən milli gəlirin həcmi, xüsusən onun bölüşdürülməsi prosesi dövlətin 

iradəsindən asılı kimi görünür. Яslində, istər milli gəlirin və Dövlət büdcəsinin 

həcmi, istərsə də onların bölüşdürülməsi prosesi ölkədəki istehsal sahələrinin 

inkişaf səviyyəsindən, cəmiyyətin mövcud sosial-iqtisadi tələblərinin 

xüsusiyyətlərindən və digər obyektiv amillərdən asılıdır.  

Büdcə dövlətin hazırladığı iqtisadi siyasətin reallaşdırması üçün əsas vasitə 

olmaqla, maliyyə siyasətini də reallaşdırmağın mühüm alətidir. O, pul fondlarının 

formalaşması aləti olan vergilər və dövlət borclanması ilə yanaşı, həm də pul 

fondlarının məqsədəuyğun xərclənməsinə aid olan maliyyələşdirmə, büdcədən 

əmək haqqının ödənilməsi kimi tədbirləri özündə birləşdirir.  

Büdcənin istehsal sahələrinə təsiri və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olması - 

gəlirlər və xərclər formasında təzahür edir. Büdcənin gəlirləri istehsal və qeyri-

istehsal sahələrinin əldə etdikləri mənfəətdən və bunun müqabilində ödədikləri 

vergilərdən, həmin sahələrin özünün inkişafı isə qismən və ya tamamilə büdcədən 

maliyyələşdirmə mənbələrindən xeyli asılıdır.  

Bütün гурумларда büdcə, dövlətin pul vəsaitlərinə olan tələbatlarını ödəyir. 

Məhsuldar əmək tərəfindən yaradılmış yeni dəyər, nəinki istehsal məqsədli 

məsələlərin həllinə xidmət etməli, o, həm də vətəndaşların konstitusiya hüquq və 
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azadlıqlarını qoruyan dövlət təsisatlarının fəaliyyətini təmin etməlidir. Bununla 

yanaşı, əhalinin öz maliyyə tələbatını təmin edə bilməyən hissəsi, habelə inkişaf 

səviyyəsi millətin ictimai təminatının indiqatoru hesab edilən sosial sahələr, 

dövlətin və vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edən hüquq-mühafizə orqanları və 

ordu, bilavasitə dövlətin himayəsindədir . 

Dövlət büdcəsi-iqtisadiyyat sahələrinin, ölkənin müdafiə tələblərinin və dövlət 

idarə orqanlarının maliyyələşdirilməsi üçün lazım gələn pul fondlarının yaranması 

və istifadəsi ilə əlaqədar, dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında milli gəlirin 

bölüşdürülməsi üzrə meydana gələn pul münasibətlərdir. Bu münasibətlər isə öz 

növbəsində, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, ölkənin müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi və dövlət idarəetməsinin 

maliyyələşdirilməsi üçün Büdcə Fondunun yaradılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. 

İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, əhalinin sosial-iqtisadi tələbatlarını ödəmək, ölkənin 

müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək və cəmiyyəti idarə etmək məqsədi ilə 

dövlət öz büdcəsini istehsal və qeyri-istehsal sfereları arasında, iqtisadi regionlar 

arasında yenidən bölüşdürür. Büdcə vasitəsilə dövlət - ölkənin iqtisadi sistemini, 

bütövlükdə iqtisadi münasibətləri tənzimləyir.  

Cəmiyyət və iqtisadiyyat qarşısında duran vəzifələrdən asılı olaraq dövlət öz 

gəlirlərini və xərclərini illik büdcə planı formasında tərtib edir. Belə olan halda, 

dövlət öz gəlirlərinin mənbələrini və xərclərinin istiqamətlərini əvvəlcədən bilir və 

müvafiq qurumların fəaliyyətini bu məqsədlərə yönəldir. Bu, hər bir dövlətin büdcə 

siyasətinin əsas amili kimi qəbul edilir və bunun həyata keçməsi ancaq dövlətin 

mükəmməl büdcə sistemi olduğu şəraitdə mümkündür . 

Qeyd etmək lazımdır ki, «büdcə» anlayışı hüquqi-normativ aktlarda və elmi 

ədəbiyyatda, monoqrafiya və dərsliklərdə bir qədər fərqli mənalarda işlədilir. 

Məsələn, Rusiya Federasiyasının “Büdcə Məcəlləsi”ndə o, – «dövlət və yerli 

özünüidarəetmənin vəzifə və funksiyalarını maliyyə cəhətdən təminat üçün 

nəzərdə tutulan pul vəsaitləri fondunun yaradılması və istifadə olunması 

forması...» kimi, digər elmi mənbə və dərsliklərdə - «əsas mərkəzləşdirilmiş pul 

vəsaitləri fondu» , «… pul münasibətlərinin məcmusu, … əsas maliyyə planı» , 
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«… mühüm maliyyə tənzimləyicisi…» , «…real subyektiv maliyyə aləti 

(vasitəsi)…» , «milli gəlirin yenidən bölgüsünün əsas aləti», «dövlətin müəyyən 

müddət ərzində, adətən bir ilə gəlir və xərclərinin smetası» kimi ifadə olunur. 

Büdcə-vergi siyasəti maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasına və iqtisadiyyatın, habelə ayrı-ayrı dövlət 

orqanlarının, sahibkarlığın inkişafını təmin edən digər dövlət proqramlarına uyğun 

olaraq hazırlanır. Büdcə – vergi siyasətinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd, 

ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin sabit saxlanmasını təmin etməklə iqtisadi 

artıma nail olmaq, maliyyə intizamını möhkəmləndirmək, Dövlət büdcəsinin tərtibi 

və icrasını təkmilləşdirmək, onun şəffaflığını artırmaqı, sahibkarlığa maliyyə 

dəstəyini gücləndirmək və inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmaqdan ibarətdir.  

Eyni zamanda bu siyasətin əsas məqsədlərindən biri də, bütövlükdə büdcənin 

həcm və tarazlığının tənzimlənməsidir. Burada əsas şərt – iqtisadi siyasət 

çərçivəsində dövlət xərclərinin həcminə uyğun olaraq, büdcənin vergi gəlirləri 

hesabına tarazlaşdırılması və nəticə etibarı ilə iqtisadiyyatın özündəki tarazlığın 

təmin edilməsidir.  

Ənənəvi büdcə tarazlığı nəzəriyyəsinə görə, büdcə kəsiri və yaxud büdcə 

artıqlığı iqtisadiyyatdakı real tarazlığı və ya iqtisadi tarazlığı dəyişdirmir. Buna 

görə də büdcə-vergi siyasəti elə həyata keçirilməlidir ki, Dövlət büdcəsi istənilən 

şəraitdə iqtisadiyyatı zəiflətməsin. Ona görə də həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 

pozitiv nəticələrindən başqa, neqativ nəticələrinin də ola bilməsini yaddan 

çıxarmaq olmaz. İqtisadi tarazlığın təmin edilməsində, məcmu tələb və təklifin 

uzlaşdırılmasında Dövlət büdcəsinin rolu əvəzsizdir. Belə ki, Dövlət büdcəsinin 

tarazlığı ümumi iqtisadi tarazlığın taleyini əvvəlcədən müəyyən etmiş olur.  

İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində, istehsalın stimullaşdırılmasında və 

həmçinin cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafında Dövlət büdcəsinin çox böyük rolu 

vardır. Bu da özünü həm kəmiyyət və həm də keyfiyyət baxımından göstərir. Hər 

bir ölkədə dövlət idarəetmə sisteminin başlıca şərtlərindən biri, bu sahədə 

görüləcək tədbirlərin həyata keçirilmяси üçün zəruri olan büdcə xərcləri ilə 
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əlaqədardır. Ona görə də hər il tərtib və təsdiq olunan büdcədə sosial xərclərə 

böyük əhəmiyyət verilir.  

Dövlət büdcəsinin istehsal sahələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin ən təsirli 

metodlarından biri olaraq vergiqoyma və istehsal sahələrinin stimullaşdırılması 

metodlarını göstərmək olar. İstehsala bu yolla təsir göstərilməsi metodları eyni 

zamanda Dövlət büdcəsinin öz daxili iqtisadi mahiyyətini və rolunu da daha 

dərindən və geniş şəkildə aşkar etməyə imkan verir. Büdcənin aşağıdakı 

istiqamətlərdə: ümumdaxili məhsulun bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi, 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, sosial-iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin 

maliyyə təminatı və mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və 

istifadəsi prosesində onun məqsədyönlü olmasına dair bütün qanunların 

gözlənilməsinə nəzarət edilməsini, istehsal sahələrinə göstərdiyi təsiri qeyd etmək 

lazımdır. Bu funksiyaların yerinə yetirilməsi vasitəsilə büdcə həm istehsalın 

inkişafını və ümumdaxili məhsulun yaradılmasını, həm də onun bölgüsünü və 

yenidən bölgüsünü təmin edir.  

Dövlət, fondlarının yaradılması, müxtəlif istehsal sahələrinin və təsərrüfat 

növlərinin stimullaşdırılmasını vergiqoyma metodu ilя həyata keçirir. Büdcənin 

istehsalla olan bu qarşılıqlı əlaqələrinin reallaşması, büdcə gəlirlərinin müxtəlif pul 

fondları şəklində formalaşması, onun bölüşdürülməsi, sonra da həmin fondların 

büdcə xərcləri maddələri üzrə məqsədyönlü şəkildə istifadə olunması formasında 

baş verir. 

Azərbaycan Respublikasının Дövlət Бüdcəsi - ölkənin maliyyə sisteminin 

başlıca hаlqы, əsas maliyyə planı hesab olunur, ali qanunvericiliк orqanı olan Milli 

Məclis tərəfindən qəbul olunaraq ölkə Prezidenti tərəfindən Гanun şəklində təsdiq 

olunur. Azərbaycan Respublikasının Büdcə Сistemi haqqında Гanuna görə, büdcə 

– Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə 

orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə 

yetirmək üçün lazım olan pul vəsaitinin yığılması və istifadə olunması üçün əsas 

maliyyə sənədidir . 
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Dövlətin birbaşa tənzimləmə metodlarının əsas istiqamətlərindən biri də 

iqtisadi artımla bağlıdır. Burada makroiqtisadi tarazlığa imkan verə bilən 

investisiya, habelə tələblə yığım arasında ən əlverişli nisbətin yaradılması 

problemi, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi 

tənzimləmə metodları içərisində fiskal siyasət xüsusi yer tutur. Bu siyasət, büdcə 

vəsaitinin yaranması və ondan istifadə edilməsi ilə əlaqədar dövlətin yeritdiyi 

maliyyə siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsi olmaqla, dövlət xərcləri və vergi ilə 

bağlı tənzimləmə sistemi kimi iqtisadiyyata stabilləşdirici təsir göstərir. Təcrübə 

göstərir ki, bəzi ölkələrdə süni büdcə tarazlığının yaradılması bu ölkələrin 

iqtisadiyyatını zəiflədir, istehsalı isə iflic vəziyyətinə salır.  

Büdcədə cəmiyyətin inkişafının tsiklik xarakteri və onun dinamikası əks 

olunur, köhnə prinsiplər mütləq mənada inkar olunmur, bütün müsbət meyиllər isə 

inkişafın yeni mərhələsində nəzərə alınır. Son iki yüz illik inkişaf ərzində sənaye 

dünyasının tsiklik inkişafının konkret ifadəsi gah sosial-iqtiadi həyatın bazar 

tənzimləyicilərinin (iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi meyиllərinin özünü 

məqsəd kimi qəbul etməsi), gah da sosial-iqtisadi proseslərin dövlət 

tənzimləyicilərinin (sosial ədalətə, sosial bərabərliyə doğru meyиllər) rolunun 

güclənməsiндя bir-birini əvəz etmясиндя юз яксини тапмышдыр. Məlumdur ki, 

inkişafın tsiklik xarakterindən irəli gələn nəzəriyyələrdən bir-birini əvəz edən 

iqtisadi və sosial məqsədlər iqtisadi inkişafın tələbatlarına uyğun olaraq növbəylə 

aparıcı rol oynamışlar . 

Bununla yanaşı iqtisadiyyatın səfərbəredici və qarışıq modelləri arasında bəzi 

fərqlər mövcuddur. Ayrı-aryı ölkələrin qarışıq iqtisadiyyatını üç tipə ayırmaq qəbul 

edilmişdir: neostat, neoliberal və mərkəzləşdirilmiş razılaşma . Onların hər üçünün 

ümumi cəhətini strateji sosial-iqtisadi məsələlərin həllində dövlətin rolunun 

artması təşkil edir. Bu məsələlərdən - xarici iqtisadiyyat, ekologiya və fundamental 

tədqiqatlar sahəsində olan problemlər ön sıraya çıxır. Bununla yanaşı müstəqil 

statusa malik olan, lakin ümummilli məsələlərin həlli ilə məşğul olan ictimai 

təşkilatların da rolu artır. Yerli idarə orqanlarına xüsusi fikir verilмяли, onlar həmin 

ərazidə yaşayan əhalinin ən vacib ehtiyaclarını ödəməlidirlər.  
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Дünya iqtisadiyyatının qloballaması ilə əlaqədar müəyyən proseslər meydana 

gəlir. Bir ölkə çərçivəsindən kənara çıxan transmilli korporasiyalar iş qüvvəsinin 

miqrasiyasına, kapitalın və əmək resurslarının ixracına ciddi təsir göstərirlər. 

Onların təsiri altında dünya təsərrüfatının yeni strukturu formalaşır və beynəlxalq 

əmək bölgüsü dərinləşir. 

Qarışıq İqtisadiyyatın Yaponiya və Asiya-Sakit okean modelləri şəraitində 

Дövlət büdcəsi öz fərqli xüsusiyyətləri ilə seçilir. XX əsrin ikinci yarısında bu öl-

kələrin iqtisadiyyatında baş verən struktur dəyişiklikləri yüksək texnologiyalar və 

ixracyönümlü istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi ilə səciyyələnirdi. Yapon 

iqtisadi möcüzəsi ölkənin innovasiya və sosial sahələrində büdcədən daha böyük 

maliyyələşmə ayrılması ilə bağlı idi.  

Bu şəraitdə dövlət xərclərinin xeyli artmasına baxmayaraq, kapital yığımı ilə 

əlaqədar vergiqoyma bazasının genişləndirilməsi sayəsində əldə edilən səmərə cari 

büdcə kəsirindən yüksək olmuşduр. Uzun müddət yapon iyeninin digər valyutalarla 

müqayisədə, məzənnəsinin kəskin surətdə aşağı düşməsinin qarşısı alındı. Bu, 

ixracın stimullaşdırılmasına şərait yaratsa da, faiz dərəcəsinə mənfi təsir göstərmir-

di. Kredit ucuz olaraq qalırdı və bu, həm əmtəə istehsalçıları, həm də dövlət idarə 

orqanları və ev təsərrüfatı üçün əlverişli idi. Faiz dərəcələrinin müəyyən 

edilməsinдə və kommersiya banklarının yenidən maliyyələşdirilməsində mərkəzi 

banklar fəal rol oynayırdı . 

 Asiya-Sakit okean regionu ölkələrinin bazarları xarici kapital tərəfindən zəbt 

edilməsinə baxmayaraq, burada dövlətin rolu fəal olaraq qalırdı. Region 

ölkələrində strateji planlaşmaya, o cümlədən büdcə planlaşmasına xüsusi fikir 

verilirdi ki, bu da maliyyə resurslarının milli iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərində 

cəmləşməsinə imkan yaradırdı. «Miqyaslı iqtisadiyyat» effekti yaranırdı və dövlət 

transmilli maliyyə-sənaye qruplarına çevrilən iri milli korporasiyaların inkişafını 

müdafiə edirdi. 

XX əsrin 50-60-cı illərində büdcənin gəlir bazasının genişləndirilməsi məsə-

lələri və vergilərlə əlaqədar olan mülkiyyət hüquqi nəzəriyyəsi geniş yayılmışdı. 

Bu nəzəriyyənin banisi R.Koue idi və Nobel mükafatı laureatı A.M.Onore, 
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Amerika hüquqşünası İ.Bekker kimi məşhur alimlər də bu nəzəriyyənin əsaslarının 

işlənib hazırlanması üzərində çalışmışdılar . 

Büdcə tənzimlənməsi ilə əlaqədar qarışıq iqtisadiyyatın neoliberal tipinin bəzi 

xüsusiyyətlərini də nəzərdən keçirməyə ehtiyac var. Qarışıq iqtisadiyyatın bü tipi - 

bazar tənzimləyicilərinə üstünlük verir, dövlətin rolu isə azad rəqabətin qorunub 

saxlanılması üçün müvafiq şəraitin təmin edilməsi ilə məhdudlaşdırılır. Burada, 

maliyyə siyasətində M.Fridmanın «monetarist» nəzəriyyəsinə üstünlük verilirdi. 

Büdcə siyasəti ilə əlaqədar büdcə kəsirinin azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlər 

həyata keçirilirdi və bu, vergilərin yüksəldilməsi və ictimai xərclərin azaldılması 

yolu ilə baş verirdi.  

50-60-cı illərdə ABŞ prezidenti Trumen və Eyzenhauer belə siyasəti həyata 

keçirirdilər. Lakin C.Kennedi «Nyu ekonomiks» prinsiplərini həyata keçirməyə 

başladı. Bu prinsiplər Keynsin vergilərin azaldılması və dövlət xərclərinin 

çoxaldılması yolu ilə məcmu tələbin genişləndirilməsi nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. 

Eyni zamanda, tsiklik inkişafın nəticələrini yumşaltmaq məqsədi ilə büdcə 

kəsirinin genişləndirilməsinдə yol verilirdi. Həmin dövrdə iqtisadiyyatın dövlət 

sektorunun sürətli inkişafı əsasən kosmik və hərbi komplekslərin irimiqyaslı 

maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar idi. Bu dövrdə dövlətin rolunun güclənməsi sosial 

müdafiə sisteminin genişləndirilməsinin, işsizliyin səviyyəsinin azaldılmasının və 

strateji planlaşmanın rolunun artmasının təsiri altında baş veriridi. Bu konsepsiyanı 

V.Leontyev və C. Helrbeyt öz əsərlərində inkişaf etdirmişdilər .  

Strateji planlaşmanın rolu regionların inkişaf proqramlarının işlənib hazırlan-

masında əks olunurdu ki, bu da ABŞ-ın Şimal və Cənub rayonları əhalisinin həyat 

səviyyəsinin bərabərləşməsini təmin edirdi. Bütün bunlar o demək idi ki, iqtisadi 

inkişafın «neoliberal» modeli tədricən «neostat» modelin elementləri ilə 

zənginləşirdi. Bu, ABŞ və Qərbi Avropa iqtisadiyyatındakı islahatları bir-birinə 

yaxınlaşdırırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, «neoliberal» model daha çox nəzəriyyə 

kimi mövcud idi. 

Qərbi Avropa, məsələn, Almaniya neoliberalizminin əsas xüsusiyyəti onun 

sosial yönümlü olmasında idi. Bu model, sosial-bazar modeli konsepsiyasına 
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əsaslanırdı. Müharibədən sonrakı Almaniyada bu nəzəriyyənin davamçısı L.Erxard 

olmuşduр. Alman neoliberalizmi «ortoliberalist» model idi. Bu modelin həyata 

keçirilməsi - pul islahatlarını, «dirijizm» nəzəriyyəsindən imtina edilməsini, 

milliləşmənin ləğv edilməsini, kiçik biznesin mudafiə edilməsini, müəssisələrin 

idarə olunmasında işçilərin iştirakını nəzərdə tuturdu. Mənfəətə görə verginin və 

səhmdar cəmiyyətlər üçün müəyyən edilmiş vergilərin azaldılması yolu ilə istehsal 

fəallığının stimullaşdırılmasına xüsusi fikir verilirdi . 

«Nyu ekonomiks» modeli əsasında «neoliberalizm» nəzəriyyəsi tədricən «qa-

rışıq iqtisadiyyat» nəzəriyyəsinə çevrilirdi. Bu xarici bazarlarda rəqabətin güclən-

məsi və istehsalın təmərküzləşməsi və ixrac potensialının stimullaşdırılmasında 

dövlətin rolunun fəallaşması ilə əlaqədar idi. 

Qarışıq tipli iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri Qərbi Avropanın İsveç, Hollandiya, 

Belçika və digər ölkələrində özünü göstərirdi. Bu iqtisadiyyat «mərkəzləşdirilmiş 

razılıq iqtisadiyyatı» adı almışdı. Bu ölkələrdəki iqtisadi modelin əsasını 

işverənlər, hökumət və muzdlu işçilərin birgə məsuliyyəti təşkil edirdi . 

Ümumiyyətlə, büdcə-vergi siyasəti, iqtisadyyatın özü-özlüyündə tam məşğul-

luğa nail olmasını təmin edən avtomatik nizamlayıcılar, real əməkhaqqı elastikliyi, 

yığım və investisiyaların faiz dərəcəsi, pulun yalnız istehlak üçün tələb edilməsi və 

s. əsasında reallaşmasını nəzərdə tutur. Keyns bu fərziyyələrin doğru olmadığını 

qeyd edərək, əməkhaqqının və faiz dərəcəsinin elastik olmadığını, iqtisadiyyatın 

sərbəst buraxılarsa, ancaq aşağı səviyyəli bir tarazlığa nail olacağını, mənbələrin 

tam istifadəsi üçün pul təklifini tənzimləyən pul siyasətilə yanaşı, büdcə gəlirini 

artırmağa yönəlmiş bir maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsinin vacibliyini də 

irəli sürmüşdür. Bu nəzəriyyəyə əsaslanan büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi 

istiqamətləri çox genişdir. Nisbətən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə büdcə siyasətinin 

həyata keçirilməsi və fəaliyyət göstərməsi mümkün deyildir. Çünki məcmu 

tələbdəki artımın, istehsalı və bilavasitə məşğulluğu artıracağı və pul vəsaiti 

mənbələrinin tam istifadə olunmasını təmin edəcəyi fikirlərи də mövcuddur. 

 İqtisadi tarazlıq, iqtisadiyyatda məcmu tələb və məcmu təklif tarazlığıdır. Bu 

tarazlığın təmin edilməsində məcmu tələb və məcmu təklifin uyğunlaşdırılmasında 
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dövlət bölməsinin rolu böyükdür. Dövlət bölməsinin tarazlığı ümumi iqtisadi 

tarazlığa müsbət və ya mənfi təsir edə bilər. İqtisadi tarazlığın təmin edilməsində 

istifadə oluna biləcək büdcə-vergi siyasətini ümumi olaraq üç bölmədə cəmləşdirə 

bilərik. Büdcədə dövlət xərcləri ilə vergilərin bir-birinə uyğun olması büdcə 

tarazlığı kimi qiymətləndirilir. Dövlət xərclərinin vergilərlə təmin olunmaması, 

borclanma, yaxud pul emissiyasından istifadə edilməsi - kəsirli büdcə və yaxud 

büdcənin kəsirlə maliyyələşdirilməsi deməkdir. Ən əlverişli vəziyyət isə toplanan 

vergilərin dövlət xərclərini üstələməsidir. Belə олан halda, büdcə artıqlığı əmələ 

gəlir və həmin artıq vəsait adətən, dövlətin qızıl və valyuta ehtiyatlarının artmasına 

yönəldilir. 

Bir qayda olaraq, büdcə-vergi siyasətində büdcə, vergilərlə dövlət xərclərinin 

tarazlaşdırılmasına əsaslanır. Burada məqsəd odur ki, iqtisadiyyatın özündəki 

tarazlıq, büdcə qeyri-tarazlığı ilə pozulmasın.  

«Büdcənin pul emissiyası yolu ilə tarazlığının təmin edilməsi» nəzəriy-

yəsində, ilk növbədə, dövlət xərclərini təmin etməsi üçün pul emissiyası ilə pul 

təklifi məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pul təklifini artırmaq, ilk növbədə, 

qiymətlərin ümumi normasını artıracaq və iqtisadiyyatda məcmu təklif ilə məcmu 

tələb artacaq, ancaq məcmu məhsulu müəyyən edən məcmu təklif olmadığından, 

eynihəcmli mal və xidmətlər daha yüksək qiymətlərlə satılacaq. Bu isə inflyasiya 

adlanan iqtisadi təhlükənin yaranması deməkdir. Məhz bu nəticələrdən qaçmaq 

üçün büdcə-vergi siyasətini iqtisadiyyatın vəziyyətinə uyğun olaraq həyata 

keçirmək lazımdır.  

 Bəzi ölkələrdə belə bir şəkildə süni tarazlığın yaradılması, məhz bu ölkələrin 

iqtisadiyyatını çətin vəziyyətə, istehsalı isə zəiflətməklə nəticələnir. Bu da, bazar 

iqtisadiyyatı şəratiində yeni büdcə-vergi siyasəti tətbiqinin uğursuzluğu kimi 

qiymətləndirilir. Buna misal olaraq, iqtisadiyyatı güclü və bazar iqtisadiyyatı 

çoxdan tətbiq olunan, qonşu Türkiyədəki vəziyyətə diqqət yetirsək görərik ki, 

büdcə siyasətinin «süni tarazlıq» deyilən nəzəriyyəsinin tətbiqi, Дövlət büdcəsində 

dönüş yaratdığından, milli valyutanın, türk lirəsinin xarici valyutalara nisbətən 

dəyəri tez-tez dəyişir. 
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 Borclanma investisiya kimi istifadə olunduqda, investisiya və yığım norma-

sını dəyişdirir və o, başqa məqsədlərə istifadə olunduqda isə iqtisadiyyatın real 

istehsal normasına təsir etmir. Ancaq faiz həddi dəyişərək yeni bir tarazlıq yaradır. 

Bu da, öz növbəsində büdcə siyasətində çox riskli bir metoddur. Çünki bazar 

iqtisadiyyatında yaranan büdcə kəsirini hər hansı bir borcalma vasitəsilə 

taraзlaşdırmaq, gələcəkdə nəinki büdcə kəsirinin artlması, həm də borcların 

gözlənilməz dərəcədə artmasına gətirib çıxaran amil sayılır. 

Büdcə kəsirinin yüksəlməsi çox vaxt yüksək iqtisadi artım dövrləri ilə üst-üstə 

düşür. Bununla yanaşı, yüksək inflyasiyanın qarşısını maliyyə siyasətində sərt 

məhdudyyətlər hesabına, büdcə gəlirlərinin xərclərdən üstün olması hesabına 

almaq mümkündür. V. Perlonun qeyd etdiyi kimi «əgər dövlət sərbəst maliyyə 

resursları ola bilən özəl sektordan borc götürə bilərsə, o zaman Дövlət büdcəsinin 

yüksək kəsirliyi mənfi nəticələrə səbəb olmaya da bilər. Müəllifin fikrinə görə, 

restruktiv maliyyə siyasəti çox zaman iqtisadi tənəzzülə səbəb olur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, pul kütləsinin məhdudlaşdırılması xarici kapitalın axınını gücləndirir, 

beynəlxalq maliyyə axınını sürətləndirir, milli iqtisadiyyatın xarici valyuta ilə 

əsaslandırılmamış zənginləşməsinə səbəb olur və bu da ödəniş balansına mənfi 

təsir göstərir».  

Adətən, büdcə-vergi siyasətinin tətbiq edilməsi bilavasitə büdcə kəsiri vasi-

təsilə məcmu tələbdəki azlığı qaydaya salır və iqtisadiyyatı tam məşğulluğa cəlb 

edir. Fikrimizcə, iqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş ölkələrdə işsizliyin səbəbi məcmu 

tələbin aşağı səviyyədə olmasında deyil, iqtisadiyyatda mövcud investisiya ba-

zarının hərəkətə gətirə biləcəyi əməyin həcmindəki artıqlıqdır. Belə ölkələrdə 

investisiya qoyuluşu və yaxud investisiya imkanları az, iş qüvvəsi isə daha çox 

olur. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı uzunmüddətli məcmu təklif və məcmu 

tələb artımının tarazlaşmasına əsaslanır.  

Keynsiн «büdcə siyasəti» nəzəriyyəsi inkişaf etmiş ölkələrin əsaslandığı əsas 

nəzəriyyədir. İqtisadiyyatın müasir inkişaf səviyyəsi bu nəzəriyyənin bəzi müddəa-

larının real olmadığını sübut etsə də, iqtisadi tarixdə, dünya iqtisadiyyatının ən 

güclü iqtisadi amillərинdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu tədbirlərin həyata 
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keçirilməsi, eyni zamanda, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrində struktur islahatlarının 

sürətləndirilməsi ilə müşaət olunacaqdır ki, bu da ümumi iqtisadi artımın əsas 

şərtidir. Aparılan struktur islahatları yığım əmsalının artırılması və vergiqoyma 

bazasının genişləndirilməsi ilə yanaşı, büdcə gəlirlərinin artırılması, büdcə 

xərclərinin şəffaflığının və idarə olunmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi, xəzinə 

öhdəlikdərinin tam yerinə yetirilməsi hesabına büdcə təşkilatları tərəfindən yeni 

borcların yaranmasına yol verilməməsi ilə nəticələnir. 

Milli iqtisadiyyatın sabit inkişafını təmin edən büdcə, maliyyə siyasətinin 

məqsədini ifadə edən və hər il tarazlaşdırılan maliyyə sənədidir. Bu problemi bir 

qədər dərindən və hərtərəfli nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, belə büdcə dövlətin 

fiskal siyasətinin səmərəliliyini ya tamamilə aradan qaldırır, yaxud da aşağı salır. 

Bu siyasətlə əlaqədar konsepsiyaların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, büdcə hər il 

yox, iqtisadi tsiklin gedişində tarazlaşdırılmalıdır. Bu konsepsiyanın məntiqi 

cəhətdən əsaslandırılması olduqca sadədir. Adətən, istehsalın azalmasının qarşısını 

almaq üçün dövlət, vergiləri azaldır və dövlət xərclərini artırır, yəni şüurlu surətdə 

müvəqqəti olaraq büdcə kəsirinin artmasına şərait yaradır. İstehsalda yüksəlişə nail 

olunduqda vergilər artırılır, dövlət xərcləri isə ixtisar olunur. Büdcədə əmələ gələn 

müsbət qalıqdan, istehsal azaldığı dövrdə meydana çıxan kəsirin «örtülməsi» üçün 

istifadə edilir.  

Beləliklə, dövlət, bu cür siyasət yeritməklə, iqtisadi tsiklin müxtəlif mərhə- 

lələrində büdcəni tarazlaşdırır. Bu konsepsiyanı reallaşdırdıqda meydana çıxan 

başlıca problem ondan ibarətdir ki, iqtisadi tsikldə azalma və yüksəliş dövrləri 

müddətlərinə görə eyni olmurlar. İstehsalın uzunmüddətli azalma meyli 

qısamüddətli yüksəliş dövrü ilə əvəz oluna bilər, yəni istehsal azaldığı dövrdə 

əmələ gələn büdcə kəsiri və dövlət borcu yüksəliş dövründə əldə edilən, çox da 

böyük olmayan müsbət qalıqla örtülmür. Bu isə o deməkdir ki, büdcədə vaxtaşırı 

kəsir əmələ gələ bilər. Hər hansı bir dövlətin iqtisadi tənzimləmə metodlarından 

biri də onun yeritdiyi pul-kredit siyasətidir. Bu siyasətin iqtisadiyyata кəsirinin 

aydınlaşdırılmasına iki yanaşma metodu diqqəti daha çox cəlb edir.  
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Bunlardan biri - modernləşdirilmiş «Keyns nəzəriyyəsi», digəri isə 

«monetarizm»dir. Keynsçilər pul-kredit siyasətinin faiz dərəcələrindən, 

monetaristlər isə pul üzrə təklifdən ibarət olduğunu deyirlər. Keynsçilərin fikrincə, 

pul üzrə təklifin dəyişməsinin səbəbi faiz dərəcələrinin dəyişməsidir. Bu isə, öz 

növbəsində, investisiyaya olan tələbin dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

XX əsrin 70-ci illərində Keyns məktəbində böhran başlayır və bunun 

nəticəsində, iqtisadi nəzəriyyədə «neoklassik» istiqamət, o cümlədən onun müasir 

forması olan «monetarizm» üstünlük qazanır. «Monetarizm» nəzəriyyəsinə görə, 

bazar iqtisadiyyatı daxilən sabit sistemdir. Burada mənfi hallar ona görə baş verir 

ki, dövlət iqtisadiyyata lüzumsuz müdaxilə edir. Məhz bu səbəbdən də bu müdaxilə 

minimuma endirilməlidir.  

Monetarizmin tanınmış nümayəndəsi M.Fridman monetar siyasətdə 

tarazlaşdırılmış «pul qaydaları» ideyasını irəli sürmüşdür. Bunun mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, dövlət tədavüldə olan pul kütləsinin daim artmasını müdafiə etməlidir. 

Onun fikrincə, tədavüldə olan pul kütləsinin artımına ciddi nəzarət olunmalıdır. Pul 

kütləsi həddən çox artdıqda inflyasiya baş verir, az olduqda isə ümummilli 

məhsulun artım sürəti aşağı düşür. M.Fridmanın «pul qaydaları» keçən əsrin 70-ci 

illərinin axırlarında ABŞ və Böyük Britaniyanın pul siyasətinin əsasını təşkil 

etmişdir.  

Pul-kredit siyasətini müasir modelləri də mövcuddur. Onlar «keynsçilik» və 

«monetarizm»in ən səmərəli ünsürlərinin birləşmiş variantıdır. Başqa sözlə, hər 

nəzəriyyədə ən səmərəli ünsürlər seçilmiş və onlardan istifadə edilmişdir. Hazırda 

uzunmüddətli dövrdə pul-kredit siyasətində monetar yanaşmalar üstünlük təşkil 

edir. Bununla birlikdə dövlət ən çevik iqtisadi manevretmədə faiz dərəcələrinin, 

bilavasitə təsirindən, istifadə olunmasından imtina etmir, əksinə, ondan hərtərəfli 

yararlanır. 

Respublikanın büdcə sistemi bütün büdcələrin vahidliyi və müstəqilliyi 

prinspləri üzərində qurulmuşdur. Bütün büdcələr sərbəstdir və onların hər biri 

müəyyən vəzifə və funksiyanı yerinə yetirir. Hazırda respublikamız müstəqil bir 

dövlət olmaqla özünün sərbəst büdcə hüququna malikdir. «Büdcə hüququ» 
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məfhumunda Дovlət büdcəsi və onun ayrı-ayrı hаlqаlаrыnыn tərtibi, müzakirəsi, 

təsdiqi və icrası, eləcə də büdcənin yerinə yetirilməsinə dair hesabatların tərtibi və 

təsdiqi qaydaları üzrə mərkəzi və yerli dövlət hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini 

nizamlayan hüquqi normaların məcmusu başa düşülür . 

Dövlət büdcəsinin bölüşdürücü və nəzarət funksiyaları bir-birilə sıx 

əlaqədardır. Hər hansı bölgü nəzarətsiz həyata keçirilmir, yəni pul vəsaitləri ayrı-

ayrı sahələrə yönəldildikdən sonra, onun öz təyinatına uyğun qənaətlə xərclən-

məsinə ciddi nəzarət edilir. Bu funksiyalar Дövlət büdcəsinin mahiyyətini özündə 

əks etdirir вə iqtisadiyyatın bütün sahələri ilə sıx surətdə bağlıdır. Bu funksiyalar 

əsas etibarilə bölgü və nəzarət funksiyası kimi qəbul olunur . Bütün bunlar birlikdə 

Дövlət büdcəsi mexanizmini təşkil edir. Dövlət büdcə mexanizmi ilə özünün 

sosial-iqtisadi məsələlərini həll edir, maddi istehsal və qeyri-istehsal sferasının 

inkişaf etdirilməsində əsas rol oynayır. 

Azərbaycan Respublikasının Гanunvericilik sistemində ən yüksək hüquqi 

qüvvəyə malik olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında büdcə sistemi-

nin əsas tərkib hissələrindən biri olan, Дövlət büdcəsinin hüquqi əsasları barədə bir 

sıra müddəalar öz əksini tapmışdır. 

Konstitusiyanın 109.2 və 119-cu maddələrinə əsasən – «Azərbaycan Respub-

likasının Nazirlər Kabineti Дövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edir, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

isə həmin layihəni Milli Məclisin təsdiqinə verir». Konstitusiyanın 95-ci 

maddəsinin 5-ci bəndinin tələblərinə əsasən – «Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Дövlət büdcəsinin 

təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət məsələlərinin həlli Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə daxildir» . 

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbulu, 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan, dövlətin iqtisadiyyata 

təsir alətlərindən olan Дövlət büdcəsinin tərtibi prosesınin əsaslarını müəyyənləş-

dırmişdir.  
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 «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda icmal 

büdcə anlayışı özündə - Дövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

büdcəsinin, büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar əməliyyatların, büdcədənkənar 

dövlət fondlarının gəlir və xərclərinin funksional və iqtisadi təsnifata uyğun 

paraqraflar səviyyəsində icmalını əks etdirir. İcmal büdcə göstəricilərinin növbəti 

büdcə ili üçün Дövlət büdcəsi haqqında Гanunda təsdiq olunması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əvvəllər Дovlət büdcəsi yalnız dövlət sektorunun 

əməliyyatlarının bir hissəsini özündə birləşdirirdisə, Иcmal büdcədə dövlətin demək 

olar ki, bütün maliyyə resursları öz əksini tapır. Bu Qanunun mühüm cəhətlərindən 

biri də - Дövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar əməliyyat-

larının Дövlət büdcəsinin tərkibinə daxil edilməsi olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Дövlət büdcəsinin məqsədi - ölkənin iqtisadi, sosial 

və digər strateji proqramlarının və problemlərinin həlli, dövlətin funksiyalarının 

həyata keçirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə 

vəsaitinin toplanmasını və istifadəsini təmin etməkdən ibarətdir. 

 Büdcə gəlirlərini təmin edən orqanların təqdim etdikləri büdcə layihələrinə 

keçən ildə əldə edilmiş və cari ildə gözlənilən büdcə gəlirlərinin məbləği, hesab-

lanmış büdcə gəlirlərinin keçən ildə faktiki və cari ildə gözlənilən məbləğləri, büd-

cə gəlirlərinin keçən ildə faktiki və cari ilin sonuna gözlənilən qalığı, növbəti il 

üçün təklif olunan büdcə gəlirlərinin həcmi, ödənilməli olan vergi və ödənişlərin 

məbləği, büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin qiymətləndirilmə-

sinə dair göstəricilər, sonrakı üç il üçün gəlirlərin qiymətləndirilməsi, digər zəruri 

göstəricilər əlavə olunmalıdır. 

Büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin qiymətləndirilməsinə 

dair göstəricilər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı 

büdcə göstəricilərinin tərtiblərinə dair təlimat məktubuna müvafiq olaraq tərtib 

olunur və təqdim edilmiş hesablamalarda büdcə-vergi siyasətində nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin büdcə gəlirlərinə təsiri (tədbirin həyata keçirilməsində mütləq ifadədə 

yaranan dəyişiklik və onun büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisi), büdcə-vergi 
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siyasətində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin qiymətləndirilməsinə dair hesablamalarla 

bağlı məlumatlar daxil edilməlidir. 

Dövlət büdcəsinin kəsirinin məbləği Дövlət büdcəsi haqqında Гanunla müəy-

yən edilir və məbləğ dövlət borcu, kredit və digər mənbələr hesabına bağlanılır.  

Dövlət büdcəsi müəyyən dövr üçün tərtib edilir və müddətлi bir qayda olaraq 

bir il нязярдя тутулур. Həmin ilə dünyanın bütün ölkələrində maliyyə ili deyilir. 

Maliyyə ili təqvim ili demək deyildir, lakin təqvim ilinə uyğunlaşdırılması çox 

asanlıqla mümkündür. Dünyada qəbul olunmuş ümumi ənənə ondan ibarətdir ki, 

yeni büdcə təqvim ilinin bitməsinə ən azı iki ay qalmış təsdiq olunur və yeni 

maliyyə ili başlayır.  

Dövlət büdcəsində dövlət xərcləri və gəlirləriндя qarşıdan gələn bir il üçün 

nəzərdə tutulur. Maliyyə ilinin sonunda büdcəni idarə edənlər və həyata keçirənlər 

dövlət xərclərinin və gəlirlərinin ölçüləriniн və mənbələrinin proqnozlaşdırılan 

şəkildə icra olunub-olunmadığı barədə hesabat verirlər. Maliyyə ili 

başlaнмamışdan əvvəl yeni maliyyə ilinin gəlir və xərcləri proqnozlaşdırılır. Bu 

proqnozlar əsasında da növbəti ilin büdcəsi tərtib olunaraq təsdiqə verilir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Дövlət bölməsində qarşıdan gələn bir il 

müddətində hansı xidmət proqramlarının reallaşdırılacağı, bu proqramların 

maliyyə təminatının məbləği və hansı bölmələr tərəfindən maliyyələşdiriləcəyi 

əvvəlcədən müəyyən edilir və məhdudlaşdırılır. Bütün bunlar tətbiq olunarkən 

büdcə layihəsində öz əksini tapır və təsdiq olunaraq icraya verilir.  

Büdcə layihəsi təsdiq olunarkən qanunverici orqanın müəyyən edilmiş dövlət 

xidmət proqramlarını həyata keçirmək üçün büdcəni icra edən orqana verdiyi 

səlahiyyət təxsisatın məbləği çərçivəsində olur. Yəni büdcəni idarə edənlər hər bir 

xidmət üçün müəyyən olunmuş məbləğdə pul xərcləməlidirlər. İcra orqanı qanunda 

ona verilmiş bu səlahiyyəti aşa bilməz və ya dəyişdirə bilməz. Təxsisatlar (ayrılmış 

məbləğ) müəyyən bir dövlət proqramına xərclənə biləcək ən yüksək hədlər 

daxilində hesablanır və icra orqanına həvalə edilir. Belə bir sistematik idarəçiliyin 

izahatlarının nəticəsi ondan ötrüdür ki, qanunla qabaqcadan icazə verilmədikdə 

müəyyən bir sahə üçün (istisna halları nəzərə almasaq) müəyyən olunmuş 
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məbləğdən artıq vəsait xərclənməsi və ya müəyyən olunmuş məbləğin miqdarının 

dəyişdirilməsi yolverilməzdir. Dövlət büdcəsinin büdcə qanunu qəbul olunmadan 

və dövlətin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən səlahiyyət verilmədən heç bir 

dövlət xərci həyata keçirmək və gəlir toplamaq (vergi qanuнları qəbul olunmuş 

olsa belə) mümkün olmadığı kimi, büdcə qəbul olunduğu zaman belə verilmiş 

səlahiyyətlərdə və təxsisatlarda dəyişiklik edilməsi də yalnız qanunverici orqanın 

səlahiyyətlərinə daxildir.  

Hal-hazırda Дövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə şəffaflığın artırılmasını təmin 

edən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam et-

dirilir. Dövlət büdcəsi dövlət maliyyəsinin, demək olar ki, 60-70%-ni özündə 

birləşdirir.  

 Büdcə Гanunvericiliyinə müvafiq olaraq büdcə-vergi sisteminə daxil olan 

bütün büdcə növləri sabit və ardıcıl daxil olan gəlir mənbəyinə malik olmalıdır. 

Ona görə də Дövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlər qanunvericilik əsasında büdcə 

həlqələri arasında bölüşdürülür. Bu məqsədlə büdcə hаlqаlаrы zəruri gəlir mənbəyi 

ilə təmin edilməklə, hər bir regionun sosial-iqtisadi inkişafı üçün lazımi məbləğdə 

maliyyə vəsaiti müəyyənləşdirilir.  

Qeyd етмяк лазымдыр ки, büdcə təsnifatında dünya təcrübəsində istifadə 

olunan Milli Hesablar Sistemindən, Beynəlxalq Maliyyə Statistikasının 

metodologiyasından, ayrı-ayrı dövlətlərdə tətbiq olunan təsnifatlardan istifadə 

edilməklə formalaşması, təsnifatın beynəlxalq standartlara cavab verməklə, büdcə 

göstəricilərinin, onun gəlir və xərclərinin uçotunun və iqtisadi istiqamətlərinin 

daha da aşkar və şəffaf həyata keçirilməsinə, büdcədən maliyyələşən və ya əlaqəsi 

olan dövlət və qeyri-dövlət orqanlarının funksiya və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi 

üçün ayrılan vəsaitlərin istiqamətlərinin daha da konkretləşdirilməsinə imkan verə 

bilər. 

Büdcə gəlirləri iqtisadi fəaliyyətin ən vacib sahələrindən biridir və dövlət 

gəlirlərinin 80%-ə qədərini vergilər təşkil edir. Vergilərin iqtisadiyyatda rolunu 

dövlət xərclərinin rolu ilə eyni şəkildə izah etmək mümkündür və onun gəlirlərin 

bölgüsünə və məşğulluğa göstərdiyi təsirlər daha böyükdür. Vergilər istehsala 
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stimullaşdırıcı təsir göstərdiyi kimi, investisiyaların təşviq edilməsinə də təkan 

verən amillərdəndir. 

 Adətən, vergilərin investisiyalara təsiri, biznes sahəsindəki etibarlılığın zəif-

ləməsində və ya güclənməsində özünü göstərir. Eyni zamanda vergilər investisiya 

qoyuluşunda istifadə olunan yığımların bölgüsünü dəyişərək investisiya həcminə 

təsir edir. Vergi faizinin artması investisiyaya azaldıcı təsir göstərdiyi halda, ver-

gilərin aşağı salınması investisiyaları artıra bilər. 

Vergilər istehsal məsrəflərini azaltmaqla və ya artırmaqla istehsalın ümumi 

həcminə də çox böyük təsir göstərə bilər. İstehsalçılar satın aldıqları mallara əlavə 

dəyər vergisi ödəyirlər. Bu vergilər istehsal maliyyəsinə və istehsal qiymətlərinə 

böyük təsir göstərir. Ona görə də istehsalçıların satın aldıqları mallar və 

xidmətlərdən tutulan vergilərin müəyyən dövrlərdə artırılması və ya azaldılması 

istehsal maliyyəsinə və istehsal qiymətinə də təsir edir. Nəzərə алмаг лазымдыр ki, 

biznesin müxtəlif sahələri üzrə vergilər fərqli dərəcələrdə tətbiq olunmaqla qeyri-

bərabər şəkildə bölüşdürülür, bəzi sahələrdə vergi yükü ağır, bəzilərində isə yüngül 

və ya nisbətən azdır.  

İqtisadiyyatda stimullaşdırma siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla bəzi sahələrdə 

vergi yükü azaldılır, bəzi sahələrdə isə artırıla bilər. Burada da əsas məqsəd 

maliyyə mənbələrinin istifadəsini dəyişdirmək və onun hərəkətini 

sürətləndirməkdən ibarətdir. «Qeyd etmək lazımdır ki, makroiqtisadi səviyyədə 

müəyyənləşdirilən vergi yükü həqiqi mənzərəni bir qədər təhrif olnunmuş şəkildə 

təsvir edir. Belə ki, ölkədə vergi tədiyyəçilərinin ödədiyi vergilərin ümumdaxili 

məhsula nisbəti kimi hesablanan vergi yükü tədiyyəçilərin fərqli xüsusiyyətlərini, 

məsələn, onların gəlirlərinin əldə edilməsi ilə əlaqədar istehsal və tədavül 

xərclərinin strukturunu, istehsalın, elm və fond tutumunun fərqli olmasını, 

rentabellik səviyyəsini və s. kimi vacib amilləri nəzərə almır». 

«Vergidən yayınmanın ən çox rast gəlinən formaları nağd pul dövriyyəsi 

sferasında əməliyyatlar və uçotdankənar pul gəlirlərinin yayınması («gizli» nağd 

pul), uçotdankənar məhsul istehsalı və satışı, həmçinin «vergilərin 

optimallaşdırılması» üsulları ilə faktiki olaraq leqallaşdırılmış xərclərin 
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şişirdilməsidir. Bir qayda olaraq, vergilərdən yayınma və iqtisadi cinayətkarlıq sıx 

qarşılıqlı əlaqəyə malikdir». 

İqtisadiyyata dövlət təsiri haqqında danışdıqda, ilk növbədə, iki müxtəlif üsulu 

nəzərə almaq lazımdır: avtoritar və dolayı üsul. Avtoritar təsir dövlətin özünün 

hakim səlahiyyətlərini həyata keçirdiyi hallarda əl atdığı birbaşa məcburiyyət 

təsiridir. Dolayı təsir isə cəmiyyətin azad üzvlərinin, dövlətə gərəkli istiqamətə 

yönəldilməsidir. Bir qayda olaraq, iqtisadiyyata dövlətin dolayı təsirinə daha çox 

üstünlük verilir. Çünki bu üsul daha səmərəli nəticələr verə bilir.  

Dolayı təsir dövlətin iqtisadiyyata həm avtoritar, həm də dolayı müdaxiləsinin 

aləti ola bilər. Avtoritar müdaxilə dolayı müdaxilədən daha səmərəsizdir, çünki hər 

hansı bir fəaliyyətə məcbur edilən şəxslər öz istəyi ilə fəaliyyət göstərən və şəxsi 

mənafelərə tabe olanlardan fərqli olaraq, icraçılığa az meyиllidirlər. Buna görə də 

dövlətin vergi sisteminə avtoritar təsiri, xüsusilə ayrı-ayrı vergilərin dərəcələrinin 

qaldırılması və yaxud yeni vergilərin tətbiq edilməsi, ilk növbədə, təkcə dövlətə 

fayda verir, əslində isə müəssisələrin maliyyə vəziyyətini sarsıdır və deməli, son 

nəticədə, dövlət xəzinəsinə potensial ödənişlərin məbləğinin azalmasına gətirib 

çıxarır. 

Yetkin vergi sisteminə hər hansı bir müdaxilənin mümkün nəticələrini 

qiymətləndirmək çox çətindir. Bunun üçün çoxamilli iqtisadi təhlil aparatından 

istifadə etmək olar, lakin bu və ya digər amilin əhəmiyyətinin qiymətləndiril-

məsində buraxılan hər hansı bir səhv tədqiqat nəticələrinin yanlış izahına gətirib 

çıxarır. Buraya təcrübədə bütün, o cümlədən də ən əhəmiyyətli amilləri nəzərə 

almaq imkanının heç də həmişə olmadığını əlavə etsək, bu və ya digər verginin 

tətbiqi və dərəcələrinin dəyişdirilməsi proqnozunun düzgünlüyü sıfıra endirilə 

bilər. 

 Fərz edək ki, zinət əşyalarına tətbiq edilən verginin yükünü, onları alan varlı 

şəxslər çəkəcəklər, lakin bu halda, inkişaf etmiş ölkələrin zərgərlik istehsalının 

rəqabəti ilə əlaqədar olaraq istehsalçı qiymətlərin mövcud səviyyəsini saxlamaqdan 

ötrü öz işçilərinin əmək haqlarını azaltmağa çalışacaqlar. Beləliklə, hökumət 

təsirinin iqtisadi nəticələri düzgün qiymətləndirilmədikdə hökumətin apardığı 
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iqtisadi siyasətin qiymətləndirilməsinə mənfi təsir edən yeni amillər də qüvvəyə 

minə bilər.  

Lakin yalnız pul vəsaitlərinin artırılmış emissiyası büdcə kəsirini əhəmiyyətli 

dərəcədə azaltmağa qadir deyil və onda hökumət çox vaxt vergi dərəcələrinin və 

yığılan vergilərin sayının artırılması ilə məhdudlaşan vergi sisteminin islahatına 

başlayır. MDB ölkələrinin bəzi hökumətləri inflyasiyanın kəskin sıçrayışından 

sonra, məhz belə hərəkət etdilər, lakin onlar bu cür addımların ölkənin iqtisadi 

vəziyyətini daha da sarsıtması haqqında düşünmürdülər. Dünya təcrübəsində isə 

buna aid misallar çoxdur. Məsələn, Fransada Иkinci Дünya müharibəsindən sonra 

vergilər daha çox dövlət xərclərini maliyyələşdirməkdən ötrü deyil, artıq olan 

alıcılıq qabiliyyətini sıxışdırmaq məqsədi ilə tətbiq olunurdu. AFR-də 1966-cı ildə 

iqtisadiyyatı təhlükə altına alan inflyasiya ilə mübarizə üçün vergilərin artırılması 

həyata keçirildi, bu isə hökumətin tamamilə nüfuzdan düşməsi ilə nəticələndi. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, vergilər ölkə iqtisa-

diyyatının maliyyə tənzimlənməsinin ən səmərəli mexanizmlərindən biri olmaqla, 

onun ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri aşağıdakı yollarla mümkündür: 

- dövlət tənzimlənməsi üçün tələb olunan vəsaitlərin toplanması; 

- hökumətlərin vergi sisteminin çevik tənzimlənməsi vasitəsi ilə xalq 

təsərrüfatı kompleksinin bütün sahələrinin inkişafına təsir göstərməsi. 

Dövlətin iqtisadi siyasətinin aləti kimi vergilər cəmiyyətdə bazar münasi-

bətlərinin inkişaf etməsi ilə və yanaşı, müxtəlif ictimai qrupların gəlirlərinin, 

qismən bərabərləşdirilməsi istiqamətində, getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb 

etməyə başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə fiskal üsullarla yığılan pul 

vəsaitlərinin həcmi deyil, həm də vergi siteminin quruluşu da getdikcə dəyişir. 

Əgər XX əsrin əvvəllərində vergi daxilolmalarının əsas hissəsini (70-80%) 

dolayı vergilər təşkil edirdisə, bazar təsərrüfatının inkişafı artıq bu nisbəti xeyli 

dəyişdirmişdir. Yəni birbaşa vergilərdən daxilolmalar nəzərəçarpacaq dərəcədə 

artmağa başlamışdır.  

«Müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin fəaliyyət göstərməsinin təhlili belə bir 

nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, səmərəli milli vergi sistemlərinin qurulması 
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variantları özünü müxtəlif ölkələrdə mövcud olan və yerli vergilərin ayrı-ayrı 

növlərinin formalaşması və fəaliyyət nəticələrinin spesifikasında göstərən maliyyə 

münasibətlərinin konkret iqtisadi bazar xüsusiyyətləri ilə bilavasitə əlaqədardır» . 

Beynəlxalq təcrübədə inkişaf səviyyələrinə uyğun olaraq hüquqi şəxslərin 

mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən gələn vergi gəlirləri müxtəlif 

paylara malikdir. Təcrübə göstərir ki, investisiya qoyuluşlarının artırılması və 

genişləndirilməsi gələcəkdə mənfəət vergisinin artmasının ilkin şərtlərindən biri 

sayıla bilər. Hal-hazırda respublikamızda bu verginin dərəcəsi 22 faiz, 

Yunanıstanda 35 faiz, ABŞ-da 35 faiz, Avstraliyada 34 faiz, Almaniyada 34 faiz, 

İngiltərədə 30 faiz, İtaliyada 33 faizdir.  

 «Vergi Məcəlləsi»ndə nəzərdə tutulduğu kimi, respublikamızda mənfəət 

vergisi ölkə daxilində fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslərin əldə etdikləri 

mənfəətə tətbiq edilən vergidir. 

 Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında xüsusi yer tutan vergi növlərindən biri 

də fiziki şəxslərdən gəlir vergisidir. Bu vergi növü vergi sistemindəki payına görə 

əhəmiyyətli yer tutur. Əksər ölkələrdə bu vergi növü Дövlət büdcəsinə daxil olan 

gəlirlərin təqribən 25-30 faizini, respublikamızda isə 15-17 faizini təşkil edir. 

Fiziki şəxslərin gəlirlərinin həcmindən asılı olaraq, рespublikamızda bu vergi növü 

14 və 35 dərəcə ilə, ABŞ-da 35 faiz, Avstriyada 50 faizlə tətbiq olunur.  

Bu vergi dərəcələri, eyni zamanda fiziki şəxslərin illik məcmuu gəlirləri üzrə 

də tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikasında aylıq gəlirə tətbiq edilən vergi 

dərəcələri ayrıca bir maddə şəklində müəyyən olunur və gəlir vergisi hər bir fərdin 

ayrılıqda qazandığı gəlirə uyğun müəyyən edilir. Gəlir vergisi ödəyiciləri 

respublika ərazisində istər daim yaşayış yeri olan, istərsə də olmayan Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşları, xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər hesab 

olunurlar.  

Fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin obyekti əsas etibarilə respublika ərazisində 

şəxsi gəlir formasında qazanılan əməkhaqqıdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

Дövlət büdcəsində çox mühüm yer tutan fiziki şəxslərdən gəlir vergisindən 
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daxilolmaların tam həcmdə tutulması və onun artırılması vergi orqanları 

qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir. 

Vergi siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi əlavə dəyər vergisinin 

iqtisadi tənzimləmədə əhəmiyyəti danılmazdır. Əlavə dəyər vergisi – malların, 

işlərin, xidmətlərin istehsalı prosesində yaranan və onlar satıldıqca dəyər artımının 

bir hissəsinin vergi şəklində büdcəyə alınmasıdır. Əlavə dəyər vergisi satış zamanı 

reallaşdırılan məhsulun dəyərindən tutulur. Bu verginin faiz dərəcəsi və 

hesablanması, vergitutma obyektləri hər bir ölkə üzrə müxtəlif cür müəyyən 

olunur.  

ƏDV kimi aksizlər də dolayı vergilər olmaqla, dövlətin büdcə siyasətinin ən 

mühüm alətlərindən biridir. Dövlət bir çox hallarda öz iqtisadi maraqlarını bu vergi 

vasitəsi ilə ifadə etməyə çalışır. Bəzi məhsulların kütləvi istehsalının qarşısının 

alınması, yaxud azaldılması və ya əksinə, bəzi məhsulların istehsalının artırılması 

büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri hesab edilir. Ölkə daxilində milli 

istehsalın qorunması və qiymətlərin sabit saxlanılmasında aksizlərin böyük rolu 

vardır. İqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, verginin bu növü, demək 

olar ki, əksər ölkələrdə tətbiq olunur. Bu vergi üzrə daxilolmalar büdcə gəlirlərinin 

15 – 20 faizini və bəzən daha çox hissəsini əhatə edir. Aksiz dərəcələri hər bir ölkə 

üzrə fərqli olaraq, hər bir məhsul növü üzrə müxtəlif dərəcələrlə müəyyə edilir və 

toplanılır. Respublikamızda aksiz tətbiq edilən kütləvi istehlak malları - spirtli 

içkilər, siqaret, benzin hesab edilir. Bu vergi faizləri məhsul və xidmətin qiymətinə 

daxil olur.  

Təbii ki, vergi ağırlığının artım həddini kəmiyyətcə müəyyən etmək elə də 

asan deyildir. Bəzi ölkələrin əhalisi gəlirlərin 50%-nin vergiyə cəlb olunmasını adi 

bir şey kimi qəbul edir, digərlərində isə (ABŞ-da olduğu kimi) gəlirlərin 30%-nin 

belə yenidən bölüşdürülməsi geniş etiraza səbəb olmuşdu, bu etiraz («Vergi 

üsyanı» adı almışdır). Bu, mühafizəkar ideyaların genişlənməsinə və 80-ci illərdə 

R.Reyqanın mühafizəkar islahatlarının yaranmasına səbəb oldu. Məhz bunu nəzərə 

alaraq, ingilis iqtisadçısı R.Kleyn milli gəlirin yenidən bölüşdürülən hissəsini 

iqtisadi amillərlə deyil, daha çox siyasi amillərlə izah edirdi. Onun fikrincə, 
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«Əslində xərclərin müəyyən səviyyəsini, yəni vergilərin də müəyyən səviyyəsini 

mümkün edə bilən siyasi sistemdən söhbət gedə bilər. Əgər güclü fəhlə hərəkatı 

dövlət qərarlarının qəbul edilməsi prosesinə təsir göstərərsə, o zaman hökumət 

dövlət xərclərinin İngiltərə ilə müqayisədə, daha yüksək səviyyəsini təmin edə 

bilər, məsələn, İsveç və Avstriyada olduğu kimi». 

XX əsrin 80-ci illərində «təklif iqtisadiyyatı» nəzəriyyəsi geniş yayılmışdı. Bu 

nəzəriyyənin ən görkəmli nümayəndəsi məşhur «vergi əyrisini» təsvir və şərh 

etmiş A.Laffer idi. «Təklif iqtisadiyyatı» nəzəriyyəsinin əsasını dövlət xərclərinin 

azaldılması, vergilərin və dövriyyədəki pul kütləsinin azaldılması, strateji 

planlaşmanın aparıcı rolundan imtina edilməsi təşkil edirdi. Bu nəzəriyyəyə görə, 

təklif tələbi qabaqlamalıdır. Təklifin stimullaşdırılması üçün isə vergilər 

azaldılmalıdır. Laffer əyrisindən məlum olur ki, vergi ağırlığının artırılıması 

yığıma, investisiyalara, əmək məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir. Vergilərin 

yüksəldilməsi investisiyaların, əsasən vergiqoymadan kənar sahələrə 

yönəldilməsinə səbəb olur. Vergilər yığımı azaldır, bu isə investisiya fəallığına 

mənfi təsir göstərir . 

Bu nəzəriyyə vergilərlə yanaşı, dövlət xərclərinin azaldılmasına da geniş yer 

verir. Qeyd olunur ki, dövlət xərclərinin genişləndirilməsi inflyasiya və vergilərin 

yüksəldilməsinə səbəb olur, bu da öz növbəsində büdcə kəsirinin artmasına, dövlət 

borclarının çoxalmasına, yığımın azalmasına gətirib çıxarır. Bu, o deməkdir ki, 

dövlət xərclərinin azalması inflyasiyanın zəiflədilməsinə və vergilərin azaldılma-

sına imkan verir. Vergi islahatları vergi dərəcələrinin azaldılmasını, vergi güzəşt-

lərinin artırılmasını, vergiqoymada disproporsiyaların aradan götürülməsini, sürətli 

amortizasiyanın yeni sisteminin tətbiqini, investisiyalar üçün vergi güzəştli 

kreditlərin verilmə şərtlərinin genişləndirilməsini, elmi-texniki tərəqqinin 

stimullaşdırılmasında yeni güzəştlərin tətbiq olunmasını nəzərdə tutur . 

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadi inkişafın təsir 

gücü dövlətin maliyyə siyasəti də daxil olmaqla, tətbiq olunma mexanizmindən və 

dövlət gəlirlərinin formalaşma xüsusiyyətlərindən tam asılıdır.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки,бüdcə hər bir ölkədə iqtisadiyyatın mühüm tən-

zimləyicisi kimi çıxış etdiyindən, makroiqtisadi tənzimlənmənin ən mühüm 

elementlərindən biri sayılır. İqtisadiyyatın inkişaf etməsində, istehsalın 

stimullaşdırılmasında və həmçinin cəmiyyətin sosial inkişafında Дövlət büdcəsinin 

böyük kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından əhəmiyyəti vardır. Kəmiyyət təsiri 

dedikdə, hansı istiqamətə nə qədər vəsait yönəldilməsi başa düşülür. Keyfiyyət 

təsiri isə iki cür, йяни bir tərəfdən, vergilərin düzgün qurulması və vəsaitlərin 

səmərəli xərclənməsi, digər tərəfdən büdcə vasitəsilə nəzarət kimi təhlil ediliр. 

Təbii ki, bunların hər ikisi birlikdə iqtisadiyyata keyfiyyətcə təsir göstərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi və sosial həyata müdaxilə məqsədi ilə 

iqtisadi fəaliyyətlərin istiqamətlərini dəyişdirmək və möhkəmləndirmək 

baxımından, müasir bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Дövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin ölkə iqtisadiyyatına təsiri böyükdür . Dövlətin iqtisadi və sosial 

sahələrə müdaxiləsi hər zaman istər inzibati amirlik, istərsə də bazar münasibətləri 

şəraitində zərurətə çevrilir.   
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Cədvəl 1 

Ümumi Daxili Məhsul (mln. man.) 

 
İllər Cəmi Adambaşına /manat/ 
2000 4718,1 595,1 
2001 5315,6 665,2 
2002 6062,5 752,9 
2003 7146,5 880,8 
2004 8530,2 1042,0 
2005 12522,5 1513,9 
2006 18746,2 2241,1 
2007 26815,1 3168,5 
2008 38005,7 4439,7 

 

Mənbə: AR DSK-nin məlumatları 
 
Cədvəl məlumatlarından görünür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 

makroiqtisadi göstəriciləri, xüsusən, ÜDM-in artımı 2003-cü ildən başlayaraq 

sürətlə artmaqdadır. Əgər 1998-2003-cü illərdə ÜDM-in artım sürəti orta hesabla 

10% idisə - 2005-ci ildə 26,4%; 2006-cı ildə 34,5%; 2007-ci ildə isə 24,0%-ə 

bərabər olmuşdur. 2007-ci ildə рespublikamızda əhalinin pul gəlirləri 40,3%, orta 

aylıq əməkhaqqı isə 44,8% artaraq 215,8 manata, orta aylıq pensiya isə 51,9% 

artaraq 62,9 manata çatmışdır. Son illərdə 600 mindən çox daimi yeni iş yeri 

açılmışdır ki, bunların da əsas hissəsi qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına 

regionların payına düşür. Respublikamız üzrə yoxsulluğun səviyyəsi daha sürətlə 

aşağı enməkdədir.  

Əldə edilən bu böyük nailiyyətlər, makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi 

inkişaf baxımından Azərbaycan dünyada analoqu olmayan bir dövlətə çevrilmişdir 

ki, bu da uğurla davam etdirilən iqtisadi siyasətin və bu siyasətin tərkib hissəsi olan 

büdcə-vergi siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 
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Mövzu 5 

Азярбайъан игтисадиййатынын формалашмасында нефт 

strategiyasının ролу 

PLAN 

1. Azərbaycanın iqtisadiyyatının formalaşmasında neft potensialının 

rolu 

2. Neft sənayesinin sosial iqtisadi mahiyyəti və onun rolunun artması 

3. Milli iqtisadiyyatının inkişafında neft layihələrinin sosial iqtisadi 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

4. Azərbaycanın ixracında neft və neft məhsullarının rolu 

5. Neft gəlirlərinin milli iqtisadiyyatı, perspektiv sahələrinə yönəldilməsi 

 

 Bakı XIX əsrin son iyirmi beş ili ərzində özünün saysız-hesabsız mə-

dənlərinin neməti və bir çox neftayırma zavodlarının istehsal etdiyi məhsullarla 

neft dünyasında hökmranlıq etməyə başlamışdır.Neft istehsalı sahəsində Bakının 

misli-bərabəri yoxdur. Dünyada elə bir neft şəhəri tapılmaz, həm zəngin neft 

ehtiyatları, həm də özünün qədim, tarixi adət-ənənələrilə Bakı ilə müqayisə edilə 

bilsin. Bakı dünyada bütün neft şəhərlərinin ən qədimi və ən böyüyüdür. Tarixi 

mənbələr bu diyarda neftin daha erkən,eradan əvvəl VII-VI əsrlərdə çıxarıldığını 

xəbər verir. Bundan başqa, Abşeron nefti haqqında bir sıra Ərəb və İran 

tarixçilərinin əsərlərində qeydlər vardır.VIII əsrdə yaşamış məşhur səyyah Əbu-

İsaq İstəxri bakılıların ocaqlarda odun əvəzinə, neftli torpağın yandırıldığını 

göstərir. IX əsrin ikinci yarısında ərəb tarixçisi Əhməd Balazuri yazırdı ki, 754-cü 

ildə Azərbaycan hökmdarı Şirvanda çıxarılan neft və duzun üzərinə vergi 

qoyulmuşdur. X əsrdə yaşamış ərəb səyyahı və tarixçisi Məsudi Əbdül Həsən ibn 

Hüseyn Bakı rayonunun neft mədənləri haqqında бир sıra qeydlər etmişdir. Onun 

yazdığına görə, Bakıda iki əsas neft mənbəyi olmuşdur. Məşщur вenesiyalı səyyah 

Marko Polonun yazdığına görə XIII əsrdə Abşeron yarımadasında bir çox neft 

quyuları olmuş, neftdən işıqverici material kimi istifadə edilmişdir.O zamanlar 

Bakıda hasil edilmiş neft dəvələrə yüklənərək Bağdad barbarlarına aparılıb 
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satılırmış. Bakı nefti haqqında birinci dəfə ətraflı məlumatı 1683-cü ildə İranda 

İsveç müvəkkilinin katibi J.Kemifer vermişdir. O yazırdı ki, əbədi odlar ya-

xınlığında ağ neft verən bir neçə quyu vardır. Bu quyularda neft yeraltı mən-

bələrdən damcı-damcı süzülərək toplanılıb çıxarılırdı. Planetmizdə ilk neft quyusu 

Azərbaycanda məhz Abşeron yarımadasında, 1847-ci ildə qazılmışdır. Ölkəmizdə 

neftin qədimdən çıxarılmasına baxmayaraq, onun hasilatı haqqında məlumatlar 

XIX əsrin əvvəllərindən start götürür. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Xəzər regionu (Azərbaycan, Türkmənistan, 

Qazaxıstan, Rusiya və İran) 10 milyard barel təsdiqlənmiş neft ehtiyatına sahibdir. 

Təxmini neft ehtiyatlarının həcmi 233 milyard bareldir. Xəzər regionunun 

təsdiqlənən təbii qaz ehtiyatları isə təxmini olaraq 170 Tcf (trilyon cobic feet)-dir. 

Özbəkistan da daxil olmaqla regionun təxmini təbii qaz ehtiyatları 293м3 -дир. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər regionunun hidrokarbon ehtiyatları ilə, 

bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanın neft və təbii qaz potensialı ilə əlaqədar olaraq 

da çox fərqli qiymətləndirmələr edilir. 

Azərbaycan Enerji Nazirliyinin məlumatına əsasən, Azərbaycanın imzaladığı 

müqavilələri əhatə edən regionlarında 6-8 milyard barel (1 milyard ton) neft 

ehtiyatı vardır. Sadəcə «Azəri-Çıraq-Günəşli» yataqlarının neft ehtiyatı 730 milyon 

tondur. Yuxarıda verilən məlumat əsasında Azərbaycanın dünya neft ehtiyatlarının 

0.7%-nə sahib olduğunu deyə bilərik. 

Azərbaycanın fəaliyyətdə olan yataqlarında 200 milyard m3 təbii qaz ehtiyatı 

vardır. Dünyanın mühüm kondensat yatağı olan «Şahdəniz» yatağının kəşfi ilə 

birlikdə, aparılan 2 fərqli hesablamaya görə, yatağın təbii qaz ehtiyatının 1 trilyon 

m3 olduğu təsbit edilmişdir. Azərbaycanın təsdiqlənən ümumi təbii qaz ehtiyatları 

isə 1,37 m3dir. Təsdiqlənən təbii qaz ehtiyatlarına görə Azərbaycan dünyanın 

0,8%-nə bərabər olan təbii qaz ehtiyatına sahibdir. Aparılan hesablamalara görə, 

risk amili də diqqətə alınaraq, Azərbaycanda geoloji qaz ehtiyatlarının ümumi 

həcmi 8-10,7 trilyon m3-dir. Bu ehtiyatlarla Azərbaycan gələcək 10-15 il ərzində 

neftlə bərabər, qaz da ixrac edən ölkələr сыrasına girəcək. 
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“Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG)” və “Şahdəniz” yataqlarının tam olaraq 

istifadəsindən sonra Azərbaycan gələcək 5 ildə neft və təbii qaz hasilatında güclü 

inkişafa nail olacaq. “AÇG” üzrə 3-cü mərhələnin başlaması ilə 2008-ci ildə bu 

yataqdan günlük hasilat həcmi 140 min bareldən 1 milyon barelə yüksələcəkdir. 

Bu hasilatla Azərbaycan təbii qaz ixrac edən ölkələrdən biri olacaq və Bakı-Tbilisi-

Ərzurum təbii qaz boru xətti vasitəsilə Türkiyə bazarı “mavi enerji” - təbii qaz ilə 

təmin ediləcək. 

Aparılan bəzi hesablamalara görə, Azərbaycanın neft ehtiyatları, 60-67 il 

ərzində tükənəcək. Rus mütəxəsislərинə görə isə, bu vaxt 25-35 ildir. 

Dərin mənəvi, mədəni, elmi iqtisadi potensiala, əlverişli coğrafi-siyasi 

mövqeyə malik Azərbaycan, həm də özünün zəngin təbii sərvətləri ilə məşhurdur. 

Bu sərvətlər içərisində neft əsas yer tutur. Azərbaycan xalqının Цmummilli Лideri 

Heydər Əliyevin müdriklik və uzaqgörənliklə, dərin inam və qətiyyətlə, 

məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi qlobal, genişmiqyaslı və çoxşaxəli 

iqtisadi siyasət nəticəsində bu gün neft onun əsl sahibi olan Azərbaycan xalqına 

xidmət edərək ölkəmizin siyasi müstəqilliyinin, iqtisadi tərəqqisinin, insanlarımızın 

rifahının təmin edilməsinə yönəldilmişdir.  

 Azərbaycan neft sənayesi özünün 150 illik tarixi ərzində böyük inkişaf yolu 

keçmişdir. Lakin Azərbaycan xalqı, yalnız XX əsrin sonralarında, müstəqillik 

qazandıqdan sonra bu sərvətlərdən tam bəhrələnmək imkanı qazanmışdır. Bu 

imkanı reallığa çevirən isə Heydər Əliyev dühasıdır.  

 Bütün dünyada qədim neft diyarı kimi tanınmış Azərbaycanda neftin sənaye 

üsulu ilə hasilatı hələ XIX əsrin ortalarından başlanmışdır. 1848-ci ildə Bakıda, 

«Bibiheybət» yatağında qazılmış quyudan vurmuş neft fontanı иля Azərbaycanda 

"qara qızılın" sənaye üsulu ilə çıxarılmasının əsası qoyулmuşdur. Artıq 1899-cu 

ildə Azərbaycan neft hasilatı və emalı üzrə dünyada birinci yerə çıxmış, dünya neft 

hasilatının yarısını vermişdir.  

XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycan neft sənayesinə xarici 

kapitalın güclü axını başlanmışdır. Neft sənayesinin inkişafı yerli sahibkarların 

böyük bir nəslini yetişdirmişdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi 
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Əsədullayev və başqaları öz bacarığı, istedadı və əməksevərliyi sayəsində iri neft 

sənayeçilərinə çevrilmiş, xalqın, millətin rifahı üçün böyük işlər görmüşlər.  

İkinci Dünya müharibəsi illərində Sovet İttifaqında çıxarılan neftin 75 faizini 

verən Azərbaycan, cəbhəni yanacaqla təmin edərək alman faşizmi üzərində 

qələbədə böyük rol oynamışdır. 1949-cu ildə açıq dənizdə, Bakı şəhərindən 100 

kilometr məsafədə o zaman üçün nadir yataq sayılan «Neft daşları»nda vuran 

fontan, dənizdə neftçıxarmanın yeni mərhələsinin başlanğıcını qoymuşdur. 

Azərbaycan dünyada ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft çıxarmağa başlamışdır.  

XX əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycan neft sənayesinin böyük nailiyyətləri ilə 

yadda qalaraq onun inkişafı, maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi illəri 

olmuşdur. Həmin illərdə respublikamızın neft sənayesinin bütün uğurları 

Azərbaycana rəhbərlik etmiş Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevin adı ilə sıx 

bağlıdır.  

Bu illər Azərbaycan neftçiləri tərəfindən dənizin daha dərin sahələrinin 

mənimsənilməsi ilə səciyyələnmişdir. Məhz bu dövrdə görülən məqsədyönlü 

tədbirlər nəticəsində neft sənayesi möhkəmlənmiş və onun geniş infrastrukturu 

yaranmışdır. Azərbaycanda dəniz yataqlarının işlənilməsi üçün qazma qurğuları, 

dənizdə tikinti işlərini təmin etmək üçün xüsusi gəmilər, texnika və avadanlıq 

gətirilmiş, Bakı Дərin Дəniz Юzülləri Зavodu kimi nəhəng strateji istehsalat 

qurğusu tikilmişdir. Bununla yanaşı, neft emalı, neft-kimya sənayesinin və neft 

maşınqayırmasının inkişafında böyük sıçrayış olmuşdur. 70-ci illərin əvvəllərindən 

etibarən Xəzərdə planlı surətdə geoloji-kəşfiyyat işlərinin təşkili və həyata 

keçirilməsi də Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevin misilsiz tarixi 

xidmətlərindəndir. Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, Цмуммилли Лидеримиз 

Heydər Əliyevin bu illərdə respublikanın həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, 

neft sənayesində də gördüyü işlər onun uzaqgörən planlarının - Azərbaycanı "Əsrin 

Мüqaviləsi"nə, deməli, xalqımızın müstəqilliyinə və rifahına doğru aparmaq 

niyyətlərinin əsasını təşkil edirdi.  

Müstəqillik tariximizin ilk illərində neft və qaz hasilatının artımına ölkənin 

qarşıdakı iqtisadi və sosial çətinliklərinин aradan qaldırılmasının əsas 
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vasitələrинdən biri kimi baxılırdı. Belə bir şəraitdə maliyyə vəsaitinin məhdudluğu 

xarici şirkətlərin və investorların cəlb olunmasını strateji zərurətə çevirmişdi. 

Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə yanaşı, ölkəni bürümüş daxili 

ziddiyйətlər, səbatsızlıq, özbaşınalıq Qərbin neft şirkətlərini Azərbaycandan 

çəkindirdi. Eyni zamanda aparılan danışıqlarda isə Azərbaycanın iqtisadi maraqları 

tam təmin olunmurdu.  

 Azərbaycan neftinə maraq göstərən xarici neft şirkətləri ilə hələ 80-ci illərin 

axırlarından aparılan danışıqlar, artıq 1993-cü ilin yazında başa çatmaq üzrə idi. 

Həmin dövrdə Azərbaycan elə bir müqavilənin imzalanmasına yaxınlaşmışdı ki, o, 

nəinki xalqın mənafelərini nəzərə almır, həmçinin ölkənin qiymətli təbii sərvətini 

talan edərək iqtisadiyyata böyük ziyan vururdu.  

1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda "Gülüstan" sarayında Qərbin neft 

şirkətləri ilə bağlanmış Нeft Сazişi müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni 

tarixinin şanlı səhifəsini açdı. Sonradan haqlı olaraq "Əsrin Мüqaviləsi" 

adlandırılan bu Сaziş həqiqətən müstəqil Azərbaycanın neft salnaməsinə əbədi 

həkk olundu.  

Ötən dövrdə Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə Bakıda, həmçinin 

dünyanın ən böyük paytaxtları - Vaşinqton, Moskva, London, Parisin möhtəşəm 

saraylarında xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə 21 Нeft Сazişi imzalanmışdır. Bu 

gün həmin sazişlərin həyata keçirilməsində dünyanın 14 ölkəsinin 30 neft şirkəti 

iştirak edir.  

Bu sazişlərdə Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə təxminən 60 milyard ABŞ 

dolları həcmində sərmayə qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. Bu məbləğdən 4,5 

milyardı artıq ölkəmizə investisiya şəklində qoyulmuşdur. Hazırda Azərbaycanın 

bütün kateqoriyaları üzrə karbohidrogen ehtiyatları 4 milyard tondan çoxdur ki, bu 

da Azərbaycanı dünyanın ən iri neft regionları sırasına çıxarır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanın neft ehtiyatlarının və 

neftçıxarma sahəsi üzrə yerini müəyyənləşdirmək üçün neft hasil edilən ölkələrdə 

adambaşına düşən neft hasilatının həcmini müqayisə etmək maraqlıdır. Bundan 

başqa, Azərbaycan adambaşına düşən illik neft hasilatına (1,7 ton) görə, bir çox 
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ölkələri əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayır. Bunlar içərisində Argentina, Braziliya, 

Peru, Venesuella, Misir, İndoneziya, İran, Rumuniya, Türkmənistan və 

başqalarının adlarını çəkmək olar. Lakin belə bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, 

bu ölkələrin hamısı, Türkmənistan istisna olmaqla, əhalisinin sayına görə 

respublikamızı xeyli dərəcədə üstələyir.  

 Respublikanın dünya neft sənayesində yeri və rolu haqqında danışarkən, 

həmçinin onun xammal ehtiyatlarından danışmaq lazımdır. Məlum olduğu kimi, bu 

və digər ölkənin neft sənayesinin vəziyyətini qabaqcadan müəyyənləşdirən əsas 

amillərdən biri də neft ehtiyatlarını mövcudluğudur. Bundan başqa, regionun 

əlverişli coğrafi şəraitdə yerləşməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 

Azərbaycanın xüsusi yeri vardır.  

Ekspertlərin fikrinə görə, keçmiş SSRİ və Şərqi Avropa ölkələrinin neft 

ehtiyatları 32,4 milyard ton, başqa sözlə desək, məcmu dünya ehtiyatlarının 6 faizi 

qədər qiymətləndirilir. Alimlərin fikrinжə, bu göstərici regiona kifayət qədər 

investisiya yönəldiyi şəraitdə texniki tərəqqi və geoloji kəşfiyyat sahəsində, 

mütərəqqi yeniliklər sayəsində əhəmiyyətli dərəcədə artırıla bilər. 

Dünya neft ehtiyatları içərisində Azərbaycanın xüsusi çəkisi 0,6 faiz təşkil 

edir. Əgər bu ehtiyatları dünya regionları ilə müqayisə etsək, onda görərik ki, onun 

ehtiyatları Cənub-Şərqi Asiya, Avstraliya, Okeaniya ölkələrinin ümumilikdə 

ehtiyatlarına bərabərdir və Qərbi Avropanın ehtiyatlarını təqribən 2 dəfə üstələyir.  

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Geofizika və Mühəndis Geologiyası İstehsalat 

Birliyinin məlumatına görə, Azərbaycanın quru və dəniz sektorunda 625-dən çox 

antiklinal tipli qarışıqlar var. Bunlar çox perspektivli neftli-qazlı laylardır. 

Ümumiyyətlə isə, neft sənayesinin bütün inkişafı dövründə 64 neft və qaz 

yatağı kəşf edilmişdir. Hal-hazırda quruda 37, Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunda 17 yataq istismara verilmək ərəfəsindədir. İndiyə qədər torpağın qat-

larından 1,4 milyard ton neft, 450 milyard kub metrdən çox qaz çıxarılmışdır. İlkin 

neft ehtiyatlarının işlənməsi dərəcəsi quruda 87 faiz, dənizdə 53 faiz təşkil edir.  

Azərbaycanın neftçıxartma sənayesinin əsas inkişaf perspektivləri dəniz 

yataqlarının mənimsənilməsi və Xəzərin potensial strukturlarından asılıdır. Belə ki, 
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respublikanın neft sənayesinin potensial resurslarının təqribən yarısı Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunda cəmləşmişdir. Bir sıra iri neft yataqlarının aşkar-

lanması bunu bir daha təsdiq edir. Bu resursların geoloъi vя geofiziki metodlarla 

öyrənilmə dərəcəsi cəmi 34 faiz təşkil edir. 

Neft sənayesi рespublikanın ən mühüm sənaye sahələrindən biridir. 

Azərbaycan neftinin yüksək keyfiyyətliliyi və ondan istehsal olunan məhsullar, 

ixracatda neftin xüsusi çəkisinin yüksək olması, neft ehtiyatının zənginliyi Azər-

baycan iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynadığını bir daha təmin edir. Neft 

sənayesi və onunla bağlı olan emaledici sahələrin inkişafı sayəsində 

respublikamızın sənayeləşdirilməsində ən mühüm bazalardan biri olmuşdur. 

Respublikamızda keçid dövrünün tələblərinə uyğun inkişaf edən əsas sahələrdən 

biri neft-qaz sənayesidir. Neft sənayesi milli iqtisadiyyatın prioritet sahəsi olmaqla, 

xarici investorların diqqətini daha çox cəlb edən sahədir. Dünyanın ən qədim neft 

rayonlarından biri kimi Azərbaycanın uzunmüddətli hasilat tarixinə, zəngin 

təcrübəyə əsaslanan sənaye infrastrukturuna malik olması və nəhayət, burada yeni 

nəhəng karbohidrogen ehtiyatlarının aşkarlanması xarici investorların diqqətini bu 

regiona daha da cəlb etdi.  

Улу Юндяримиз Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan 

xalqının ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında çox mühüm hadisə baş verdi. 

Цмуммилли Лидеримиз Heydər Əliyevин rəhbərliyi ilə 2004-жц илдя dünyanın 

aparıcı dövlətlərinin iri şirkətləri Xəzər neftinin çıxarılması və dünya bazarına 

nəqlinə dair “Əsrin Мüqaviləsi”ni imzaladılar. Bu günədək həmin müqavilə üzrə 

10 milyon tondan çox neft hasil edilmiş, Azərbaycanın aparıcı neft şirkətləri ilə 

imzaladığı müqavilələrin sayı iyirmi birə çatmışdır. “Əsrin müqaviləsi” 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, xalqın öz taleyinin sahibi olduğunu, özünə aid 

məsələləri müstəqil həll etdiyini göstərməklə yanaşı, ölkəmizin dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyasında da mühüm və həlledici rol oynamışdır. 

 Azərbaycan neft ehtiyatlarının birgə işlənməsi üçün respublikamıza dünyanın 

bir çox dövlətlərindən xarici şirkətlərin dəvət olunması, müqavilələrin bağlanması 
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və onların fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması neft strategiyasının siyasi 

istiqamətinin reallaşması üçün zəmin yaratmışdır.  

Цмумилли Лидеримиз Heydər Əliyevın aparmış olduğu dövlət siyasəti neft-qaz 

sahəsi ilə yanaşı, xarici ticarət, investisiya, tədiyyə balansı, humanitar və s. 

sahələrdə də uğurla həyata keçirилир. Belə ki, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar 

olaraq рespublikamızda milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı yalnız daxili 

imkanlarla deyil, xeyli dərəcədə xarici amillərlə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

bütün formalarından geniş səmərəli şəkildə istifadəsi ilə bağlıdır. 

Bu gün Azərbaycan neftinin müştərək mənimsənilməsi üzrə 21 irimiqyaslı 

konsorsium tərəfindən Бeynəlxalq Кontraktın bağlanması respublikanın ictimai-

siyasi, iqtisadi həyatında son dərəcə əlamətdar hadisədir. Bu kontraktların 

reallaşması üçün 50-60 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyuluşlarının 

artıq 10-15%-i təyinat obyektinə cəlb edilmişdir. “Çıraq” platformasından hasil 

edilən neftin miqdarı köhnə yataqlardakı müvafiq istehsal həcminə yüksəlmiş, 

“Şahdəniz” yatağından qazın sahilə gətirilməsi təmin olunmuş, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin inşası artıq reallığa çevrilmiş, 

yeni regional infrastrukturun modernləşdirilməsinə başlanılmışdır.  

Bütün bu hadisələr Улу Юндяримиз Heydər Əliyevин adı ilə bağlı olaraq onun 

uğurla həyata keçirdiyi Нeft Сtrategiyasının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.  

 Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, qlobal strukturlara inteqrasiyasının genişlən-

məsi, dünyəvi dəyərlərə əsaslanan möhkəm, sivil bir dövlətə çevrilməsində insan 

amili ilə yanaşı, güclü amillərdən biri kimi neft-qaz resurslarının mövcudluğunu və 

onun istismar edilməsini göstərmək vacibdir.  

 Hazırda bu sərvətlərdən daha səmərəli istifadə ümumimilli inkişaf strategiya-

sının ən mühüm prioritetlərindən birini təşkil edir. 

Azərbaycanın iqtisadiyyatında, mədəni inkişafında, əhalinin sosial-mədəni 

rifahınын yaxşılaşdırılmasında neft ehtiyatları başlıca amillərindən biri kimi təzahür 

edir. Son iki əsrdə neft ehtiyatları Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm 

mərhələni formalaşdıraraq, həm də milli dəyərlərdə öz əksini tapmışdır. Ölkəmizin 

malik olduğu təbii sərvətlərin ən geniş əhatəli hissəsini təşkil edən neft-qaz resurs-
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ları üzərində qurulan sənaye indi də, iqtisadiyyatımızın aparıcı sahəsi olaraq özünü 

göstərir. Yanacaq-enerъi kompleksinin 2/3 hissəsini özündə birləşdirən neft-qaz 

sənayesi, həm də respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının məhək daşı kimi iqtisadi 

dirçəlişi stimullaşdıran mühüm sahədir.  

Azərbaycanda həyata keçirilən neft siyasəti ölkəmizdə xarici sərmayələr ilə 

yanaşı, müasir texnologiyaların, iş təcrübələrinin, yeni idarəçilik qaydalarının, 

iqtisadi münasibətlərin daxil olması üçün də şərait yaradıb. 

Respublika iqtisadiyyatının ümumdünya təsərrüfatı ilə çoxşaxəli və intensiv 

inteqrasiyası müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət siyasətinin aparıcı 

istiqamətləridən birinə çevrilmişdir. 

Hazırda ölkə iqtisadiyyatı, demək olar ki, neftin üzərində qurulub. Lakin bu 

müsbət cəhət hesab oluna bilməz. İlk növbədə, əgər diqqət yetirmiş olsaq эюрярик 

ki, neftin olması hər bir ölkə üçün iqtisadi baxımdan yeni imkanlar açır. Биринжи 

növbədə, neft əlavə gəlirlərin əldə olunmasına gətirir. Xüsusi ilə neftin dünya 

bazarlarında son zamanlar qiymətinin yüksəlməsi bu gəlirləri daha da artırır. İndi 

bizim iqtisadiyyatın inkişaf templərinə nəzər yetirək. Baxıb görərik ki, neft 

sahəsindəki inkişaf daha sürətlə getdiyi halda, digər sahələrdə geriləmə müşahidə 

olunmaqdadır. «Holland sindromu»ndan dönə-dönə danışırlar. Əgər lazımi 

tədbirlər görülməsə mənim qənaətimcə Azərbaycan artıq bu problemi müəyyən 

zamandan sonra yaşayacaq.  

 «Holland sindromu»nun sadalanan əlamətlərinin hər biri Azərbaycan 

iqtisadiyyatında bu və ya digər dərəcədə müşahidə olunmaqdadır. Bu əlamətlərdən 

4-ü özünü daha qabarıq göstərir: 

1) Neft istehsalı və ixracının artmasından əldə edilən neft gəlirlərinin (xarici 

valyutanın) valyuta bazarına daxil olması nəticəsində milli valyutanın 

möhkəmlənməsi; 

2) Milli valyutanın möhkəmlənməsi nəticəsində ənənəvi ixrac məhsullarının 

rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsi və ixracın səviyyəsinin azalması; 

3) Xam neft istehsalının həcminin sürətlə artımı, sənayenin qeyri-neft 

sektorunda istehsal məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin azalması nəticəsində istər 
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iqtisadiyyatın, istərsə də sənayenin sahə strukturunun dəyişməsi və iqtisadiyyatda 

birtərəfli inkişafın baş verməsi; 

4) Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neftdən asılılığının artması və dünya bazarında 

neftin qiymətinin aşağı düşməsindən büdcənin qarşılaşa biləcəyi təhlükənin 

dərinləşməsi;  

Bu gün 1-ci və 4-cü əlamət digərlərinə nisbətən daha çox özünü bцruzə verir.  

Eyni zamanda bunu da unutmaq lazım deyil ки, нeft olan ölkələr daimi digər 

ölkələrin təzyiqlərinə məruz qalırлар. Eyni zamanda digər ölkələr, belə ölkəляриn 

inkişafını ləngitməyə çalışırlar. Bеля олан halda onlara daha çox sərf edən bu ölkə 

vətəndaşlarının bisavad, düşüncəsiz, əxlaqsız, mənəviyyatsız yetişməsidir. 

Нятижядя, бu insanlar биэаня olduqları üçün hər şeyə göz yumurlar və onlardan 

sahib olduqları nemətləri almaq даща asan olur. Təəsсüflə qeyd edim ki, sonuncu 

dediklərimə müəyйən miqdarda nail olublar. 

XIX əsrin son onilliklərində sənayeləşən neft hasilatı Azərbaycanın 

игтисадийyatını geniş miqyasda hərəkətə gətirmiş, paytaxt Bakını bütöv bir 

makroregionun industrial ticarət və maliyyə mərkəzinə çevirmişdir.Artan neft 

hasilatı bu məkanda güclü sənaye strukturları ilə yanaşı, həm də müqabil sosial 

infrastrukturun da formalaşmasını qaynaqlandırmışdır.İndi meqapolisə çevrilmiş 

şəhərdə əksər kommunikasiya şəbəkəsi, su, qaz kəmərləri, istilik elektrik xətləri, 

avtomobil yolları sahəsi milyon kvadrat metrdən çoх hesablanan mənzil fondu 

mədəniyyət oжaqları, ticarət-məişət obyektləri, neft sənaye kompleksinin sosial 

fəaliyyət sferasına daxildir. 

 Ölkənin dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi ötən əsrin son onilliklərində 

Xəzərdə aşkarlanan nəhəng karbohidrogen yataqlarının beynəlxalq əməkdaşlıq 

çərçivəsində aktiv işlənməsini şərtli etmişdir. Təzahür olunan geosiyasi reallıqlar 

fonunda qərarlaşan yeni neft situasiyasından milli və dövləti mənafelərə uyğun 

olaraq maksimal bəhrələnmək missiyası isə prezident Цмуммилли Лидеримиз 

Heydər Əliyevин üzərinə düşərək, onun təşəbbüsçüsü və rəhbəri olduğu Нeft 

Сtrategiyasında dolğun əksini tapmışdır. Gerçəkləşən strategiyanın genişlənən 
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hаlqаsы çağdaş mərhələdə ölkə neft təsərrüfatının daha mütərəqqi sistem və 

konstruksiyada modernizasiyasının elmi əsaslarının işlənməsiни aktuallaşdırmışdır. 

 İstiqlala qovuşduqdan sonra neft sektorunda aparılan iqtisadi ilahatların elmi 

bazasının möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində respublika 

hüdudlarında çoxsaylı tədqiqatlar yerinə yetirilmiş, nəzəri və praktiki təyinatlı bir 

sıra qiymətli nəticələr əldə olunmuşdur. Sahəvi elmi-tədqiqatlar sferasında 

gerçəkləşən nailiyyətləri bir daha dəyərləndirirək iqtisadçılar və neft sahəsində 

çalışan şəxslər mövcud şəraitdə milli neft strategi-yasının prioritetləri əsasında 

ölkədə dərinləşən islahatların təkmilləşməsi «Дövlət tənzimlənməsi idarəetmə» 

Кonsepsiyası istehsalın rasional təşkilи problemlərini tədqiq edərək müvafiq 

sistemli situasiyon yanaşma və analitik araşdırmalar çevrəsində neft sektorunun 

modernиzасиyasının alternativ iqtisadi bazar mexanizmlərini işləyib hazırlamışlar. 

Onlar qarşıya qoyulan məqsədlərə müvəffəqolmada verifikasiya prinsipli çevrədə 

karbohidrogen epoxası və müasir industrial iqtisadiyyatın təşəkkül və təsnifatı, neft 

resurslarının əhəmiyyət diаpozonu, ehtiyatların coğrafi yerləşməsi, milli neft 

strategiyasının gerçəkləşməsinin iqtisadi əsasları, elmi-nəzəri istiqamətləri tədqiq 

edilmişdir. Xəzərin neft-qaz resurslarının dəyərləndirilməsi, onların beynəlxalq 

enerji bazarlarına çıxış problemləri, mənfəət karbohidrogenlərinə çəkilən xərclərin 

ödənilməsi, hasilatın pay bölgüsünün normativ-hüquqi aspektivləri, xam neftin və 

təbii qazın emalı, onlardan alınan sintetik məhsulların iqtisadi səmərəliliyi tədqiqat 

işində geniş araşdırma və təhlil obyektlərinə çevrilmişlər. 

 Neft sektorunun modernizasiyasının alternativ iqtisadi bazar mexanizmlərinin 

təyinatı sferasında aparılan araşdırmaların elmi əsaslarını möhkəmlədirmək 

məqsədi ilə tədqiqat işində səmərəli və rentabelli fəaliyyət quruculuğu, dinamik 

iqtisadi inkişaf faktorları, neftqazçıxarma kompleksinin müasir durumu, 

beynəlxalq neft kontraktları spektrində sahəvi infrastrukturdan faydalanma 

perspektivləri, investisiyon siyasət, instituтsiоnal islahatlar, kompleksin bazar 

iqtisadiyyatına adaptasiyası, audit xidməti, özəlləşdirmə вя innоvasiyaсы ilə bağlı 

problemlər də həll olunmuşdur. 
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 Azərbaycan Respublikasında son illərdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar 

nəticəsində iqtisadiyyatın bəzi sahələrində o cümlədən də sənayedə və onun aparıcı 

sahələrindən biri olan neft sənayesində bir sıra uğurlu nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

Neft sənayesində 1990-cı ilin əvvəllərində start götürən iqtisadi islahatlar prosesi 

hazırda köklü dəyişikliklərə məruz qalacaq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Müasir 

dövrdə neft sənayesində, xüsusilə də onun quruda yerləşən neftqazçıxarma 

idarələrində mövcud elmi-texniki və istehsal potensialından daha səmərəli istifadə 

etməklə, iqtisadi islahatları həyata keçirmək lazımdır. Bu sahədə müəyyən 

nailiyyətlər də əldə edilmişdir. Belə ki, son 10 ildə neft sənayesində bazar 

iqtisadiyyatına uyğun infrastrukturlar yaradılmış, neftqazçıxarma idarələrinin bəzi 

bölmələri özəlləşdirilmiş, xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə birlikdə müştərək 

müəssisələr yaradılmış, neftçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması истигамя- 

тиндя əməli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bütün bunlar neft sənayesində iqtisadi 

islahatların aparılması ilə yanaşı, neft hasilatının da sabitləşdirilməsi və gözəçarpan 

dərəcədə irəliləyişlər əldə edilməsinə imkan vermişdir. Məlumat üçün qeyd edim 

ki, neft sənayesində aparılan iqtisadi islahatlar sənayenin, eləcə də iqtisadiyyatın 

digər sahələrində həyata keçirilən iqtisadi islahatlardan öz xarakterinə və əhatə 

dairəsinə görə müəyyən qədər fərqlənir. Belə ki, neft sənayesində aparılan iqtisadi 

islahatlar çoxşaxəlidir.Neft sənayesində görülən bütün bu işlər təbii ki ölkəmizin 

iqtisadiyyatına və əhalinin güzəranına birbaşa təsir edir. 

Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки нефт щасилаты вя инкишафы «Эцняшли», 

«Чыраг», «Азяри» вя «Кяпяз» олмагла, 4 сащядя ъямляшмишдир. Анъаг, садя 

технолоэийанын истифадяси сябябиля щям щасилатда, щям дя щасил едиля биляъяк 

ещтийатларда азалма проблемляри иля гаршы-гаршыйа гойулмушдур. 1980-ъы илдя 

нефт щасилаты 14,7 милйон тон идися, бу рягям эетдикъя азалараг 1990-жы илдя 12,5 

милйон тон, 1995-ъи илдя 9,2 милйон тона вя 1996-ъы илдя ися 9,1 милйон тона 

дцшмцшдцр. Нефт щасилатындакы бу азалма, кющня технолоэийаларын истифадяси вя 

нефт сащяляринин тямириндяки чатышмазлыглар сябябиндян мящсулдарлыьын 

азалмасындан гайнагланмышдыр. Азярбайъанын сащиб олдуьу зянэин нефт 

йатагларынын истифадяси цчцн 1992-ъи илин сентйабрында Азяр нефт вя Азнефткимйа 
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бирляшдириляряк Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти (Тще Стате Оил Ъомпанй иф тще 

Азербаижан Републиъ-СОЪАР) йарадылды. Нефт щасилатынын артырылмасы вя мювъуд 

ещтийатларынын йахшылашдырылмасы анъаг мцасир теънолоэийанын истифадяси вя йени 

лайищяляр щяйата кечирмякля мцмкцн ола биляъяк. Азярбайъанын сащиб олдуьу 

игтисади эцъц вя технолоэийасы мювъуд ещтийатларын истифадяси вя инкишафы цчцн 

кифайят етмирди. Бу чатышмазлыг Азярбайъаны бюйцк нефт ширкятляри иля 

мцттяфиглийя истигамятляндирди. 

Ölkədə həm quruda, həm də dənizdə neft çıxarılır. Quruda çıxarılan neft daha 

çox Abşeron yarımadasında çıxarılır. Azərbaycan neft müqavilələri əsasən dəniz 

yataqları üzərində cəmləşmişdir. Azərbaycan böyük neft şirkətləri ilə imzaladığı 

müqavilələrlə neft ehtiyatlarını ölkə iqtisadiyyatına cəlb etməyi hədəf olaraq 

seçmişdir. Bu hədəf istiqamətində, qurudakı yataqlar da daxil olmaqla, 20 sentyabr 

1994-cü ildən etibarən Azərbaycanda dünyanın 19 ölkəsindən 33 şirkətin iştirakı 

ilə 23 Бeynəlxalq Нeft Мüqaviləsi imzalanmışdır. Hasilatın Bölgüsü Müqavilələri 

25-30 illik dövrü əhatə edir. Qərarlaşdırılan sərmayənin ümumi həcmi 60 milyard 

dollardan çoxdur. 

Neft layihələrinin həyata keçirilməsində 72-si yerli olmaqla, 400 şirkət iştirak 

edir. Şirkətlərin fəaliyyətləri inşaatdan ekoloji xidmətlərə qədər uzanır. Yerli və 

xarici şirkətlər arasında müttəfiqlik, müasir texnologiyaların, materialların, 

idarəetmə texnikalarının istifadəsinə imkan yaradır və beləliklə, mərkəzi idarəetmə 

tipindən bazar iqtisadiyyatına keçiddə böyük rol oynayır. 

İmzalanan müqavilələrinin ən əhəmiyyətlisi və Sovet dövründə mütəmadi 

olaraq geriləmə göstərən sektora yeni nəfəs verən “Əsrin Müqaviləsi” Azərbaycan 

baxımından böyük iqtisadi əhəmiyyətə sahibdir. 

«AÇG» yataqlarını əhatə edən Мüqavilə Azərbaycanın müstəqilliyindən və 

mövqeyini dəyişdirmək üçün etdiyi cəhdlərdən qaynaqlanan ən əhəmiyyətli tarixi 

hadisədir. Çox çətin vəziyyətlərdə aparılan danışıqlar Azərbaycan və qərb şirkətləri 

arasında hələ keçmiş Sovet İttifaqı dövründə başlaнdı.  
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Sovet iqtisadiyyatını zəiflədən liberаlizasiya dövrü daha çox Гərb şirkətlərini 

«Azəri-Çıraq-Günəşli» sahələrindəki zəngin mineral ehtiyatların kəşfi və 

Azərbaycanın yaxşı inkişaf etmiş neft sənayesi ilə cəzb etdi. 

Ehtiyatların inkişaf etdirilib araşdırılması üçün lazımi texnikanın yoxluğu 

səbəbindən Azərbaycan hökuməti layihələrin həyata keçirilməsi üçün qərb 

sərmayəsini ölkəyə çəkməyi qərara aldı. 1991-ci ilin yanvar ayında ölkə layihələri 

tenderə açdı. «BP», «Statoil», «Amoco», «Unocal» və digər şirkətlər bu tenderdə 

iştirak etdilər. 

1991-ci ildə «Amoco», «BP», «McDermott», «Pennzoil», «Ramco», «Unocal, 

Türkiyə Petrolları Anonim Ortaqlığı» (TPAO) və «Statoil» kimi şirkətlərin olduğu 

bir qrup xarici şirkətlər Azərbaycanla, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda 

yerləşən «Çıraq» və «Günəşli» sahələrinин yaxşılaşdırılması mövzusunda 3 il 

müddətində davam edəcək işlərə başladılar. 

Təxmninən 3 il davam edən müzakirələr nəticəsində, 20 sentyabr 1994-cü ildə 

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Bakının Gülüstan sarayında 

SOCAR ilə Кonsersiyum arasında əsrin müqaviləsi adlandırılan “Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorunda yerləşən «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarında 

Neftin Müştərək İstifadəsi və Pay Bölgüsü Haqqında Müqavilə” imzalanaraq 

həmin regionlarda neft axtarma və çıxartma haqqı AİOC-a verildi. 

Nəticədə, bir çox təsirlərə baxmayaraq müqavilə imzalanaraq Azərbaycan 

lehinə həyatı bir addım atılmış oldu. 

Müqavilə şərtlərinə görə, Azərbaycan bu üç neft yatağı üzərində mülkiyyət 

hüququnu qoruyur. 

Bu müqavilə, 2 dekabr 1994-cü ildə Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən 

müzakirə edildikdən sonra 12 dekabr 1994-cü ildə quvvəyə mindi. 

«Meqa layihə» olaraq da adlandırılan və ümumi sərmayə həcmi 11 milyard 

dollara yaxın bu layihə həcmində ümumi hasil edilə bilən neft ehtiyatlarıнын 5.4 

milyard barel (730 milyon ton), təbii qaz ehtiyatlarının isə 96 milyard m3 olduğu 

təxmin edilir. Bundan əlavə, yataqlar 6 milyon ton kondensat ehtiyatına da 
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sahibdir. Yuxarıdakı təxmini məlumatlarda tez-tez dəyişikliklər baş verir. 

Müqavilə 30 illik bir dövrü əhatə edir. 

Müqavilə tərkibinə də olan «Günəşli» yatağı 82 km, «Çıraq» yatağı 94 km və 

«Azəri» yatağı isə 113 km sahildən uzaqda yerləşir. 

1994-cü ilin dekabrında Кonsersium, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 

Şirkətini (AİOC) qurdu. Vəzifəsi, işi günlük olaraq izləmək olan AİOC-un 

Пroqramında, Azərbaycan neft sənayesinin infrastrukturunun Гərb standartlarına 

görə və bu ölçülər diqqətə alınaraq qurulması əsas yer tutur. 

Müqavilənin müzakirəsi əsnasında qarşıya çıxan problemler informasiya 

olmaqla, şirkətlərin müqaviləni ləğv edə biləcəkləri mövzularını əhatə edirdi. Bu 

şərtlər bunlardır: Dağlıq Qarabağdakı müharibənin başlaması, Rusya ilə Azərbaycan 

arasında həm iqtisadi, həm də siyasi münasibətlərin hədsiz dərəcədə pozulması, 

Azərbaycan daxilindəki qeyri-stabillik, Azərbaycan hökуmətinin stabil bir ixrac 

xəttinə sahib olmaması və Xəzər dənizinin statusunu müəyyən edən rejim üzərində 

meydana gələn hər hansı bir anlaşılmazlıq. 

İlk illərdə Кonsersiumda olmayan Yaponiya da daha sonra Кonsersiyuma 

daxil olunmuşdur. Yaponiyanın “Itochu” Шirkəti əvvəlcə Мüqavilədə iştirak 

etmədiyi halda, daha sonra bütün paylarını satan “McDermott International”dan 

2.45% pay alaraq “AÇG” Кonsersiumuna qoşulmuşdur. Yapon şirkəti daha sonra 

AMOCO-nun satdığı 5%-lik paydan 1.5%-ini alaraq, ümumi payını 3.9%-ə 

çıxartmışdır. 

Konsorsium üzvləri arasında imzalanan “Əməliyyatların Birlikdə Aparılması 

Haqqında Razılaşma Üzrə Müqavilə” ilə əlaqədar olaraq daha sonra «Azerbaijan 

International Operating Company» yaradıldı. «SOCAR»la yanaşı, dünayanın digər 

ölkələrindən 11 şirkəti iştirakı ilə yaradılan bu təşkilat Мüqavilədəki yataqların 

istifadəsinə xidmət edir. 

«Əsrin müqaviləsi»ndə mövcud bölgülərin son şəkli aşağıdakı kimidir: 

«BP» (operator)    34.13% 

«Unocal»    10.3% 

«SOCAR»    10% 
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«İNPEX»    10% 

«Statoil»     8.56% 

«ExxonMobil»    8% 

«TPAO»     6.75% 

«Devon»    5.62% 

«İtochu»     3.72% 

«AmeradaHess»   2.72% 

“Production Sharing Agreement (Hazır məhsulun bölünməsi)” tipli bir 

Мüqavilə olan “Əsrin müqavilяsi”ndə səhmlərin paylanılmasına baxdığımızda ən 

böyük payın ABŞ-a aid olduğunu görürük. Amerika şirkətlərinин ümumi payı 

təxminən 40%-dir. ABŞ bir ildə təxminən 340 milyon ton neft hasil edir, 600 

milyon ton isə idxal edir. Beləliklə, ABŞ-a idxal edə biləcəyi yeni enerji ehtiyatları 

lazımdır. Bu baxımdan Xəzər ABŞ-ın iqtisadi marağı olan regionlar içindədir. 

İngilis şirkətlərinin ümumi payı isə 19%-dir. Amerika və İngilis şirkətlərindən 

sonra Кonsersiumdakı ən böyük pay Rusийа və Azərbaycan şirkətlərinindir. 

“Əsrin Müqaviləsi”nin Azərbaycan Respublikası üçün rolu, sahələrin 

istifadəsi üçün lazımi investisiyaların 90%-nin Konsersium tərəfindən yerinə 

yetiriləcək olmasıdır. Azərbaycan neft və təbii qaz sahələrinin istifadəsi üzərində 

idarə və nəzarət hüququnu özündə saxlayır. Heç şübhəsiz ki, dənizin neft 

ehtiyatlarına tez və faydalı olacaq şəkildə böyük miqdarda sərmayə qoyulmalıdır 

və yeni texnologiyalar alınmalı, xarici ölkələrdən ən təcrübəli neft şirktlərini bu 

ərazilərə cəlb edərək onlarla müttəfiq olmalıdır. Çünki bu sahələrin istifadəsi 

məqsədi ilə qazma və emalat platformalarının, boru xətlərinin quruda təchizat 

sistemlərinin qurulması üçün böyük miqdarda sərmayə qoyulmalıdır. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafında vacib bir ünsür olmaqla yanaşı, xarici bazarda 

da mühüm bir açar olan enerji ehtiyatlarına dair imzalanan “Əsrin Мüqaviləsi” ilə 

Azərbaycan, dünya iqtisadiyyatına aktiv bir şəkildə inteqrasiya olunmaq yolunda 

ilk addım atmış oldu. 

İlk neft layihəsi olan «Azəri-Çıraq-Günəşli» dəniz yataqlarında nəzərdə 

tutulan bütün fəaliyyətlər yerinə yetirilmiş, burada neft istehsalına dair son 
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texnologiyalar tətbiq olunmuş, neft sənayesinin bünövrəsi olduqca müasir-

ləşmişdir. “Çıraq-1” dəniz platformasının inşası qurtarmış və neft istehsalının ilk 

quyusu qazılmış, platformadan Səngəçaldakı sahil terminalına qədər və neft 

daşlarındakı kompressor stansiyasına qədər sualtı boru kəmərləri çəkilmişdir. 

Səngəçalda sahil terminalı inşa edilmiş, Bakı-Novorossiйski neft boru xəttində 

təmir fəaliyyətləri aparılmış və 1997-ci il 12 noyabr tarixində bu neft boru xətti 

fəaliyyətə başlamışdır. 

«Çıraq-1»də istehsal sonrasında «Əsrin Мüqaviləsi»ndə adları göstərilən 

yataqlarda neft istehsalı ilə bağlı fəaliyyətlər üç mərhələdən ibarətdir. Birinci 

mərhələ, 2001-ci ilin avqust ayında «Mərkəzi Azəri» yatağında istehsal üçün 

lazımi işlər başlaнmışdır. İkinci mərhələ isə, 2002-ci ilin iyul ayında «Qərb və 

Şərq Azəri» yataqlarındakı fəaliyyətlərlə başlamışdır. Üçüncü mərhələnin 

başlamasına dair Мüqavilə isə, 2004-cü ilin 20 oktyabrında imzalanmışdır. 

Müqavilədя «Günəşli» yatağında istehsala başlama nəzərdə tutуlmuşdur. Üçüncü 

mərhələ ilə bağlı neftin ilk olaraq 2008-ci ildə istehsalı planlaшдырылmışdır. 2008-ci 

ildə neft istehsalı gündə 300.000 (üç yüz min) barel olacaqdır. Bir ildən sonra isə, 

“Əsrin Мüqaviləsi” çərçivəsində neft istehsalı günlük 1 milyon barelə yüksəlmiş 

olacaqdır. 

«Şahdəniz» йatağı ilə əlaqədar Мüqavilə 1996-cı il iyul ayının 4-də 

imzalanmış və 1997-ci il oktyabr ayının 4-də təsdiqlənmiş, 1996-cı il oktyabr 

ayının 17-də qüvvəyə minmişdir. “Production Sharing Agreement” halında 

imzalanan Мüqavilənin 30 illik müddəti vardır. Bu Мüqaviləyə əsasən məsuliyyət 

«Şah дəniz» konsersiumuna verilmişdir. «BP exploration Ltd»yə, ərazinin 

işlədilməsi tapşırılmışdır. Xəzərin Azərbaycan sektorunun cənub-şərqində yerləşən 

Şahdəniz yatağı, Bakıdan 70 km uzaqlıqdadır. Yataq 800 km2 ərazini əhatə edir. 

«BP Exploration» 1996-cı ilin oktyabr ayının sonlarına yaxın fəaliyyətə 

başlamışdır. Layihənin sərmayəsi 4.1 milyard dollardır. 

«Şahdəniz» yatağında təxmini bir trilyon m3 qaz ehtiyatı var. Təbii qazın 400 

milyard m3-i təsdiqlənmişdir. İldə 60 milyard m3 qaz çıxarılacağı təxmin edilir. 
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Beləliklə, «Şahdəniz» yatağı Azərbaycanın tяbii qaz potensialını təxminən 1 

trilyon m3 artırmışdır. 

«Şahdəniz» yatağı, Azərbaycanın dünya təbii qaz istehsalçısı və ixracatçısı 

ölkələri arasında sayılmasına imkan verdi. Bu səbəblə Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti 

qərarlaşdırılmadan təbii qaz ixracı ilə bağlı boru xətti də müzakirəyə başlanmışdı. 

«Şahdənizdən» çıxarılacaq qazın satışı ilə bağlı olaraq 2004-cü ildə 4 

müqavilə imzalandı. İldə 6.3 milyard m3 qazın satılması üçün ilk Мüqavilə “Botaş” 

ilə imzalandı. Bir Мüqavilə Azərbaycan dövləti ilə iki Мüqavilə isə Gürcüstanla 

imzalandı. Müqavilələrə görə, Azərbaycana ildə 1.5 milyard m3, Gürcüstana isə 

800 milyon m3 təbii qaz satılacaqdır. 

Şahdəniz layihəsi çərçivəsində hər ay təxminən 100 milyon dollar xərclənir. 

«Şahdəniz» dünyanın ən böyük 10 neft-qaz layihəsindən biri olacaqdır. Yataqdan 

2006-cı ilin sonlarında təbii qaz ixrac edilməyə başlanmışdır.  

Son illərdə ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində sosial-iqtisadi 

sahələrdə geriləmələrin qarşısı alınmış və müəyyən irəliləmələr müşahidə 

edilmişdir. Dövlət tərəfindən əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, pensiya 

və müavinətlərin məbləğinin artırılması sahəsində mühüm tədbirlər həyata 

keçirilməsi, aztəminatlı ailələrə dövlətin diqqətinin və sosial qayğısının йцксялдил- 

мяси bunu bir daha sübut edə bilər. Görülən tədbirlər nəticəсində, 2010-cu ilin ilk 

iki ayında ölkənin ümumdaxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 5,6 faiz 

və yaxud müqayisəli qiymətlərlə 236,7 milyon manat artaraq 6,1 milyard manata 

çatmış, onun əhalinin hər nəfərinə düşən həcmi isə 689,6 manat (858,5 ABŞ 

dolları) təşkil etmişdir. Bu dövrdə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda istehsal 

olunmuş ÜDM-in həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 faiz, qeyri-neft 

sektorunda isə 4,2 faiz artmışdır. ÜDM-in 67,4 faizi istehsal sahələrində, o 

cümlədən 60,3 faizi sənayedə, 5,5 faizi tikintidə, 1,6 faizi kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıqda, 25,7 faizi isə xidmət sahələrində yaradılmışdır. Xidmət 

sahələrində yaradılmış əlavə dəyərin 24,1 faizi nəqliyyat, 6,6 faizi informasiya və 

rabitə, 27,7 faizi topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin və motosikletlərin 

təmiri üzrə xidmətlər, 4,3 faizi yaşayışın təşkili və ictimai iaşə xidmətləri, 37,3 
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faizi sosial və digər xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən iqtisadi vahidlərin 

payına düşmüşdür. Məhsula və idxala xalis vergilər ümumdaxili məhsulun 6,9 

faizini təşkil etmişdir.Neft sənayesinin inkişafı nəticəsində ölkəyə xarici 

investisiyalar qoyuluşu artmışdır.Təbii ki bütün bunlar da öz növbəsində neft 

sənayesinin elmi-texniki təchizatlarla təmin olunmasına, ixrac potensialının 

genişlənməsinə və s. səbəb olur. İndi isə 2000-2009-cu illər ərzində Azərbaycana 

qoyulan investisiyaların miqdarını göstərmək istərdim.  

 Son illərdə dövlət tərəfindən əhalinin sosial gücləndirilməsi, pensiya və 

müavinətlərin məbləğinin artırılması sahəsində mühüm tədbirlər həyata keç-

irilməsi, aztəminatlı ailələrə dövlətin diqqətinin və sosial qayğısının yükəldilməsi 

bunu bir daha sübut edir. Əhalinin həyat səviyyəsinin artması 2009-cu ildə də 

davam etmişdir. Belə ki, respublikamızda mənzil tikintisinin artması, Bakıda özəl 

firmalar tərəfindən yaşayış evlərinin inşasının getdikcə geniş vüsət alması, ölkəyə 

idxal olunan avtomobillərin və məişət avadanlıqlarının sayının ilbəil çoxalması, 

əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi ilə ticarət dövriyyəsinin genişlənməsi və 

sair amillər ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına dəlalət edir. 

2008-2011-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasının Dövlət İnvestisiya 

Proqramı»nın layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 

təqdim olunmuşdur. 

2008-2011-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasının Dövlət İnvestisiya 

Proqramı” ölkə iqtisadiyyatının, əsasən qeyri-neft sektorlarının davamlı olaraq 

yüksək artım templəri ilə dinamik və tarazlı inkişafına, əhalinin iqtisadi və sosial 

tələbatının daha yüksək səviyyədə təmin olunmasına, regionlararası inkişaf 

fərqinin azaldılmasına, optimal sektor istehsal strukturuna nail olunmasına, ixrac 

potensialının yüksəldilməsinə, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, 

ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiş dövlət əhəmiyyətli investisiya layihələrinin 

ardıcıl və əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır. 

2008-2011-ci illər üzrə təklif edilən Dövlət İnvesitiya Proqramı son illərin 

iqtisadi vəziyyətinə, gələn dörd il üzrə makroiqtisadi siyasətə və inkişaf 

proqnozlarına, o cümlədən fiskal proqnozlara uyğun olaraq hazırlanmışdır. 
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2008-2011-ci illər üzrə Dövlət İnvetisiya Proqramını əhatə edən orta müddət 

ərzində Azərbaycanın neftin və qazın ixracından böyük həcmdə gəlirlər əldə 

edəcəyi gözlənilir.  

Bu dövrdə respublikada neft gəlirlərinin istifadəsi təsdiq edilmiş “Neft və qaz 

gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya” ilə müəyyən edilmiş 

prinsiplər əsasında həyata keçiriləcək. Böyük hissəsinin gələcək nəsillərə 

saxlanılması təmin edilməklə, əldə edilmiş irihəcmli neft gəlirlərinin bir hissəsi 

xərclənəcək və tam şəffaflıq prinsipinə əməl ediləcək. Həmin xərclər “insan 

kapitalının”, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə, mövcud infrastrukturun 

təkmilləşdirilməsi və yeni infrastruktur obyektlərinin tikilməsinə, yeni технолоэи-

йаларын gətirilməsinə, prioritet vəzifələrin reallaşdırılması məqsədi ilə hazırlanmış 

dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 

yönəldiləcək. 

Yeni mərhələnin əsas hədəfi – uzunmüddətli ümumbəşəri dəyərlər, qlobal 

proseslər və milli maraqlar nəzərə alınmaqla, ortamüddətli dövr üçün ölkədə dinamik 

sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir.  

Sosial-iqtisadi inkişaf mədsədlərinin həyata keçirilməsi üçün investisiya 

siyasəti mühüm alətlərdən biridir. Bu baxımdan Dövlət İnvestisiya Proqramı milli 

və sektor inkişafı çərçivəsində formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə 

yanaşı, sektorlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi və uyğunsuzluqlara 

yol verilməməsi üçün yeganə yoldur. Bir çox inkişaf etməkdə olan və vəsait 

çatışmazlığı ilə üzləşən ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan karbohidrogen 

ehtiyatlarının istismarından böyük həcmdə gəlir əldə etməyə başlamış və bu 

gəlirlərin orta müddətdə azalan templərlə artması gözlənilir. Dünya təcrübəsi 

göstərir ki, maliyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı şəraitində gəlirlərin səmərəli 

istifadəsi ilə müqayisədə, böyük həcmdə gəlirlərin istifadəsi prosesinin idarə 

olunmasında daha çətin problemlərlə üzləşilir. Qısa müddətdə irihəcmli gəlirlərin 

əldə edilməsi səmərəli xərclər həyata keçirməklə yanaşı, makroiqtisadi sabitliyin 

qorunması, iqtisadiyyatda regionlarla mərkəzin sosial-iqisadi cəhətdən ahəngdar 

inkişafı, ümumiyyətlə, tarazlı inkişafın təmin olunması, yoxsuлluğun səviyyəsinin 
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azaldılması, iqtisadi münasibətlərdə ədalət prinsiplərinin gözlənilməsi, bugünkü və 

gələcək nəsillər arasında gəlirlərin düzgün bölüşdürülməsi kimi mühüm 

məsələlərin həllini tələb edir. Qeyd olunan problemlərin həlli hökуmətin əsas 

məqsədidir. Hazırlanmış DİP də məhz bu məqsədlərə nail olunmasına yönəlmişdir.  

 Digər mühüm təbir, 2000-ci ilin sentyabrında Nyu-Yorkda BMT-nin 

təşkilatçılığı ilə keçirilən Sammitdə 147 ölkənin başçısı Minilliyin İnkişaf 

Məqsədlərini əks etdirən birgə Bəyannamə imzalamış və 2015-ci ilədək olan dövr 

üçün yoxsulluğun azaldılması prioritet kimi müəyyənləşdirilmişdir. Sənədi 

Azərbaycan Respublikası adından xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev 

imzalamış və bununla da ölkəmiz Minilliyin Bəyannaməsinə qoşulmuşdur. 2003-

cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “2003-2005-

ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi 

inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.  

Proqramda yoxsulluğun azaldılması sahəsində strateji məqsədlər və onlara 

nail olunması üçün həyata keçiriləcək tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət 

Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunub 

saxlanmış, dinamik iqtisadi artım təmin edilmiş, bu isə öz növbəsində yoxsulluq 

probleminin əsasən həllinə şərait yaratmışdır. Görülən işlərin nəticəsidir ki, 2005-

ci ildə yoxsulluq səviyyəsi 2002-ci ildəki 46,7%-dən 29,3%-ə enmişdir. Bu 

istiqamətdə davam etdirilən sistemli tədbirlər ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 

daha da azalması ilə nəticələnmiş, ötən ilin yekunlarına görə, Azərbaycanda bu 

göstərici 13,2% təşkil etmişdir. 

 Ölkəmizin iqtisadi və sosial həyatındakı müsbət meyиllərin, əhalinin rifah 

halının yaxşılaşdırılması və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması sahəsində 

tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2008-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” 

təsdiq olunmuşdur. Dövlət Proqramı özündə əsas 9 strateji məqsədi əks etdirir. 

Makroiqtisadi sabitliyi saxlamaq və qeyri-neft sektorunu tarazlı inkişaf etdirməklə 

davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi, əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının 
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genişləndirilməsi, yaşlı əhalinin, aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə 

həssas qrupların sosial riskinin azaldılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin 

həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi, təhsil və səhiyyə 

sahəsində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sosial infrastrukturun inkişaf 

etdirilməsi Dövlət Proqramının əsas strateji istiqamətlərindəndir. Bu sahədə həyata 

keçiriləcək məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2008-2015-ci illərdə ölkədə işsizlik 

səviyyəsinin 3-4%-dək, yoxsulluğun səviyyəsinin isə 2 dəfə azaldılması nəzərdə 

tutulur. Demək, bizim əsas məqsədimiz bundan sonra aparılan işlərlə yoxsulluqla 

mübarizəni gücləndirmək, yoxsulluğu azaltmaq və gələcəkdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğu tamamilə aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Bu sahədə 

Azərbaycanın yeni Нeft Сtrategiyası mühüm rol oynaya bilir və biləcəkdir. Çünki 

republikamızda mənfəət karbohidrogenlяrinin həcminin və satışının artması 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna daxil olan gəlirin çoxalmasına 

imkan verir ki, bu da əhalinin sosial problemlerinin həllini sürətləndirə bilər. 

 Müstəqil Azərbaycanın taleyində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən Нeft 

Strategiyasının bütün çətinliklərə baxmayaraq, uğurla baş tutması və onun böyük 

müdrikliklə müəyyən olunmuş uzunmüddətli başlıca məqsədlərinin ardıcıl 

mərhələlərlə, müvəffəqiyyətlə gerçəkləşdirilməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının 

bu aparıcı sahəsi artıq özünün daima yüksələn xətlə artım məcrasına düşmüşdür. 

Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında ən mühüm dəyişiklik yaradacaq sahənin 

köklü yüksəlişinin nəticələri ən yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcəkdir.  
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Mövzu 6. 

Azərbaycanda pул-кредит сийасяти , onun müasir vəziyyəti və təhlili 

Plan 

1. Pul-kredit siyasətinin nəzəri əsasları 

2. Pul-kredit sferasında dövlət tənzimlənməsinin əsas vasitə və alətləri 

3. Bank sisteminin inkişafında pul-kredit siyasətinin rolu 

4. Milli iqtisadiyyatın inkişafında pul-kredit siyasətinin rolunun artması 

 

Пул-кредит сферасы иля баьлы олан вя «пул кцтляси нязяриййяси» кими танынан 

илк нязяриййя ХВЫ ясрдя Саломан мяктябинин нцмайяндяляри тяряфиндян рясмян 

системли шякилдя иряли сцрцлмцшдцр. «Пул-кцтляси нязяриййяси» ХВЫ-ХВЫЫЫ 

ясрлярдя классик игтисадчылар тяряфиндян зянэинляшдирился дя ясасян ХВЫЫЫ ясрдя 

Д.Йум тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. 

Танынмыш классик игтисадчы Давид Рикардонун игтисади тялиминдя пул 

тядавцлц вя банк системи иля баьлы нязяри фикирляр эениш йер алмышдыр. ХВЫЫЫ ясрин 

сонларында Рикардо тядавцлдя олан пулун кямиййятини вя онун дяйярини 

тянзимляйян ганунларла баьлы тяклифляр иряли сцрмцшдцр. Бунунла йанашы, щямин 

вахтларда игтисадчынын вятяни Инэилтярядя пул бющранынын йашанмасы, ону пул-

кредит сийасяти мясялясиня даща фундаментал йанашмаьа сювг етмиш вя нятиъядя 

Рикардонун пул тядавцлц иля баьлы мцкяммял нязяри фикирляри мейдана 

эялмишдир. О гейд едирди ки, гызыл вя эцмцшцн дяйяри, о ъцмлядян бцтцн диэяр 

ямтяялярин дяйяри онларын истещсалы вя сатышы цчцн зярури олан ямяйин мигдарына 

бярабярдир, гызылын эцмцшдян бащалылыьы ися, мящз она олан тялябин чохлуьу иля 

дейил, гызылын ейни мигдарынын ялдя едилмяси цчцн сярф олунан ямяйин эцмцшцн 

ейни мигдарына чякилян ямякдян чох олмасы иля баьлыдыр. Инэилис классик 

игтисадчысы бу йанашманы пула да аид едяряк билдирмишдир ки, юлкядя истифадя 

олуна билян гызыл вя эцмцш пулун мигдары онларын дяйяриндян асылыдыр. 

Тядавцлдя йалныз гызылдан истифадя олунарса, онда онун мигдары ейни мягсядля 

истифадя олунан эцмцшдян ашаьы олар. Бир сюзля, яэяр гызыл эцмцшдян 10 дяфя 

бащадырса, онда тядавцлдя лазым олан гызылын щяъми бир о гядяр аз олаъаг. Д. 
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Рикардо билдирирди ки, тядавцл васитясинин дяйярини ашаьы салмагла щямин 

нисбятдя онларын кямиййятини артырмаг, яксиня онларын дяйярини артырмагла ися 

кямиййятини азалтмаг олар. Бир сюзля, игтисадчы ясасландырмышдыр ки, тядавцлдя 

олан пулун дяйяри иля онун кямиййяти арасында ялагя мювъуддур, цмумиликдя 

ися тядавцлдяки пул кцтлясинин бир оптимал щядди вардыр ки, о щяддин чох 

кечилмяси дцзэцн дейилдир. 

Ядябиййатларда гейд едилир ки, Рикардо милли игтисадиййатын инкишаф 

тялябляриня уйьун эялян пул системинин нязяри консепсийасыны щазырлайан илк 

тядгигатчылардан бири олмушдур. «Игтисадиййатын инкишафынын мцщцм шяртлярин-

дян бири вя ян ваъиби- сабит пул тядавцлцдцр» дейян Рикардо бу сабитлийин, 

йалныз гызыла ясасланан пул системиня сюйкянмясини шярт кими иряли сцрмцшдцр. 

ВЫЫЫ ясрин сонларында Рикардо Инэилтяря банкынын банкнотлар бурахмасыны, 

дювлят вясаитляринин идаря етмя щцгугуна малик олмасыны, Мяркязи Банкын 

йарадылмасыны игтисади инкишафы дястякляйяъяк пул сферасы иля баьлы тяклифляр пакети 

кими щюкумятя тягдим етмишдир. 

Щяля о вахт Рикардо щесаб едирди ки, юлкядя пул бурахылышы тянзимлянмяли, 

каьыз пулларын бурахылышы лимитляшдирилмяли вя онлара нязарят щяйата 

кечирилмялидир. Гиймятли метал кцлчялярин идхал вя ихраъынын сярбястляшдирилмясини 

тювсийя едян нязяриййячи иддиа едирди ки, яэяр гызыл пул юлкяйя чох эялярся, онда 

гиймятляр йцксяляр, яксиня аз эялярся гиймятляр ашаьы дцшяр. Мянбялярдян 

бириндя Рикардонун бу тяклфини ясасландырдыьы ганунауйьунлуг беля изащ 

едилмишдир: «Рикардо юлкядя гызылын топланмасына мцсбят щал кими бахыр вя 

эюстярир ки, бу щалда гиймятляр йцксялир, хариъдян юлкяйя мал эятирилмяси файдалы 

олур. Демяли, юлкянин тиъарят балансында гызылла юдянилмяли олан вязиййят 

йараныр, гызыл юлкядян кянара чыхыр, гиймятлярин ашаьы дцшмяси баш верир. Бу да 

юз нювбясиндя хариъи малларын юлкяйя эятирилмясини мящдудлашдырыр вя мцвазинят 

йараныр. Юлкядя гызыл чатышмадыгда вязиййят якс истигамят алыр вя беляликля, 

тиъарят балансларыны бярабярляшдирян вя юлкяляр арасында гызылы бюлцшдцрян 

автоматик механизм йараныр».  
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Диэяр классик игтисадчы Адам Смитин дя пул иля, пул тядавцлц иля баьлы 

нязяри фикирляри вя бахышлары олмушдур. Смит пулу ваъиб дяйяр щесаб етмир, она 

йалныз мцбадиля васитяси кими бахырды. «Реал сярвят пулда дейил, пулла алынан 

мящсулдадыр» дейян Смитя эюря, гызыл вя эцмцшцн алыъылыг габилиййяти гейри сабит 

олур вя бу эцн бир гызыл пул алан адам, щямин пулу сабащ хяръляйя биляр, 

беляликля, икинъи цчцн дя эялир тямин етмиш олар. Икинъи шяхс дя нювбяти эцн о пулу 

хяръляйяряк цчцнъцйя эялир веря биляр. Бунунла да дювриййядя олан пул мябляьи 

халгларын цмуми эялири цчцн ейни дяряъядя шяффаф дейил. Смит щесаб едирди ки, 

пулун юз тясирляри вар, амма неъя ки, о юз йериндядир, файдасыз бир васитядир, 

йяни «юлц вясаит»дир. Беля олан щалда онун щеч бир тясири дя олмур. Игтисадчы 

билдирирди ки, йалныз сямяряли банк фяалиййяти пулу даща эцълц ишлядя биляр, онун 

тясирлярини артырар. 

1772-ъи илдя Шотландийада банк бющранынын мцшащидя едилдийи бир вахтда 

Смитин пул тядавцлц иля баьлы арашдырмалары даща да интенсивляшмишдир. Щяля о 

вахт игтисадчы «банк риски» анлайышына эениш йер вермиш, банкларын векселляри 

щяддян артыг дяряъядя бурахмаларынын рискли олдуьуну ясаслан-дырмышдыр.  

 Д.Йум 1752-ъи илдя няшр едилмиш «Пул щаггында Ессе» адлы ясяриндя гейд 

етмишдир: «Йалныз гызылын вя эцмцшцн мигдарыны артыран пулун ялдя едилмяси иля 

гиймятлярин йцксялмяси арасндакы интервал вя йа орта вязиййят сянайе цчцн 

ялверишлидир... Дювятин дахили хошбяхтлийиня нязярян еля бир ящямиййяти йохдур ки, 

пул чох вя йа аз мигдардадыр. Дювлят вязифяси олан шяхсин дцзэцн сийасяти яэяр 

мцмкцнся, пулу щяля дя йцксялян сявиййядя горумагдыр, чцнки бу васитя иля о 

милли сянайечилик рущуну ойаг сахлайыр вя бцтцн реал эцъ вя зянэинликляри ещтива 

едян ишчи гцввясинин вязиййятинин инкишафына сябяб олур. Пулу азалан миллят пулу 

олмайан, лакин инкишаф тенденсийасына малик миллятя нисбятян щягигятдя щямин 

вахт даща зяиф вя заваллыдыр». 

Танынмыш классик игтисадчы Петтинин мянфяят нормасы иля баьлы нязяри 

фикирляриндян чыхыш едяряк диэяр классик игтисадчы Локк щесаб едирди ки, пулун 

тябии дяйяри мянфяят нормасындан иллик эялир эятирмяйя мейил етдийиня эюря, 

тамлыгда щямин вахт дювр едян пул сялтянятинин бцтюв тиъарят сялтянятиня 
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нисбятиндяки кямиййятдян асылдыр. Локкийя эюря, пулун ики дяйяри вардыр: 

мянфяят нормасындан иряли эялян истифадя дяйяри вя мцбадиля дяйяри. Биринъи 

мянада о, торпаг тябиятиня маликдир – биринин эялири рента, диэяринки ися 

истифадядир. Икинъи мянада ися ямтяя тябиятиня маликдир: онун мцбадиля дяйяри 

мянфяят нормасынын эюзлянилян щяъминдян дейил, ямтяялярин боллуьуна вя йа 

гытлыьына нисбятдя пулун боллуьундан вя йа гытлыьындан асылдыыр. Беляликля, Локк 

биринъиси, иддиа едир ки, мянфяят нормасы – дювриййя сцрятини дя нязяря алмагла 

пулун мигдарынын тиъарятин цмуми дяйяриня нисбятиндян асылыдыр. Икинъиси ися, 

пулун мцбадиля дяйяри пулун мигдарынын базардакы мящсулларын цмуми 

щяъминя олан нисбятиндян асылыдыр. 

Пул-кредит сийасяти иля баьлы нязяриййялярин системляшмяси вя игтисадиййатын 

дювлят тянзимлянмясиндя пул-кредит сийасятинин ролу иля баьлы елм 

иътимаиййятиндя мцзакирялярин даща да дяринляшмяси дцнйа игтисадиййатында 

«Бюйцк депрессийа» адланан бющранын баш вермясиндян сонра мцшащидя 

едилмишдир. «Бюйцк депрессийа»дан сонра дювлятин игтисади просесляри 

тянзимлямяк, игтисадиййатын инкишафыны стимуллашдырмаг сащясиндяки фяалиййяти 

иля баьлы бир сыра нязяри мяктябляр арасында фикир айрылыглары, щятта бир-бириня там 

зидд олан йанашмалар, бир-бирини инкаретмяляр олмушдур. «Бюйцк 

депрессийа»нын мянфи нятиъяляринин арадан галдырылмасында, дцнйа юлкяляриндя 

игтисади инкишафа наил олунмасында беля нязяриййялярдян икисинин практики 

ящямиййяти даща бюйцк олмушдур. Щазырда да щямин консепсийалар дцнйа 

юлкяляриндя игтисадиййатын тянзимлянмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едирляр. Ъон 

Мейнард Кейнсин ясасыны гойдуьу нязяриййя игтисадиййатын тянзимлянмясиндя 

фискал сийасятя цстцнлцк верилмясинин, Милтон Фридманын ясасыны гойдуьу 

«монетар нязяриййя» ися бу истигамятдя пул-кредит сийасятиня цстцнлцк 

верилмясинин тяряфдарыдыр. 

«Bюyцk дepressiya»дан сонра Keyns iddia edirdi ki, hюkumяt юz 

xяrclяrini чoxaltmaqla iqtisadi bюhrana son qoya bilяr. Иri hюkumяt proq-

ramlarы vя layihяlяri yeni iш yerlяri yaradaraq tяlяbatы artыrыr vя nяticяdя iqtisadi 

mцhяrrik yenidяn iшя dцшцr. Lakin Keynsin bu nяzяriyyяsini Avstriya 
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iqtisadчыsы F.Hayek sяrt tяnqid etmiшdi. Hayek Keyns nяzяriyyяsinin yanlыш 

яsaslara sюykяndiyini, cяmiyyяtdя iqtisadi bюlэц balansыnы яdalяtsizcяsinя 

pozduьunu, vя hюkumяtin artan xяrclяrinin iqtisadiyyatы iflasa uьratdыğыnы 

bildirirdi. О, гейд едирди ки, щюkumяtin pul xяrclяmяsinin yalnыz 2 yolu 

var: бirincisi, vergilяri artыrmaqdыr ki, bu, sahibkarlыq hяvяsini юldцrцr, иkincisi 

isя яlavя pul чap etmяkdir ki, bu da inflyasiyanы gцclяndirir vя pulun dяyяrini 

salыr. Бир сюзля, Кейнсин нязяриййяси пул-кредит сферасына эюстяряъяйи мянфи 

тясирлярин прогнозу иля инкар едилирди. 

Яслиндя пул-кредит сийасятинин бир сыра истигамятляри вя алятляри бирбаша 

Кейнсин нязяриййясиндяки ясас мцддяалара сюйкянир. Мясялян, игтисади 

инкишафын башлыъа ясасыны сямяряли тялябдя эюрян Кейнс икинъинин формалаш-

масында цч амилин мцщцм рол ойнадыьыны эюстярирди: истещлака мейиллилик, 

капитал гойулушунун сявиййяси вя ликвидлик. Биринъи вя икинъи амилляр мяъму 

тялябин сявиййясини вя артымыны шяртляндирир, ликвидлик ися мяъму тялябя якс 

эюстяриъи кими чыхыш едир. Беля ки, ликвидлийя цстцнлцк верилмяси капиталын боръ 

кими мянфяятли олмасына эятириб чыхарыр, бу ися билаваситя боръ фаизи 

эюстяриъисиндян асылыдыр. Кейнс билдирирди ки, яэяр боръ фаизи йцксяк оларса, онда 

капитал сащибляри ону истещсалдан эютцряряк пул формасында фаиз эялири ялдя 

етмяйя йюнялдяъякляр. Бу ися мяшьуллуьун артмасында мцстясна рол ойнайан 

инвестисийалара мянфи тясир эюстяряъяк. Бу эцн мяркязи банкларын учот дяряъяляри 

васитясиля игтисади просесляря тясир етмяляри, хцсусиля дя бющранлар шяраитиндя фаиз 

дяряъялярини азалдараг игтисади инкишафы стимуллашдырмаьа чалышмалары кими 

фяалиййятляринин нязяри ясасларында Кейнсин мцлащизяляринин юз йери вардыр. 

Пул-кредит сферасында монетар сийасятин мцяллифи олмаг Милтон Фридмана 

1976-ъы илдя игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты газандырмышдыр. Бу мцкафата о, 

истещлакын тящлили, пул дювриййясинин тарихи вя «монетар нязяриййя»нин ишляниб 

щазырланмасы сащяляриндяки наилиййятляриня, еляъя дя игтисади сабитляшмя 

сийасятинин мцряккяблийинин тяърцби шякилдя эюстярилмясиня эюря лайиг 

эюрцлмцшдцр. 
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Ядябиййатлардан бириндя гейд едилир ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра 

Гярби Авропа юлкяляринин игтисади дирчялишини тямин етмяк цчцн АБШ-ын дювлят 

мцшавири Ъоръ Маршал тяряфиндян «Маршал планы»нын иърасында иштирак едян 

Милтон Фридман «цзян валйута курслары» идейаларыны фяал шякилдя мцдафия етмиш 

вя габагъадан билдирмишдир ки, «Бреттон-Вудс» разылашмасы иля апарылмыш, гейд 

едилмиш валйута курслары сон нятиъядя ифлаъа уьрайаъаг. Онун прогнозу дцз 

чыхыр, 70-ъи иллярин яввялляриндя беля бир ифлас баш верир вя «Бреттон-Вудс» 

разылашмасы йениси иля явязлянир.  

М.Фридман юзцнцн 1957-ъи илдя няшр едилмиш «Истещлак функсийасынын 

нязяриййяси» адлы ясяриндя сцбут етмишдир ки, Кейнсин «ъари истещлакы ъари 

эялирлярля уйьунлашдыран» консепсийасы мцтляг йалныш курса эятириб чыхараъаг. О, 

истещлакын практики мялуматларынын бюйцк сырасыны тядгиг едяряк мцяййян 

етмишди ки, нятиъяляр онун «даими эялир» нязяриййясиндян фярглянмир. Щансы ки, 

бу нязяриййяни о, Кейнсин мцлащизялярини тядгиг вя тянгид едяряк иряли 

сцрмцшдц. Щямин вахт Фридманын «даими эялир щагда» нязяриййяси «пулун 

мигдары» нязяриййясинин формулунда ясаслы дяйишикликляря эятириб чыхарараг 

мцщцм рол ойнамышдыр. 

Бюйцк депрессийа илляриндя Фридман АБШ Федерал Ещтийат Системини тянгид 

едяряк ону юлкянин банк системинин ликвидлийинин горунмасында зяифлик 

эюстярмякдя эцнащландырмышдыр. Бющранын тясирляринин азалдылмасы цчцн банк 

секторунун тянзимлянмясиндя пруденсиал фяалиййятин эцъляндирилмясини игтисадчы 

зярури шярт кими тяклиф етмишдир. 

Бющранын ясасян пул кцтляси иля баьлы олдуьуну иддиа едян Фридман ондан 

чыхыш йолуну беля изащ етмишдир: «Пул кцтлясинин кяскин ихтисары – бу Кейнсин вя 

онун тяряфдарларынын банк системинин зяифлийи щагда дювриййядя олан пулларын 

ихтисарына даир фикирляриня якс олараг, монетар сийасятин эцъцнцн фаъияви олса да, 

щягиги сцбутудур». М.Фридман тядгигатларында бу фикри ясас эютцрмцшдцр ки, 

номинал эялирлярин интенсив артымынын дяйишмяси ясасян пул кцтлясинин артымынын 

дяйишмяси иля шяртлянир. Онун фикринъя, пул кцтлясиня тясир едян вя пула олан 

тялябя тясир етмяйян мцщцм амилляр вардыр. Вя тядавцлдя олан пул кцтлясинин 
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кямиййятинин мцяййян едлмясиндя ясас амиллярдян бири Мяркязи Банкын 

фяалиййятидир. 

М.Фридманын ясасыны гойдуьу «монетаризм нязяриййяси»ня эюря, 

тядавцлдя олан пул кцтляси ашаьыдакы ясас цч амилдян асылыдыр: 

- пулун мигдарындан, йяни мяркязи банкын банкнотларынын щяъминдян; 

- банк ещтийат нормаларындан; 

- наьд пулун банк депозитляриня нисбятиндян. 

Щямкарларындан бири М.Фридман щаггында йазыр: «Онун монетар 

доктринасы бир сябябиййят амилиня – пул кцтлясиня щяддян артыг баьланмасына 

бахмайараг диэяр доктриналарын щяйат габилиййяти олан ясасы олмушдур. Онун 

наилиййятляри неъя олса да, Кейнсин нязяри йениликляринин чатышмазлыгларыны тящлил 

етмяси вя ишсизлийин тябии нормасыны тягриби изащ едян Филлипс яйрисинин кясярли 

тянгиди иля баьлыдыр. Тядгиг олунан щадисялярин тянгиди тящлили игтисади сийасятин 

нязяри аспектляринин ишляниб щазырланмасына, еляъя дя инфлйасийанын кяскинляшмяси 

вя ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун ихтисары дюврц цчцн ишсизлийин 

игтисади амилляринин гиймятляндирилмясиня даир тясир эюстярмякдя М.Фридмана 

имкан йаратмышдыр».  

Щяр йердя вя щяр заман монетар бир проблем вар дейя идди едян 

М.Фридман билдирмишдир ки, щюкумятляр щяр ил пул тяклифини 3-5 фаиз интервалында 

артырмалыдыр. 

М.Фридман дювлятин игтисадиййата йюнялмиш бирбаша идаряетмя вя 

тянзимлямя просесинин бцрократийа олдуьуну, сямярясиз олдуьуну билдиря-ряк, 

беля мцдахилянин йалныз долайы йолла олмасынын тяряфдары олдуьуну бяйан 

едирди. О, беля долайы васитя кими пул кцтлясинин тянзимлянмясини ян идеал васитя 

щесаб едирди. 

1999-ъу илдя игтисадиййат цзря Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш Роберт 

Мондел диэяр игтисадчы щямкары Маркус Флеминг иля бирликдя макроигтиса-

диййатла баьлы тядгигатларда эениш истифадя едилян «Мондел-Флеминг» моделини 

ишляйиб щазырлайыблар. Бу моделя эюря, пул-кредит сийасятинин еффективлийи ясасян 

сечилмиш валйута режиминдян асылыдыр. Азад валйута зоналарынын йарадылмасы вя 
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диэяр бу кими мясяляляр дя пул-кредит сийасятинин сямяряли тясирляри цчцн 

игтисадчыларын иряли сцрдцкляри тяклифлярдян бири олмушдур. 

Пул-кредит сийасятинин башлыъа вязифяси гиймятлярин сабитлийини вя игтисади 

инкишафын давамлылыьыны тямин етмякдир. Бу бахымдан узун илляр, щяля ики-цч яср 

бундан яввял тядгигатчыларын юйрянмяйя чалышдыглары ясас мясяля тядавцлдяки 

пул иля гиймятляр арасындакы ялагя олмушдур. Йекунда ясас нязяриййялярин орта 

хяттиндя бу фикир дайанмышдыр ки, макроигтисади сявиййядя гиймятляр бирбаша 

пул кцтляси иля ялагялидир. 

Классик вя мцасир нязяри фикирляри, мцхтялиф консепсийаларын ясас мцддя-

аларыны цмумиляшдиряряк пул-кредит сийасяти щагда ашаьыдакылары гейд етмяк 

олар: 

- пул-кредит сийасятинин ясас мащиййятини дювлятин пул кцтлясини тянзимля-

мякля, она мцдахиляляр етмякля макроигтисади сявиййядя гиймятлярин 

сабитлийиня чалышмасы тяшкил едир; 

- фискал сийасятя нисбятян пул-кредит сийасятинин игтисадиййата тясири даща 

оперативдир ки, бу бахымдан макроигтисади сявиййядя гиймятлярин тянзимлян-

мясиндя пул-кредит сийасятинин ясас васитя кими сечилмяси зяруридир; 

- пул-кредит сийасяти васитясиля игтисадиййатда боръ фаиз дяряъяляринин 

тянзимлянмяси инвестисийаларын стимуллашдырылмасы, игтисади тянязцлляря гаршы 

мцбаризя бахымындан ящямиййятлидир; 

- тядавцлдя олан пул ващидинин дяйяри вя онун цмуми мигдари гиймятляр 

сявиййясини шяртляндирян ясас эюстяриъилярдян биридир; 

- мцасир игтисади просесляр шяраитиндя пул кцтлясиня тясир едян амиллярин 

сырасы бир гядяр дя эенишлянмишдир; 

- валйута режими, валйута мязяннясинин тянзимлянмяси дя пул-кредит 

сийасятинин сямяряси цчцн мцщцм амиллярдян биридир вя с. 
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Äöíéà þëêÿëÿðèíèí òÿúðöáÿñè âÿ ÷îõñàéëû èãòèñàä÷û àëèìëÿðèí éåêäèëëèêëÿ ãÿáóë 

åòäèéè áåëÿ áèð ðÿé ìþâúóääóð êè, ìöàñèð äþâðäÿ ìèëëè èãòèñàäèééàòûí öìóìè 

âÿçèééÿòè éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòèíèí âÿçèééÿòèíäÿí àñûëûäûð. Ïóë-

êðåäèò ñôåðàñûíûí ìþâúóä âÿçèééÿòèíè èñÿ ïóë áàçàðû, ïóëà ìÿúìó òÿëÿá, ìÿúìó ïóë 

òÿêëèôè, êðåäèò áàçàðû, âàëéóòà áàçàðû âÿ äèýÿð áó êèìè àìèëëÿð ñÿúèééÿëÿíäèðèð. Áó 

áàõûìäàí ùþêóìÿòèí èãòèñàäè ñèéàñÿòèíäÿ ìöùöì éåð òóòàí âÿ ïóë-êðåäèò 

òÿíçèìëÿíìÿñèíèí ÿñàñ òÿìèíåäèúèñè îëàí ìÿðêÿçè áàíêûí ãàðøûñûíäà äóðàí ÿñàñ 

âÿçèôÿ áó ïàðàìåòðëÿðè èãòèñàäè èíêèøàôûí äàâàìëûëûüû âÿ ìàêðîèãòèñàäè ñàáèòëèê 

áàõûìûíäàí éîëâåðèëÿí ñÿâèééÿäÿ ñàõëàìàã âÿ òÿíçèìëÿìÿêäèð. Ùÿð áèð þëêÿäÿ 

ìÿðêÿçè áàíê èãòèñàäè ïðîñåñëÿðèí ìÿúðàñûíû äÿéèøìÿê, ïîçèòèâ èãòèñàäè 

òåíäåíñèéàëàðû ñòèìóëëàøäûðìàã, íåãàòèâ ïðîñåñëÿðè èñÿ ÿêñèíÿ ìÿùäóäëàøäûðìàã 

ö÷öí ÿñàñÿí ïóë áàçàðûíà ìöäàõèëÿëÿðäÿí, ïóë òÿêëèôèíè èäàðÿ åòìÿêäÿí èñòèôàäÿ 

åäèð. Ìÿëóì ìÿñÿëÿäèð êè, ïóë òÿêëèôè çÿðóðè ñÿâèééÿäÿí ÷îõ àðòàðñà, áó 

èíôëéàñèéàéà ýÿòèðèá ÷ûõàðàð, ÿêñèíÿ àçàëàðñà, áó äåôèëéàñèéàéà ñÿáÿá îëàð. Áóíëàðûí 

ùÿð èêèñè èãòèñàäè èíêèøàô ö÷öí çÿðÿðëèäèð. Áèð ñþçëÿ, ïóë áàçàðûíäà òÿêëèôëÿ 

èãòèñàäèééàòäàêû èíôëéàñèéà àðàñûíäà äöç ìöòÿíàñèáëèê ìþâúóääóð. Áó 

ìöòÿíàñèáëèêäÿ èñÿ åëÿ áèð íþãòÿ ìþâúóääóð êè, áó ùàëäà ìöøàùèäÿ åäèëÿí 

èíôëéàñèéà òåìïè èãòèñàäè èíêèøàô ö÷öí éîâåðèëÿí âÿ çÿðóðèäèð. Ìÿðêÿçè áàíê, ìÿùç 

áó íþãòÿéÿ óéüóí ïóë òÿêëèôè ôîðìàëàøäûðìàëäûûð.  

Éóõàðûäà ãåéä åäèëÿí ìÿãñÿäëÿðÿ ÷àòìàã ö÷öí áàçàðûí òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ 

ìöõòÿëèô âàñèòÿëÿðäÿí - àëÿòëÿðäÿí èñòèôàäÿ åäèëèð. Áó àëÿòëÿðÿ ÿñàñÿí àøàüûäàêûëàðû 

àèä åòìÿê îëàð: 

- ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè; 

- à÷ûã áàçàðäà ÿìÿëèééàòëàðûí àïàðûëìàñû; 

- êðåäèò òÿøêèëàòëàðû ö÷öí ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè; 

- êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíûí ðåèíâåñòèñèéàñû; 

- äåïîçèò ÿìÿëèééàòëàðû; 

- áàíê ÿìÿëèééàòëàðûíûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû; 

- äèýÿð ÿìÿëèééàòëàð. 

Ãåéä åäÿê êè, áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿäÿ èñòèôàäÿ åäèëÿí áó ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòè 

àëÿòëÿðè «Ìÿðêÿçè Áàíê ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà äà 
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ïóë-êðåäèò ñôåðàñûíûí òÿíçèìëÿíìÿñè âàñèòÿëÿðè êèìè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. 

Áóíëàðäàí «ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè» âÿ «à÷ûã áàçàð 

ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû» äîëàéû ïóë ñèéàñÿòè àëÿòÿðè ùåñàá åäèëèðëÿð. ×öíêè áó 

âÿñàèòëÿðäÿí èñòèôàäÿ êîíêðåò îáéåêòÿ éþíÿëìèð, ùÿì äÿ íàèë îëóíìàã èñòÿíèëÿí 

íÿòèúÿéÿ áèðáàøà éîõ, êîììåðñèéà áàíêëàðû âÿ ãåéðè-áàíê êðåäèò òÿøêèëàòëàðû 

âàñèòÿñèëÿ íàèë îëóíóð, ïóë áàçàðûíà äîëàéû îëàðàã òÿñèð åäèëèð. 

Öìóìèééÿòëÿ, éóõàðûäà ãåéä åäèëÿí âàñèòÿëÿð ïóë-êðåäèò òÿíçèìëÿíìÿñèíèí 

öìóìè ìåòîäëàðûäûð. Îíëàð öìóìèëèêäÿ áöòöí êîììåðñèéà áàíêëàðûíûí 

ôÿàëèééÿòèíÿ øàìèë åäèëèð. Áóíëàðëà éàíàøû, äèýÿð ìåòîäëàðäàí äà èñòèôàäÿ åäèëÿ áèëÿð 

êè, áóíëàðà áèð ãàéäà îëàðàã ñå÷èëìèø âÿ éà ñåëåêòèâ ìåòîäëàð äåéèëèð. Àäÿòÿí áó 

ìåòîäëàð êðåäèòëÿðèí àéðûúà ôîðìàëàðûíûí, éàõóä àéðû-àéðû ñàùÿëÿðèí 

êðåäèòëÿøäèðèëìÿñèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ èñòèôàäÿ åäèëèð. ßäÿáèééàòëàðäà àïàðûëìûø 

òÿñíèôëÿøäèðìÿëÿðäÿ áèðèíúèéÿ èñòåùëàê êðåäèòëÿðè, èêèíúèéÿ èñÿ ìÿíçèë òèêèíòèñèíèí, 

èõðàúûí âÿ äèýÿð áó êèìè ñàùÿëÿðèí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñè àèä åäèëèð. 

Áåëÿ ñåëåêòèâ ìåòîäëàðà àøàüûäàêûëàðû àèä åòìÿê îëàð: 

- Àéðûúà ýþòöðöëìöø áèð áàíê âÿ éà áîðú öçðÿ áàíê êðåäèòè ùÿúìèíèí áèðáàøà 

ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû; 

- Êîíêðåò êðåäèò íþâö óçðÿ îíóí âåðèëìÿ øÿðòëÿðèíèí ãàéäàëàðëà òÿíçèì-

ëÿíìÿñè. 

Áèðèíúè êðåäèò ñèéàñÿòè, èêèíúè èñÿ ìàðæ ñèéàñÿòè àäëàíûð. 

Áèð ñûðà ÿäÿáèééàòëàðäà äîëàéû ïóë ñèéàñÿòè àëÿòëÿðè ñûðàñûíà ìÿðêÿçè áàíêûí 

ðååñêîíò ñèéàñÿòè àèä åäèëèð. Ëèêâèäëèê ýþñòÿðèúèëÿðè éöêñÿê îëàí ìàëèééÿ 

ãóðóìëàðûíûí äèñêîíò åäèëìÿñè éîëó áàíêëàðûí êðåäèò ùÿúìëÿðèíÿ òÿñèð åäèëìÿñè 

ðååñêîíò ñèéàñÿòèíèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð. Öìóìèëèêäÿ äîëàéû ïóë ñèéàñÿòèíèí 

ðåàëëàøäûðûëìàñû çàìàíû ìÿðêÿçè áàíê ïóë áàçàðû èøòèðàê÷ûëàðû èëÿ åéíè ñòàòóñäà ÷ûõûø 

åäèð, éàëíûç òÿëÿá âÿ òÿêëèôè äÿéèøìÿêëÿ òÿíçèìëÿìÿ ôóíêñèéàñûíû áàçàðûí þùäÿñèíÿ 

áóðàõûð. 

ßñàñ ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòè àëÿòÿðè èëÿ éàíàøû, ìÿðêÿçè áàíêûí èñòèôàäÿ åòäèéè 

âàñèòÿëÿðäÿí äàùà áèðè äÿ áàíêëàð ö÷öí èãòèñàäè íîðìàòèâëÿðèí íèçàìëàíìàñûäûð. 

Áóíó ìàëèééÿ àêòèâëÿðèíèí éåíèäÿí íèçàìëàíìàñû äà àäëàíäûðûðëàð. Áåëÿ èãòèñàäè 

íîðìàëàðà êàññà åùòèéàòëàðû èëÿ äåïîçèòëÿð àðàñûíäà íèñáÿò, ëèêâèä àêòèâëÿðëÿ 

äåïîçèòëÿð àðàñûíäà íèñáÿò, ñÿùìäàð êàïèòàëû èëÿ áîðúëàð àðàñûíäà íèñáÿò,êàïèòàëû èëÿ 
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úÿëá åäèëìèø êàïèòàë àðàñûíäà íèñáÿò âÿ ñ. àèä åäèëèð. Áó íèñáÿòëÿðè ìÿðêÿçè áàíê 

ìöÿééÿí åäÿ âÿ îíà íÿçàðÿò ùÿéàòà êå÷èðÿ áèëÿð. 

Ìÿðêÿçè áàíê êîììåðñèéà áàíêëàðû ö÷öí êðåäèò ëèìèòëÿðè äÿ ìöÿééÿíëÿøäèðÿ 

áèëÿð. Áåëÿ ëèìèòëÿð èãòèñàäèééàòûí àéðû-àéðû ñåêòîðëàðû öçðÿ ìöÿééÿí åäèëèð. 

Ìÿñÿëÿí, ìÿðêÿçè áàíê êîììåðñèéà áàíêëàðû ãàðøûñûíäà áåëÿ áèð òÿëÿá ãîéà áèëÿð 

êè, êðåäèòëÿðèí ÿí àçû õ%-è ðåàë ñåêòîðà éþíÿëäèëìÿëèäèð, éàõóä ðåàë ñåêòîðà 

éþíÿëäèëìèø êðåäèòëÿðèí ÿí àçû é%-è êÿíä òÿñÿððöôàòûíà âåðèëìÿëèäèð âÿ ñ. Ìÿðêÿçè 

áàíêûí êðåäèò ëèìèòëÿðèíäÿí èñòèôàäÿñè àäÿòÿí èãòèñàäèééàòäà êîíéóêòóð 

äÿéèøèêëèêëÿðè íèééÿòèíÿ õèäìÿò åäèð. 

À÷ûã áàçàðäà ÿìÿëèééàòëàð äåäèêäÿ, Ìÿðêÿçè Áàíêûí ãèéìÿòëè êàüûçëàð 

áàçàðûíäà àëãû-ñàòãû ÿìÿëèééàòëàðûíû ùÿéàòà êå÷èðìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Áó 

ôÿàëèééÿòëÿðèí äÿ ÿñàñ ìÿãñÿäè ïóë áàçàðûíà çÿðóðè òÿñèð åòìÿêäèð. Äàùà äà 

äÿãèãëÿøäèðñÿê, à÷ûã áàçàð ÿìÿëèééàòëàðû ìÿðêÿçè áàíêûí òÿäàâöëäÿêè ïóë êöòëÿñèíè 

àçàëòìàã âÿ éà ÷îõàëòìàã ö÷öí ÿìÿëèééàòûäûð. Ãèéìÿòëè êàüûçëàð áàçàðûíûí èíêèøàô 

åòäèéè þëêÿëÿðäÿ ìÿðêÿçè áàíêëàðûí ïóë-êðåäèò òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ à÷ûã áàçàð 

ÿìÿëèééàòëàðû õöñóñè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð. ßýÿð ìÿðêÿçè áàíê ãèéìÿòëè êàüûçëàðû 

áàçàðäà ñàòûðñà âÿ êîììåðñèéà áàíêëàðû áóíó àëûðñà, áåëÿ îëàí ùàëäà áàíêëàðûí 

êðåäèò âåðìÿ èìêàíëàðû àçàëûð. Áó ñÿ þç íþâáÿñèíäÿ èãòèñàäèééàòäà ïóë òÿêëèôèíèí 

àçàëìàñûíû øÿðòëÿíäèðèð. Áóíóíëà éàíàøû, ùÿì äÿ êðåäèòëÿð öçðÿ ôàèçëÿð êðåäèò 

ðåñóðñëàðû òÿêëèôèíèí àçàëìàñû ñÿáÿáèíäÿí àðòìûø îëóð. ßêñ ùàëäà, éÿíè à÷ûã áàçàðäà 

êîììåðñèéà áàíêëàðûíäàí ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí ýåðè àëûíìàñû èëÿ áàíêëàðà ÿëàâÿ 

ëèêâèäëèê âåðèëìèø îëóð. Áàíêëàðà êðåäèò áàçàðûíäà úàíëàíìà âÿ ïóë êöòëÿñèíäÿ àðòûì 

ìöøàùèäÿ åäèëèð. Áó ïðîñåñ áîðú ôàèçèíèí àçàëìàñû âÿ èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí 

ñòèìóëëàøìàñû ö÷öí ÿñàñà ÷åâðèëèð. 

À÷ûã áàçàðäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí ÿñàñûíû ÐÅÏÎ âÿ ßêñ - ÐÅÏÎ ÿìÿëèééàòëàðû 

òÿøêèë åäèð. Ñîí èëëÿð öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí (ÀÌÁ) ÐÅÏÎ âÿ ßêñ- 

ÐÅÏÎ ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû ñòàòèñòèêàéà âÿ òÿùëèëëÿðÿ, áèç íþâáÿòè ïàðàãðàôäà éåð 

âåðìèøèê.  

Azÿrbaycan Respublikasûnûn «Mölki Mÿcÿllÿsi»nÿ, «Mÿðêÿçè Bank 

haqqûnda»” vÿ «Banklar haqqûnda»” ãàíóíëàðà ìöâàôèã olaraq ÀÌÁ òÿðÿôèíäÿí 

ùàçûðëàíìûø vÿ Ìÿðêÿçè Áàíê tÿrÿfindÿn dþvlÿt qiymÿtli kaüûzlarû ilÿ Råïî/ÿks-

Råïî ÿmÿliyyatlarûnûn aparûlmasû qaydalarûnû möÿyyÿn edÿí «Äþâëÿò ãèéìÿòëè 
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êàüûçëàðû èëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí Ðåïî, ßêñ-Ðåïî 

ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ùàããûíäà Ãàéäàëàð» àäëû ùöãóãè ñÿíÿääÿ ãåéä 

åäèëìèøäèð êè: «Råïî ÿmÿliyyatû” — Milli Bank tÿrÿfindÿn qiymÿtli kaüûz-larûn 

mövÿkkil banka satûøû (Råïî-nun a÷ûlmasû) vÿ eyni zamanda mövÿkkil bank 

tÿrÿfindÿn hÿmin qiymÿtli kaüûzlarû Milli Banka satmaq, Milli Bankûn isÿ onlarû 

mövÿkkil bankdan geri satûn almaq þhdÿliyini (Råïî-nun baülanmasû) 

rÿsmilÿødirÿn maliyyÿ ÿmÿliyyatûdûr. ßks-Råïî ÿmÿliyyatû” èñÿ — mövÿkkil bank 

tÿrÿfindÿn qiymÿtli kaüûzlarûn Milli Banka satûøû (Råïî-nun a÷ûlmasû) vÿ eyni 

zamanda Milli Bank tÿrÿfindÿn hÿmin qiymÿtli kaüûzlarû mövÿkkil banka satmaq, 

mövÿkkil bankûn isÿ onlarû Milli Bankdan geri satûn almaq þhdÿliyini (Råïî-nun 

baülanmasû) rÿsmilÿødirÿn maliyyÿ ÿmÿliyyatûdûr.  

«Ìÿðêÿçè Áàíê ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà ÀÌÁ-

íèí à÷ûã áàçàðäà àøàüûäàêû ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã ùöãóãó ìöÿééÿí åäèëìèøäèð: 

- äþâëÿòèí áóðàõäûüû ãèéìÿòëè êàüûçëàðëà àëãû-ñàòãû âÿ äèýÿð ÿìÿëèééàòëàð; 

- þçöíöí áóðàõäûüû ãèéìÿòëè êàüûçëàðëà àëãû-ñàòãû âÿ äèýÿð ÿìÿëèééàòëàð; 

- õàðèúè âàëéóòà èëÿ àëãû-ñàòãû âÿ äèýÿð ÿìÿëèééàòëàð. 

Áèðèíúè èñòèãàìÿò öçðÿ àøàüûäàêû òÿëÿáëÿð ìþâúóääóð: 

- Ìÿðêÿçè Áàíê Äþâëÿò áöäúÿñè êÿñèðèíèí áèðáàøà ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí 

êðåäèò âåðìèð; 

- Äþâëÿò áöäúÿñèíäÿ ãûñàìöääÿòëè âÿñàèò ÷àòûøìàçëûüû éàðàíäûãäà Ìÿðêÿçè 

Áàíê ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíû èëÿ áàüëàíìûø ìöãàâèëÿéÿ ÿñàñÿí ýÿëèð 

ýÿòèðÿí äþâëÿò áîðú ãèéìÿòëè êàüûçëàðû èëÿ òÿìèí åäèëìÿñè øÿðòè èëÿ äþâëÿòÿ ÿí ÷îõó 

6 àé ìöääÿòèíÿ âÿ úàðè èëäÿ þäÿíèëìÿê øÿðòè èëÿ ìèëëè âàëéóòàäà êðåäèò âåðÿ áèëÿð. 

Áåëÿ êðåäèòëÿðèí âåðèëìèø âÿ þäÿíèëìèø ùèññÿñèíèí öìóìè ìÿáëÿüè ñîí ö÷ èë ÿðçèíäÿ 

Äþâëÿò áöäúÿñèíèí îðòà ýÿëèðëÿðèíèí 3 ôàèçèíäÿí ÷îõ îëà áèëìÿç; 

- Ìÿðêÿçè Áàíê òÿðÿôèíäÿí Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí áóðàõäûüû áîðú ãèéìÿòëè 

êàüûçëàðûí àëûíìàñû äþâëÿòÿ êðåäèòëÿðèí âåðèëìÿñè ùåñàá îëóíóð âÿ áåëÿ ÿãäëÿð 

éàëíûç òÿêðàð áàçàðäà áàüëàíûëà áèëÿð âÿ îíëàðà ÿââÿëäÿ ãåéä åäèëÿí øÿðòëÿð øàìèë 

åäèëèð.  

Ìÿðêÿçè Áàíêûí ïóë ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ áîðú ãèéìÿòëè 

êàüûçëàðûíû áóðàõìàñû âÿ îíóí äþâðèééÿñè ãàéäàëàðû Ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí 

åäèëèð. 
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Ìÿðêÿçè áàíêëàðûí òÿúðöáÿñè ýþñòÿðèð êè, ãûñàìöääÿòëè ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí 

òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ ÿíÿíÿâè îëàðàã âåêñåëëÿðëÿ ÿìÿëèééàòëàðäàí âÿ ãûñàìöääÿòëè 

äþâëÿò èñòèãðàçëàðûíäàí èñòèôàäÿ åäèëèð. Óçóíìöääÿòëè ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí 

òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ èñÿ óçóíìöääÿòëè äþâëÿò èñòèãðàçëàðû ÿñàñ âàñèòÿ êèìè ÷ûõûø åäèð. 

Áåëÿ èñòèãðàçëàðû àëìàãëà Ìÿðêÿçè Áàíê îíëàðûí êóðñóíóí éöêñÿëìÿñèíÿ ÷àüûðûø åäèð 

âÿ áóíóíëà äà îíëàðà òÿëÿá ñòèìóëëàøàðàã àðòûð. Èñòèãðàç öçðÿ êóïîí ýÿëèðè èëÿ îíóí 

áàçàð ãèéìÿòè àðàñûíäàêû ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ ôîðìàëàøàí èñòèãðàçûí ôàêòèêè ýÿëèðëèéè 

éöêñÿëèð. Óçóíìöääÿòëè èñòèãðàçëàðûí ôàêòèêè ýÿëèðëèéèíèí àðòìàñû áàçàðäà óçóíìöääÿòëè 

ôàèçèí àçàëìàñûíû øÿðòëÿíäèðèð. 

Òÿäãèãàò÷ûëàðûí ôèêðèíúÿ, ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòè ýåíèø âÿ äàð ìÿíàäà íÿçÿðäÿí 

êå÷èðèëìÿëèäèð. Ýåíèø ìÿíàäà î èíôëéàñèéà âÿ èøñèçëèêëÿ ìöáàðèçÿ, ïóë êöòëÿñèíèí 

òÿíçèìëÿíìÿñèäèð, äàð ìÿíàäà èñÿ îïòèìàë âàëéóòà êóðñóíóí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè, 

ãûñàìöääÿòëè ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèäèð. Ìÿðêÿçè áàíê âàëéóòà êóðñóíóí 

òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ äÿ áàçàð ÿìÿëèééàòûíäàí èñòèôàäÿ åäèð. Áóíóí ö÷öí îíóí çÿðóðè 

âàëéóòà åùòèéàòûíà ìàëèê îëìàñû ëàçûìäûð. ßýÿð õàðèúè âàëéóòàíûí òÿêëèôè àðòûðñà, áó 

ìèëëè âàëéóòàíûí ìþùêÿìëÿíìÿñè, èêèíúè èñÿ þëêÿíèí èõðàú ïîòåíñèàëûíà ìÿíôè òÿñèð 

èëÿ íÿòèúÿëÿíèð. Áåëÿ îëàí ùàëäà, Ìÿðêÿçè Áàíê âàëéóòà àëûøûíû ùÿéàòà êå÷èðÿðÿê 

áàçàðäàêû íèñáÿòè áèðèíúèíèí õåéðèíÿ äÿéèøìÿéÿ ÷àëûøûð. ßêñ ïðîñåñ áàø âåðäèêäÿ, 

éÿíè õàðèúè âàëéóòàíûí òÿêëèôè àçàëäûãäà ìèëëè âàëéóòàíûí óúóçëàøìàñû, áóíóíëà äà 

þëêÿäÿ ìàëèééÿ ñàáèòëèéèíèí ïîçóëìàñû, ÿùàëèíèí ðåàë ýÿëèðëÿðèíèí àçàëìàñû, 

èíôëéàñèéà òÿùëöêÿñè ìåéäàíà ýÿëèð. Áóíà ýþðÿ äÿ Ìÿðêÿçè Áàíê áàçàðà õàðèúè 

âàëóòà ÷ûõàðòìàüà áàøëàéûð. Ñîí ãëîáàë ìàëèééÿ áþùðàíû çàìàíû Àçÿðáàéúàíûí 

Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí ôÿàëèééÿòèíäÿ áåëÿ áèð òåíäåíñèéà ìöøàùèäÿ åäèëìèøäèð. 2008-

2009-úó èëëÿðäÿ ÀÌÁ-íèí âàëéóòà áàçàðûíäàêû ñàòûø éþíöìëö ìöäàõèëÿñèíèí 

àðòìàñû âàëéóòà åùòèéàòûíûí àçàëìàñûíà äà ñÿáÿá îëìóøäóð. 

«Ìÿðêÿçè Áàíê ùàããûíäà» Ãàíóíäà ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿø-äèðèëìÿñè 

èëÿ áàüëû àüûäàêûëàð þç ÿêñèíè òàïûá: 

- Ìÿðêÿçè Áàíê ó÷îò äÿðÿúÿñèíè âÿ þç ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè 

ìöÿééÿíëÿøäèðèð; 

- Ìÿðêÿçè Áàíê ó÷îò äÿðÿúÿñèíè ìöÿééÿíëÿøäèðÿðêÿí þëêÿäÿêè ìþâúóä 

ìàêðîèãòèñàäè äóðóìó âÿ ìàëèééÿ áàçàðûíûí âÿçèééÿòèíè íÿçÿðÿ àëûð; 
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- Áàíê þç ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè ïóë áàçàðûíûí ëèêâèäëèê 

âÿçèééÿòèíè íÿçÿðÿ àëàðàã þçöíöí à÷ûã áàçàð, éåíèäÿíìàëèééÿëÿøäèðìÿ âÿ äåïîçèò 

ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè òÿñáèò åòìÿêëÿ âÿ éà ùÿððàúëàðäà òÿëÿá âÿ 

òÿêëèô ÿñàñûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðèð; 

- Ìÿðêÿçè Áàíê ìöÿééÿí åòäèéè ó÷îò äÿðÿúÿñèíè âÿ þç ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ôàèç 

äÿðÿúÿëÿðèíè äÿðú åòäèðèð.  

Ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ïóë-êðåäèò ñôåðàñûíûí òÿíçèìëÿí-

ìÿñèíèí ÿíÿíÿâè ìåòîäëàðûíäàí áèðèäèð. Áîðú-ó÷îò ÿìÿëèééàòàðû öçðÿ äÿðÿúÿíèí 

éöêñÿëäèëìÿñè èëÿ Ìÿðêÿçè Áàíê êîììåðñèéà áàíêëàðûíà âÿ îíóí ìöøòÿðèëÿðèíÿ 

êðåäèò àëìàëàðû ö÷öí øÿðòëÿðè àüûðëàøäûðûð, áó éîëäà ìàíåÿ ðîëóíó îéíàìàýà ÷àëûøûð 

êè, ïóë êöòëÿñè èõòèñàð îëóíñóí. Òÿäãèãàò÷ûëàðûí ôèêðèíúÿ, ôàèç äÿðÿúÿñèíèí 

éöêñÿëäèëìÿñè þëêÿäÿ ãûñàìöääÿòëè õàðèúè êàïèòàëûí úÿëá åäèëìÿñèíÿ êþìÿê åäèð, 

áóíóí ìöãàáèëèíäÿ èñÿ òÿäèééÿ áàëàíñû àêòèâëÿøèð, õàðèúè âàëéóòà òÿêëèôè éöêñÿëèð, 

íÿòèúÿäÿ õàðèúè âàëéóòà óúóçëàøûð âÿ ìèëëè âàëéóòàíûí êóðñó éöêñÿëèð. Ó÷îò-ôàèç 

äÿðÿúÿëÿðèíèí åíäèðèëìÿñè èñÿ áóíóí ÿêñè îëàí ïðîñåñëÿ íÿòèúÿëÿíèð.  

Öìóìèééÿòëÿ, Ìÿðêÿçè Áàíêûí ïóë áàçàðûíäàêû ÿìÿëèééàòëàðûíûí ðåàëëàø-

äûðûëäûüû àëÿòëÿð ÷ÿð÷èâÿ àëÿòëÿðè âÿ à÷ûã áàçàð ÿìÿëèééàòëàðû êèìè èêè ãðóïà áþëöíöð 

êè, ùàããûíäà áÿùñ åòäèéèìèç ó÷îò-ôàèç äÿðÿúÿñèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè áèðèíúè 

ãðóïà àèä åäèëèð. Ìÿðêÿçè Áàíê ÷ÿð÷èâÿ àëÿòëÿðè êèìè âàñèòÿëÿðèí úÿëá îëóíìàñû 

ö÷öí áèð ýöíëöê ÐÅÏÎ , éåðëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí èñÿ áèð ýöíëöê ßêñ-ÐÅÏÎ-äàí 

èñòèôàäÿ åäèð. Áèð ýöíëöê ÐÅÏÎ ÿìÿëèééàòû öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿñè äÿùëèçèí àøàüû 

ùÿääèíè, ßêñ-ÐÅÏÎ öçðÿ îëàí ýþñòÿðèúèñè èñÿ éóõàðû ùÿääè ìöÿééÿí åäèð. Áóíóíëà 

éàíàøû, Ìÿðêÿçè Áàíê êåäèò òÿøêèëàòëàðûíûí ëèêâèäëèéèíè èäàðÿ åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ 

îíëàðà êðåäèòëÿð âåðèð. Áó äþâëÿò êðåäèòëÿðè öçðÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø ôàèç «ó÷îò 

äÿðÿúÿñè» àäëàíûð. 

Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëóð êè, ÀÌÁ ñîíóíúó èíñòàíñèéà êðåäèòîðó êèìè 

áàíê êðåäèòîðëàðûíûí âÿ ÿìàíÿò÷èëÿðèí ìàðàãëàðû áàõûìûíäàí þçöíöí ìöÿééÿí 

åòäèéè ãàéäà âÿ øÿðòëÿð äàõèëèíäÿ ãûñàìöääÿòëè ëèêâèäëèê ïðîáëåìè èëÿ öçëÿøìèø 

êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíà òàìòÿìèíàòëû êðåäèòëÿð âåðÿ áèëÿð. Áåëÿ êðåäèòëÿð 6 àéäàí ÷îõ 

îëìàéàí ìöääÿòÿ âåðèëèð âÿ çÿðóðè ùàëëàðäà 6 àéàäÿê ìöääÿòÿäÿê óçàäûëà áèëÿð. 

Ó÷îò äÿðÿúÿñèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè áèðáàøà ìàêðîèãòèñàäè âÿçèééÿò, ïóë 

áàçàðûíûí ìþâúóä äóðóìó êèìè ìåéàðëàëà ÿëàãÿëèäèð. Ó÷îò äÿðÿúÿñèíèí åíäèðèëìÿñè 
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èãòèñàäèééàòäà êðåäèò òÿêëèôèíè àðòûðûð âÿ îíóí óúóçëàøìàñûíà ÿñàñ âåðèð êè, áó äà 

áèçíåñ ôÿàëèééÿòèíè ñòèìóëëàøäûðûð. Áó ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòèíèí ñòèìóëëàøäûðûúû 

âàðèàíòûäûð. Ñîí ãëîáàë ìàëèééÿ áþùðàíû çàìàíû ÀÌÁ èãòèñàäè äóðüóíëóüóí 

ãàðøûñûíûí àëûíìàñû òÿäáèðëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ó÷îò äÿðÿúÿñèíè 12 %-äÿí 5 %-ÿ ãÿäÿð 

àçàëòìûøäûð. 

2008-úè èëèí èëê éàðûñûíäà ÀÌÁ èãòèñàäè ñóáéåêòëÿðèí èñòåùëàê äàâðàíûøûíà òÿñèð 

åòìÿêëÿ èãòèñàäèééàòäà áàø âåðÿí ùÿðàðÿòëÿíìÿ ñÿâèééÿñèíÿ ìöÿééÿí òÿñèð 

ýþñòÿðìÿê, ùþêóìÿòèí àíòèèíôëéàñèéà ñèéàñÿòèíÿ äÿñòÿê âåðìÿê ö÷öí ïóë 

ñèéàñÿòèíèí áèð ãÿäÿð ñÿðòëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ôàèç äÿùëèçèíèí ÿñàñ ýþñòÿðèúèñè 

îëàí ó÷îò äÿðÿúÿñèíè 13 %-äÿí 15 % ñÿâèééÿñèíÿ éöêñÿëòìèøäèð. Áó ìÿëóìàò 

ÀÌÁ-íèí ðÿñìè ùåñàáàòûíäàíäûð. Òÿùëèëëÿð ýþñòÿðèð êè, ñîí èëëÿð þëêÿäÿ èãòèñàäè 

èíêèøàô ïðîñåñëÿðèíèí ñöðÿòëÿíìÿñè, èãòèñàäèééàòäà ïóë òÿêëèôèíèí ñöðÿòëÿ àðòìàñû 

ôîíóíäà 2008-úè èëèí îðòàëàðûíà ãÿäÿð þëêÿäÿêè ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòè öìóìèëèêäÿ ñÿðò 

õàðàêòåðëè îëìóøäóð. ßââÿëäÿ ãåéä åäèëäèéè êèìè, éàëíûç ãëîáàë ìàëèééÿ áþùðàíû, 

ìÿúìó ïóë òÿëÿáèíèí àðòûðûëìàñû çÿðóðÿòè, ìàëèééÿ ñåêòîðóíà ïîòåíñèàë òÿùäèäëÿðè 

ìÿùäóäëàøäûðìà çÿðóðÿòè ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòèíèí éóìøàëäûëìàñûíû òÿëÿá åòìèøäèð. 

Ìÿðêÿçè Áàíêûí ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòèíèí «ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàëàðû» àëÿòè 

ÿñàñÿí êðåäèò ðåñóðñëàðûíäàí èñòèôàäÿíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ èøëÿäèëèð. Áó ùÿì äÿ 

áàíê ñåêòîðóíäà ðèñêëÿðèí èäàðÿ åäèëìÿñè âàñèòÿñè êèìè ÷ûõûø åäèð. Áó àëÿòèí 

ìàùèééÿòè îíäàí èáàðÿòäèð êè, Ìÿðêÿçè Áàíê êîììåðñèéà áàíêëàðûíû îíëàðûí 

ðåñóðñëàðûíûí ìöÿééÿí ôàèçèíè ìÿðêÿçè áàíêûí ùåñàáûíäà «äîíäóðóëìóø» 

âÿçèééÿòäÿ ñàõëàìàüà ìÿúáóð åäèð. Áàíêëàð áó âÿñàèòëÿðäÿí êðåäèò êèìè èñòèôàäÿ 

åäÿ áèëìèðëÿð. Äåìÿëè ìÿðêÿçè áàíê ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñûíû éöêñÿëòäèêäÿ áàíê 

êðåäèòëÿðè âÿ ïóë êöòëÿñè àçàûð, áàíêëàðûí áîðúëàðû öçðÿ ôàèçëÿð éöêñÿëèð. Áó ìÿúáóðè 

íîðìàíûí àçàëäûëìàñû èñÿ áàíêëàðà ÿëàâÿ ëèêâèäëèê âåðìÿêëÿ êðåäèòëÿðèí âÿ ïóë 

êöòëÿñèíèí ýåíèøëÿíìÿñèíÿ, áàçàð ôàèçèíèí àøàüû äöøìÿñèíÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. 

Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ Àçÿðáàéúàí Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñûíûí 

ìöÿééÿíëÿøäèðìÿñè èëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð: 

- Ìÿðêÿçè Áàíê êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíà ìÿúáóðè åùòèéàòëàð ñàõëàìàã áàðÿäÿ 

ýþñòÿðèø âåðÿ áèëÿð. Åùòèéàòëàð äåïîçèòëÿðèí ôàèçè íèñáÿòèíäÿ ìöÿééÿí åäèëèð âÿ 

Ìÿðêÿçè Áàíêäà ñàõëàíûëûð. Òÿëÿá îëóíàí åùòèéàòëàðûí íîðìàñû, ùåñàáëàíìàñû âÿ 

ñàõëàíìàñû ãàéäàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûí Èäàðÿ Ùåéÿòè òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëèð; 
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- Ìÿúáóðè åùòèéàòëàð òÿìèí åäèëìÿäèêäÿ Ìÿðêÿçè Áàíê åùòèéàòû òÿìèíò 

åòìÿéÿí êðåäèò òÿøêèëàòûíà âÿ îíóí èíçèáàò÷ûëàðûíà ãàðøû Àçÿðáàéúàí 

Ðåñïóáëèêàñûíûí «Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè»íäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè òÿíáåù 

òÿäáèðëÿðèíè òÿòáèã åäÿ áèëÿð. 

Ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñûíûí àçàëäûëìàñû áàíêëàðà ÿëàâÿ ëèêâèäëèê âåðèëìÿñè âÿ 

îíëàðûí þç þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿ êåéôèééÿòèíè éöêñÿëòìÿ ìÿãñÿäè äàøûéûð. 

Áó èãòèñàäèééàòûí äåïðåññèéà äþâðëÿðèíäÿ Ìÿðêÿçè Áàíê òÿðÿôèíäÿí ðåàëëàøäûðûëûð. 

Íåúÿ êè, ÀÌÁ- äÿ ñîí ãëîáàë ìàëèééÿ áþùðàíû çàìàíû ïàðàãðàôûí ÿââÿëèíäÿ ãåéä 

åòäèéèìèç êèìè ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñûíû êÿñêèí øÿêèëäÿ àçàëòìûøäûð. ÀÌÁ-íèí 

ìÿëóìàòûíà ýþðÿ, 2008-úè èëèí èêèíúè éàðûñûíäàí áàøëàéàðàã ïóë ñèéàñÿòèíèí 

éóìøàëäûëìàñû òÿäáèðëÿðèíèí òÿðêèáè îëàðàã áàíêëàðûí õàðèúè þùäÿëèêëÿð öçðÿ òÿòáèã 

åäèëÿí 5 %-ëèê ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñû ëÿüâ åäèëìèø, äàõèëè þùäÿëèêëÿð öçðÿ 

ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñû èñÿ îêòéàáð àéûíäà 12%-äÿí 9%-ÿ, äåêàáðäà èñÿ 6 %-ÿ 

åíäèðèëìèøäèð. Áóíà ãÿäÿð ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñûíû ôîðìàëàøäûðìàã ö÷öí 

áàíêëàðà 15 ýöí âàõò âåðèëèðäèñÿ, áóíäàí ñîíðà áó âàõò 1 àéà ãÿäÿð óçàäûëìûøäûð. 

ÀÌÁ-íèí ùåñàáàòûíäà ãåéä åäèëèð êè, 2008-úè èëäÿ òÿêúÿ ìÿúáóðè åùòèéàò 

íîðìàëàðûíûí àçàëäûëìàñû ùåñàáûíà áàíê ñèñòåìèíÿ 346,3 ìëí.ìàíàò ùÿúìèíäÿ 

ëèêâèäëèê äÿñòÿéè ùÿéàòà êå÷èðèëìèøäèð êè, áóíóí 63 %-è õàðèúè âàëéóòàäà îëàí 

þùäÿëèêëÿðÿ, 37 %-è èñÿ ìèëëè âàëéóòàäà îëàí þùäÿëèêëÿðÿ ýþðÿ ìÿúáóðè åùòèéàò 

íîðìàñûíûí àçàëäûëìàñû ùåñàáûíà ýþðÿ îëìóøäóð. Ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàñûíûí 12 

%-äÿí 9 %-ÿ åíäèðèëìÿñè áàíêëàðà 221,7 ìëí. ìàíàò, 9%-äÿí 6%-ÿ åíäèðèëìÿñè èñÿ 

124,6 ìëí. ìàíàò ÿëàâÿ ðåñóðñëàðäàí èñòèôàäÿ èìêàíû âåðìèøäèð êè, áó äà 

èãòèñàäèééàòûí êðåäèò òÿìèíàòûíäà õöñóñè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê îëìóøäóð. ÀÌÁ áó 

ïðåâåíòèâ òÿäáèðëÿðè 2009-úó èëäÿ äÿ äàâàì åòäèðÿðÿê ãëîáàë áþùðàíûí ìÿíôè 

òÿñèðëÿðèíè àçàëòìàüà ÷àëûøìûøäûð. Áèç áó áàðÿäÿ íþâáÿòè ôÿñèëäÿ áÿùñ åäÿúÿéèê.  

«Azÿrbaycan Respublikasûnûn Mÿðêÿçè Bankû haqqûnda»” vÿ «Banklar 

haqqûnda»” Azÿrbaycan Respublikasûnûn Qanunlarûna uyüun olaraq ÀÌÁ 

òÿðÿôèíäÿí ùàçûðëàíìûø vÿ þëêÿäÿ fÿaliyyÿt gþstÿrÿn bötön banklar vÿ xarici 

banklarûn yerli filiallarû ö÷ön mÿcburi ehtiyatlar normasûnûn möÿyyÿnlÿødirilmÿsi, 

hesablanmasû vÿ Azÿrbaycan Respublikasû Mÿðêÿçè Bankûnda saxlanmasû 

qaydasûnû möÿyyÿn edÿí «Mÿcburi ehtiyatlarûn normasû, hesablanmasû vÿ 

saxlanmasû Qàéäàñû» àäëû ñÿíÿääÿ ãåéä åäèëìèøäèð êè, Mÿcburi ehtiyatlar Mÿðêÿçè 
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Bank tÿrÿfindÿn pul siyasÿtinin hÿyata ke÷irilmÿsindÿ istifadÿ olunan ÿsas 

alÿtlÿrdÿn biri olaraq pul kötlÿsini vÿ bank sisteminin likvidliyini tÿnzimlÿyÿn 

mexanizmdir. Mÿcburi ehtiyatlarûn normasû ÀÌÁ-íèí İdarÿ Heyÿtinin qÿrarû ilÿ 

möÿyyÿn edilir âÿ áu normalar bankûn cÿlb etdiyi depozitlÿrin nþvö, möddÿti vÿ 

valyutasû özrÿ fÿrqlÿndirilÿ bilÿr.  

Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëóá êè, ìÿcburi ehtiyatlar banklarda milli vÿ 

xarici valyutalarda, qiymÿtli metallarda saxlanûlan depozitlÿr özrÿ hesablanûr. 

Depozitlÿr «Banklar haqqûnda”» Qanunun 1-ci maddÿsindÿ depozitÿ verilÿn  

anlayûøa uyüun olaraq mövafiq möqavilÿ øÿrtlÿri ilÿ faizlÿr vÿ ya komisyon 

haqlar þdÿnilmÿklÿ vÿ ya þdÿnilmÿdÿn möøtÿrilÿrin (ÿmanÿt÷ilÿrin) tÿlÿbi ilÿ 

qaytarûlmasûnû vÿ ya baøqa hesaba kþ÷örölmÿsini nÿzÿrdÿ tutan bankûn balansûnda 

aparûlan cari, ÿmanÿt (depozit) vÿ ya digÿr hesaba qoyulmuø vÿ ya kþ÷örölmöø pul 

vÿsaitlÿrini ÿhatÿ edir. Bu Qaydalarûn mÿqsÿdlÿri ö÷ön depozit anlayûøûna, 

hÿm÷inin qeyri-rezident banklardan, habelÿ digÿr xarici vÿ beynÿlxalq maliyyÿ 

tÿøkilatlarûndan cÿlb olunan vÿsaitlÿr äÿ aid åäèëèð.  

Àçÿðáàéúàíäà ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòèíè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿðêÿçè 

Áàíêû (ÀÌÁ) ùÿéàòà êå÷èðèð. Ìÿðêÿçè Áàíêûí ùöãóãè ñòàòóñóíó, îíóí ìÿãñÿä, 

ôóíêñèéà âÿ ñÿëàùèééÿòëÿðèíè, èäàðÿåòìÿ âÿ òÿøêèëàòè ñòðóêòóðóíó ìöÿééÿí åäÿí 

«Ìÿðêÿçè Áàíê ùàããûíäà» ÀÐ-èí Ãàíóíóíäà ãåéä åäèëèð êè, Ìÿðêÿçè Áàíêûí 

ôÿàëèééÿòèíèí ÿñàñ ìÿãñÿäè þç ñÿëàùèééÿòëÿðè äàõèëèíäÿ ãèéìÿòëÿðèí ñàáèòëèéèíè 

òÿìèí åòìÿêäèð. Áàíê âÿ þäÿíèø ñèñòåìëÿðèíèí ÑÀáèòëèéèíè âÿ èíêèøàôûíû òÿìèí 

åòìÿê äÿ Ìÿðêÿçè Áàíêûí ÿñàñ ìÿãñÿäëÿðèíäÿí áèðèäèð.  

Ãàíóíâåðèúèëèêëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí ôóíêñèéàëàðû 

àøàüûäàêû êèìè ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèøäèð: 

- äþâëÿòèí ïóë âÿ âàëéóòà ñèéàñÿòèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè âÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè; 

- íàüä ïóë äþâðèééÿñèíèí òÿøêèë åäèëìÿñè; 

- ïóë íèøàíëàðûíûí òÿäàâöëÿ áóðàõûëìàñû âÿ òÿäàâöëäÿí ÷ûõàðûëìàñû; 

- ìàíàòûí õàðèúè âàëéóòàëàðà íèñáÿòäÿ ðÿñìè ìÿçÿííÿñèíèí ìöòÿìàäè îëàðàã 

ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ åëàí åäèëìÿñè; 

- þëêÿäÿ âàëéóòà òÿíçèìè âÿ âàëéóòà íÿçàðÿòèíèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè; 

- ñÿðÿíúàìäà îëàí áåéíÿëõàëã ãûçûë-âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí ñàõëàíûëìàñû âÿ 

èäàðÿ åäèëìÿñè; 



 127 

- ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã áàíê ôÿàëèééÿòèíèí ëèñåíçèéàëàøäûðûëìàñû âÿ 

òÿíçèìëÿíìÿñè; 

- þäÿíèø ñèñòåìëÿðèíèí ôÿàëèééÿòèíèí òÿøêèëè, ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñè, íÿçàðÿò 

åäèëìÿñè âÿ ñ.  

Ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ ÿñàñÿí, ùÿð èë îêòéàáð àéûíûí 1-äÿí ýåú îëìàéàðàã 

ÀÌÁ íþâáÿòè èë ö÷öí äþâëÿòèí ïóë ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðèíè Ïðåçèäåíòÿ 

òÿãäèì åäèð, äåêàáðûí 31-äÿê èñÿ èúòèìàèééÿòÿ à÷ûãëàéûð. Áó çàìàí Ìÿðêÿçè Áàíê 

úàðè èëäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ïóë ñèéàñÿòèíèí éåêóíëàðû âÿ ãàðøûäàêû èë ö÷öí ïóë 

ñèéàñÿòèíèí ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðèíè, îíëàðûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè éîëëàðûíû ýþñòÿðèð. 

Áó ìÿãñÿäëÿ ùÿð èë Ìÿðêÿçè Áàíê «Ïóë ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðè» àäëû ñÿíÿä 

ùàçûðëàéûð. Áó ñÿíÿääÿ Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ Ìÿðêÿçè Áàíêûí ãàðøûñûíäà ãîéóëàí 

âÿçèôÿëÿðèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè, ïóë ñèéàñÿòèíèí þòÿí èë ÿðçèíäÿ éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè 

âÿçèééÿòè, íþâáÿòè èë ö÷öí ïóë ñèéàñÿòè öçðÿ ùÿäÿôëÿð âÿ áó ùÿäÿôëÿðÿ íàèë îëìàã 

éîëëàðû þç ÿêñèíè òàïûð. 

Áó ñÿíÿäëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ïóë ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðè èë ÿðçèíäÿ 

Ìÿðêÿçè Áàíêûí ôÿàëèééÿòèíèí ïðèîðèòåòëÿðèíè òÿøêèë åäèð. Éàëíûç Ìÿðêÿçè Áàíêäàí 

àñûëû îëìàéàí ñÿáÿáëÿðäÿí ìèëëè èãòèñàäèééàòäàêû äÿéèøèêëèêëÿðëÿ ÿëàãÿäàð ïóë 

ñèéàñÿòè èñòèãàìÿòëÿðèíäÿ äÿéèøèêëèêëÿð åäèëèð. Ìÿñÿëÿí, ñîí ìàëèééÿ áþùðàíû èëëÿðè 

ÿðçèíäÿ áèç áåëÿ ïðîñåñëÿðè ìöøàùèäÿ åòìèøèê. ßñëèíäÿ «Ïóë ñèéàñÿòèíèí 

èñòèãàìÿòëÿðè» îíà ýþðÿ ùÿð èë ùàçûðëàíûð êè, î èãòèñàäèééàòäà áàø âåðÿí 

äÿéèøèêëèêëÿðëÿ óçëàøäûðûëûð. Áóðàäà ùÿì äþâëÿòèí ìàðàüû, ùÿì äÿ áèçíåñ ìöùèòè 

íÿçÿðÿ àëûíûð. Èãòèñàäèééàòäà ñöðÿòëè âÿ òñèêëèê äÿéèøèêëèêëÿðèí áàø âåðäèéè, ìÿñÿëÿí 

åëÿ ìàëèééÿ áþùðàíû øÿðàèòèíäÿ Ìÿðêÿçè Áàíê äàùà ãûñà ìöääÿòëÿðÿ ïóë ñèéàñÿòè 

èøëÿéÿ áèëÿð. Èñòÿíèëÿí ùàëäà ÀÌÁ-íèí 2008-2009-úó èëëÿðäÿ äöíéà ìàëèééÿ 

áþùðàíû çàìàíû áó áþùðàíûí ìÿíôè òÿñèðëÿðèíèí þëêÿéÿ äàùà àç òÿñèð ýþñòÿðìÿñè, 

èíôëéàñèéàíûí àðçóîëóíìàç øÿêèëäÿ éöêñÿëìÿìÿñè, ìèëëè âàëéóòàíûí êóðñóíóí 

ãîðóíóá ñàõëàíûëìàñû áàõûìûíäàí ãÿíàÿòáÿõø ùåñàá åäèëÿ áèëÿúÿê ïóë, êðåäèò âÿ 

âàëéóòà ñèéàñÿòè éöðöòäöéöíö äåìÿê îëàð.  

Òÿùëèëëÿð ýþñòÿðèð êè, ÀÌÁ äöíéà þëêÿëÿðèíèí òÿúðöáÿñèíäÿ ìöøàùèäÿ åäèëÿí 

âÿ ìöàñèð èãòèñàäè ïðîñåñëÿðèí äàùà ÷îõ çÿðóðè åòäèéè àøàüûäàêû ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòè 

àëÿòëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèð: 

- à÷ûã áàçàðäà ÿìÿëèééàòëàðûí àïàðûëìàñû; 



 128 

- ó÷îò-ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè; 

- êîììåðñèéà áàíêëàðû ö÷öí ìÿúáóðè åùòèéàò íîðìàëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè; 

- êîììåðñèéà áàíêëàðûíûí ðåèíâåñòèñèéàñû; 

- äåïîçèò ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû; 

- áàíê ÿìÿëèééàòëàðûíûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû âÿ ñ. 

ÀÌÁ-íèí à÷ûã áàçàðäà ÿìÿëèééàòëàðû äþâëÿòèí áóðàõäûüû ãèéìÿòëè êàüûçëàðëà 

àëãû-ñàòãûíû âÿ õàðèúè âàëéóòà èëÿ àëãû-ñàòãûíû ÿùàòÿ åäèð. 

ßââÿëêè ïàðàãðàôëàðäà ãåéä åòäèéèìèç êèìè, ìÿðêÿçè áàíêëàð ó÷îò äÿðÿúÿñèíè 

âÿ þç ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿêëÿ ïóë êöòëÿñèíè èäàðÿ 

åäèð. Áåëÿ äÿðÿúÿëÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿ ÿñàñ êèìè ìèëëè èãòèñàäèééàòûí 

ìþâúóä äóðóìó, èíôëéàñèéà ñÿâèééÿñè, èãòèñàäè èíêèøàô õöñóñèééÿòëÿðè ÿñàñ êèìè 

÷ûõûø åäèð. Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð êè, ÀÌÁ þç ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ 

ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè ïóë áàçàðûíûí ëèêâèäëèê âÿçèééÿòèíè íÿçÿðÿ àëàðàã þçöíöí à÷ûã 

áàçàð, éåíèäÿíìàëèééÿëÿøäèðìÿ âÿ äåïîçèò ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè 

òÿñáèò åòìÿêëÿ âÿ éà ùÿððàúëàðäà òÿëÿá âÿ òÿêëèô ÿñàñûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðèð. 

Ùÿð èë ö÷öí äþâëÿòèí ïóë âÿ âàëéóòà ñèéàñÿòèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ òÿñäèã 

åäèëìÿñè; ïóë ñèéàñÿòèíèí àëÿòëÿðèíÿ äàèð ãÿðàðëàðûí ãÿáóë åäèëìÿñè; âàëéóòà òÿíçèìè 

âÿ íÿçàðÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ãàéäàñûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè; âàëéóòà òÿíçèìè âÿ 

íÿçàðÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ãàéäàñûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè; ÀÌÁ-íèí áöäúÿñèíèí 

âÿ îíà äÿéèøèêëèêëÿðèí òÿñäèã åäèëìÿñè; ÀÌÁ-íèí êàïèòàë åùòèéàòëàðûíûí 

ôîðìàëàøäûðûëìàñû âÿ èñòèôàäÿ îëóíìàñû ãàéäàñûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè; ÀÌÁ-íèí 

èëëèê ìàëèééÿ ùåñàáàòûíûí òÿñäèã åäèëìÿñè; áåéíÿëõàëã ãûçûë-âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí 

ñàõëàíûëìàñû âÿ èäàðÿ îëóíìàñû ñòðàòåýèéàñû âÿ ãàéäàëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè; 

êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíà áàíê ôÿàèééÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ëèñåíçèéàëàðûí 

âåðèëìÿñè âÿ ëÿýâ åäèëìÿñè áàðÿäÿ ãÿðàðûí ãÿáóë åäèëìÿñè; êðåäèò òÿøêèëàòëàðû ö÷öí 

èãòèñàäè òÿíçèìëÿìÿ íîðìàòèâëÿðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè; þëêÿíèí áàíê ñèñòåìèíäÿ 

õàðèúè êàïèòàëûí èøòèðàê ëèìèòèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ äèýÿð áó êèìè ìÿñÿëÿëÿð 

ÈÙ-íèí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèääèð. 

Àçÿðáàéúàíûí Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí ñòðóêòóðóíäà îíóí ïóë-êðåäèò ñèéàñÿòèíèí ùÿð 

áèð àëÿòèíÿ âÿ èñòèãàìÿòèíÿ ìöâàôèã òÿøêèëàòè áþëìÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. Òÿùëèëëÿð 

ýþñòÿðèð êè, Ìÿðêÿçè Áàíêûí òÿøêèëàòè ñòðóêòóðóíóí ôîðìàëàøìàñûíäà äöíéà 

þëêÿëÿðèíèí òÿúðöáÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð. Áèð ñûðà õàðèúè þëêÿëÿðèí, ÌÄÁ 
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þëêÿëÿðèíèí, õöñóñèëÿ äÿ Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíûí Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí èäàðÿåòìÿ âÿ 

òÿøêèëàòè ñòðóêòóðó èëÿ ÀÌÁ - íèí ìöâàôèã ñòðóêòóðó óéüóíëóã òÿøêèë åäèð. Áó 

ñòðóêòóð áþëìÿëÿðèí ôÿàëèééÿòëÿðèíèí ìöõòÿëèôëèéè âÿ ìèãéàñû èñÿ ìèëëè èãòèñàäèééàòûí 

êîíéóêòóð ôÿðãëèëèéèíäÿí, èíêèøàô èñòèãàìÿòëÿðèíèí þçöíÿìÿõñóñëóüóíäàí èðÿëè 

ýÿëèð. Ìÿñÿëÿí, Àçÿðáàéúàíäà ãèéìÿòëè êàüûçëàð áàçàðû êèôàéÿò ãÿäÿð èíêèøàô 

åòìÿäèéè ö÷öí Ìÿðêÿçè Áàíêûí äà áó ñåêòîðäàêû ôÿàëèééÿòè èíêèøàô åòìèø 

þëêÿëÿðäÿêè èëÿ ìöãàéèñÿäÿ ýåíèø ìèãéàñäà äåéèëäèð. 

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, Àçÿðáàéúàíäà ãèéìÿòëè êàüûçëàð áàçàðû ùÿëÿ äÿ 

þçöíöí çÿðóðè èíêèøàô ñÿâèééÿñèíÿ ÷àòìàäûüû ö÷öí îíóí ñòðóêóòóðíäà ÿñàñ éåðè 

Äþâëÿò ãèéìÿòëè êàüûçëàðû òóòóð. Ñîíóíúó èñÿ ÀÌÁ-íèí ãûñàìöääÿòëè íîòëàðû âÿ 

Ìàëèééÿ Íàçèðëèéèíèí Äþâëÿò ãûñàìöääÿòëè èñòèãðàçëàðû ôîðìàëàøäûðûð. 01.01.2009-úó 

èëäÿ äþâðèééÿäÿ îëàí Äþâëÿò ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí ùÿúìè 410,7 ìëí. ìàíàò òÿøêèë 

åòìèøäèð. 

Âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí èäàðÿ îëóíìàñû øþáÿñè ÀÌÁ-íèí âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí 

èäàðÿ åäèëìÿñè èëÿ áàüëû ÿìÿëèééàòëàðû, áåéíÿëõàëã ùåñàáëàøìàëàðûí âÿ þäÿíèøëÿðèí, 

âàëéóòà àêòèâëÿðèíèí äèâåðñèôèêàñèéàñû âÿ êîíâåðòàñèéàñû ÿìÿëèééàòëàðûíûí òÿìèí 

îëóíìàñû ìÿãñÿäèëÿ äàõèëè âÿ õàðèúè âàëéóòà áàçàðëàðûíäà áèð õàðèúè âàëéóòàíûí 

äèýÿð õàðèúè âàëéóòàéà ãàðøû àëãû-ñàòãûñûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, õàðèúè áàíêëàðäà 

ÀÌÁ-íèí àäûíà ìöõáèð âÿ ãèéìÿòëè ìåòàë ùåñàáëàðûí à÷ûëìàñû äà áó øþáÿíí 

ôóíêñèéàëàðûíà àèääèð. 

Ãëîáàë ìàëèééÿ áþùðàíû øÿðàèòèíäÿ âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí èäàðÿ îëóíìàñû 

ñàùÿñèíäÿ ÀÌÁ-íèí ìÿñóëèééÿòè áèð ãÿäÿð äÿ àðòìûøäûð. ÀÁØ-ûí èïîòåêà 

áàçàðûíäàí ãàéíàãëàíàí áþùðàí, 2008-úè èëäÿ áåéíÿëõàëã ìàëèééÿ áàçàðëàðûíäà 

ëèêâèäëèéèí àøàüû äöøìÿñè âÿ ìàëèééÿ àêòèâëÿðèíèí êÿñêèí óúóçëàøìàñû èëÿ 

ñÿúèééÿëÿíìèøäèð. Áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ ÀÌÁ, ÿñàñÿí âÿñàèòëÿðèí ãîðóíóá ñàõëàíûë-

ìàñûíû ïðèîðèòåò èñòèãàìÿò êèìè ãÿáóë åòìèøäèð. ÀÌÁ ðÿñìè à÷ûãëàìàñûíäà 2008-úè 

èëäÿ âàëéóòàíûí èäàðÿ îëóíìàñû öçðÿ ñòðàòåýèéàñûíû áåëÿ òÿñâèð åòìèøäèð: «Èäàðÿåòìÿ 

ñòðàòåýèéàñûíûí ÿñàñ êîìïîíåíòè êèìè âàëéóòà äèâåðñèôèêàñèéàñû ñàõëàíûëìûøäûð. Áåëÿ 

êè, ïóë-ìÿçÿííÿ ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè âÿ þëêÿäàõèëè ìàëèééÿ ñàáèòëèéèíèí 

òÿìèí îëóíìàñû êèìè ÀÌÁ-èí ïðèîðèòåò ùÿäÿôëÿðèíÿ íàèë îëìàã ö÷öí ìþâúóä 

âàëéóòà ðåæèìèíèí äÿñòÿêëÿíìÿñè âÿ âàëéóòà áþùðàíëàðûíà ìöãàâèìÿòèí 

ýþñòÿðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ñàõëàíûëàí ÿìÿëèééàò òðàøûíûí âàëéóòà ñòðóêòóðó áåéíÿëõàëã 
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ïðàêòèêàéà ÿñàñëàíàðàã éóõàðûäà ñàäàëàíàí ìÿãñÿäëÿðäÿí èðÿëè ýÿëÿí âàëéóòà 

êîìïîçèñèéàñûíà óéüóí ñå÷èëìèøäèð». Âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí 85%-è ÀÁØ äîëëàðû èëÿ, 

10 %-è àâðî èëÿ, 5 %-è èñÿ Èíýèëòÿðÿ ôóíòñòåðëèíãè èëÿ ñàõëàíûëûð.  

Ñòàòèñòèê ìÿëóìàòëàðà ýþðÿ, 2008-úè èëäÿ ÀÌÁ-íèí ñÿðÿíúàìûíäà îëàí âàëéóòà 

åùòèéàòëàðûíûí ùÿúìè 2 121,7 ìëí. ÀÁØ äîëëàðû àðòàðàã 6 137 ìëí. ÀÁØ äîëëàðûíà 

÷àòìûøäûð âÿ áó ÿâÿëêè èëëÿðäÿêèíäÿí 52,8 % ÷îõäóð. Âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí èäàðÿ 

åäèëìÿñè öçðÿ ôàèç ýÿëèðëèéè 3,2 % òÿøêèë åòìèø âÿ 166,8 ìëí. ÀÁØ äîëëàðû ôàèç ýÿëèðè 

ÿëäÿ åäèëìèøäèð. 

ÀÌÁ-íèí ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðè àðàñûíäà êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíûí ôÿàëèééÿòèíèí 

òÿíçèìëÿíìÿñè, îíà íÿçàðÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Áó 

ôÿàëèééÿòèí ÿñàñ ìÿãñÿäè þëêÿíèí áàíê ñèñòåìèíäÿ ñàáèòëèéèí ãîðóíóá ñàõëàíìàñû, 

êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíûí ëèêâèäëèéèíèí éöêñÿëäèëìÿñè âÿ ñàèðÿäèð. Áó ñàùÿäÿêè 

ôóíêñèéàëàðûí èúðàñû ö÷öí ÀÌÁ-íèí ñòðóêòóðóíäà Êðåäèò òÿøêèëàòëàðûíûí ôÿàëèééÿòèíÿ 

íÿçàðÿò Äåïàðòàìåíòè ìþâúóääóð. Äåïàðòàìåíòèí ÿñàñ ìÿãñÿäè êðåäèò 

òÿøêèëàòëàðûíûí ðèñêéþíöìëö áàíê íÿçàðÿòè èëÿ ÿùàòÿ åäèëìÿñèíè, ðèñêëÿðèí âàõòûíäà 

àøêàðà ÷ûõàðûëìàñûíû âÿ ãàðøûñûíûí àëûíìàñû âàñèòÿñèëÿ àéðû-àéðû áàíêëàðûí âÿ äèýÿð 

èíôëéàñèéà ïðîñåñëÿðèíèí ãûñà âÿ óçóíìöääÿòëè ìîäåëëÿðè ãóðóëóð.Öìóìèééÿòëÿ, 

ìÿðêÿçè áàíêëàðûí òÿúðöáÿñèíäÿ ãóðóëàí èíôëéàñèéà ìîäåëëÿðèíèí ÿñàñ ìÿãñÿäè 

ìàêðîèãòèñàäè èíêèøàôûí ìöðÿêêÿá ïðîñåñëÿðèíè âÿ òåíäåíñèéàëàðûíû ñàäÿ ôîðìàäà 

ÿêñ åòäèðìÿêäÿí, áþùðàíëû âÿçèééÿòèí éàðàíìàñûíû íÿçÿðÿ àëàí ìöõòÿëèô ññåíàðèëÿð 

òÿòáèã åòìÿê âÿ ìîäåë âàñèòÿñèëÿ áþùðàíëàðûí ùÿëëè éîëëàðûíûí âÿ óéüóí øÿðàèòëÿðèí 

òàïûëìàñûíäàí èáàðÿòäèð. ÀÌÁ-íèí ñÿíÿäëÿðèíäÿ ãåéä åäèëèð êè, èíôëéàñèéàíûí 

ìîäåëëÿøäèðìÿ ïðîñåñèíäÿ áèð ÷îõ þëêÿëÿðèí ìÿðêÿçè áàíêëàðû âÿ åëìè-òÿäãèãàò 

èíñòèòóòëàðûíäà èñòèôàäÿ åäèëÿí «ÀÐÈÌÀ», «ÂåêòîðÀâòî», «Ðåýðåññèéà», 

«Êîèíòåãðàñèéà», î úöìëÿäÿí Åíýåë-Ýðàíýåð âÿ Éîùàíñåí éàíàøìàëàðû, Ïåñåðàíûí 

áèðàääûìëû êîèíòåãðàñèéà ìåòîäó êèìè ãàáàãúûë ìåòîäîëîýèéà âÿ öñóëëàðäàí 

èñòèôàäÿ åäèëèð. 

Èãòèñàäè èíêèøàôûí òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ íàüä ïóë äþâðèééÿñèíèí òÿøêèëè äÿ ÀÌÁ-

íèí ôóíêñèéàñû êèìè ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí ìÿñÿëÿëÿðäÿíäèð. ÀÌÁ-íèí 

Íàüä ïóë Äåïàðòàìåíòèíèí ùÿéàòà êå÷èðäèéè áó ôÿàëèééÿòäÿ ÿñàñ ìÿãñÿä 

èãòèñàäèééàòûí íàüä ïóëà îëàí òÿëÿáàòûíûí þäÿíèëìÿñè âÿ íàüä ïóë äþâðèééÿñèíèí 

ñÿìÿðÿëè èäàðÿ îëóíìàñûäûð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà íàüä ïóë äþâðèééÿñèíèí 
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çÿðóðè íîìèíàëëû êàüûç âÿ ìåòàë ïóë íèøàíëàðû èëÿ òÿìèí åäèëìÿñè, ïóë íèøàíëàðûíà 

îëàí çÿðóðè òÿëÿáàòûí ùÿúìèíèí âÿ ñòðóêòóðóíóí ïðîãíîçëàøäûðûëìàñû, ÌÁ-íèí 

ñòðóêòóð áþëìÿëÿðèíäÿ ïóë íèøàíëàðûíûí åùòèéàtlàðûíûí éàðàäûëìàñû âÿ îíëàðûí èäàðÿ 

åäëìÿñè, ïóë íèøàíëàðûíûí èñòåùñàëû öçðÿ ñèôàðèøèí âåðèëìÿñè, ÷àï øèðêÿòëÿðè èëÿ 

ìöãàâèëÿëÿðèí áàüëàíìàñû, éàðàðñûç ïóë íèøàíëàðûíûí òÿäàâöëäÿí ÷ûõàðûëìàñû âÿ 

îíëàðûí éåíèëÿðè èëÿ ÿâÿç åäèëìÿñè, íàüä ïóë äþâðèééÿñèíèí ìîíèòîðèíãèíèí ùÿéàòà 

êå÷èðèëìÿñè, íàüä ïóë ñôåðàñû öçðÿ áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿíè þéðÿíìÿê ìÿãñÿäèëÿ 

õàðèúè þëêÿëÿðèí ìÿðêÿçè áàíêëàðû èëÿ ÿìÿêäàøëûã âÿ äèýÿð áó êèìè ìÿñÿëÿëÿð 

Äåïàðòàìåíòèí ÿñàñ ôóíêñèéà âÿ âÿçèôÿëÿðèíè ñÿúèééÿëÿíäèðèð. 

«Ìÿðêÿçè Áàíê ùàããûíäà» ÀÐ-èí Ãàíóíóíóí 9-úó ìàääÿñèíèí ìöääÿàëàðûíà 

óéüóí îëàðàã ÀÌÁ Àçÿðáàéúàí ùþêóìÿòèíèí áåéíÿëõàëã ìàëèééÿ òÿøêèëàòëàðûíäà, 

ìÿñÿëÿí ÁÂÔ, Äöíéà Áàíêû âÿ äèýÿðëÿðèíäÿ öçâëöê èëÿ áàüëû ÿìÿëèééàòëàð, î 

úöìëÿäÿí ùÿìèí òÿøêèëàòëàðà öçâëöê ùàãëàðûíûí þäÿíèëìÿñè öçðÿ âàñèòÿ÷è êèìè ÷ûõûø 

åäèð. Áàíê ÁÂÔ èëÿ áåéíÿëõàëã âàëéóòà ìöíàñèáÿòëÿðè, âàëéóòà ñèñòåìèíèí 

ñàáèòëèéèíèí âÿ íèçàìëû âàëéóòà ðåæèìèíèí äÿñòÿêëÿíìÿñè, þäÿíèø áàëàíñûíûí 

òÿíçèìëÿíìÿñè èñòèãàìÿòëÿðèíäÿ ÿìÿêäàøëûã åäèð. Ìÿðêÿçè Áàíê áó ýöíÿ ãÿäÿð 

ÁÂÔ-äÿí «Éîõñóëëóüóí Àçàëäûëìàñû âÿ Èíêèøàô Ìåõàíèçìè», «Åùòèéàò 

Äÿñòÿêëÿìÿ Ìåõàíèçìè», «Ýåíèøëÿíäèðèëìèø Ôîíä Ìåõàíèçìè» ëàéèùÿëÿðè 

÷ÿð÷èâÿñèíäÿ êðåäèòëÿð àëìûøäûð. Äöíéà Áàíêû Ãðóïóíà äàõèë îëàí Áåéíÿëõàëã 

Èíêèøàô Àññîñèàñèéàñû äà ÀÌÁ-éÿ êðåäèòëÿð âåðìèøäèð.  

Úÿäâÿë  

ÀÌÁ-íèí áåéíÿëõàëã ìàëèééÿ èíñòèòóòëàðûíäàí àëäûüû êðåäèòëÿð 

 

 2007 2008 

 

ÁÂÔ 

Éîõñóëëóüóí Àçàëäûëìàñû âÿ 

Èíêèøàô Ìåõàíèçìè 
15 512 61 365 

Åùòèéàò Äÿñòÿêëÿíìÿ Ìåõàíèçìè 63 223 - 

Ýåíèøëÿíäèðèëìèø Ôîíä Ìåõàíèçìè 7 620 2 216 

Áåéíÿëõàëã Èíêèøàô Àññîñèàñèéàñû 5 405 4 790 

Ìÿíáÿ: ÀÌÁ, Èëëèê ùåñàáàò-2008 
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Áåéíÿëõàëã Èíêèøàô Àññîñèàñèéàñûíäàí àëûíìûø áîðú âÿñàèòëÿðè èëêèí þäÿíèø 

ìöääÿòè 19 èë âÿ èëëèê ôàèçè 1,0 % îëàí êðåäèòëÿðäèð. ÁÈÀ êðåäèòëÿðè Ìàëèééÿ 

Íàçèðëèéèíäÿí ÿëàâÿ ðàçûëàøìà âàñèòÿñèëÿ ýþòöðöëìöøäöð. 85 ìëí. ÀÁØ äîëëàðû âÿ 

149 ìëí. ÀÁØ äîëëàðû ìÿáëÿüèíäÿ îëàí êðåäèòëÿðèí ãàéòàðûëìàñûíà ìöâàôèã îëàðàã 

2005 âÿ 2007-úè èëëÿðäÿ áàøëàíûëìûøäûð, þäÿíèëìÿ 2021-úè èëäÿ áàøà ÷àòàúàã.  

Ìÿðêÿçè Áàíêûí ôÿàëèééÿòèíäÿ äèããÿòè ÷ÿêÿí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè äÿ Áàíêûí 

ñÿðÿíúàìûíäà îëàí âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí õàðèúè ìàëèééÿ áàçàðëàðûíäà 

éåðëÿøäèðèëìÿñè âÿ èäàðÿ åäèëìÿñè ïðîñåñëÿðèäèð. Äöíéà ìàëèééÿ áàçàðëàðûíäà 

äèíàìèê äÿéèøèêëèêëÿðèí ìöøàùèäÿ åäèëäèéè ñîí èëëÿðäÿ áó ìÿñÿëÿíèí àêòóàëëûüû äàùà 

äà àðòìûøäûð. ÀÌÁ-íèí ñÿðÿíúàìûíäà îëàí âàëéóòà åùòèéàòëàðûíûí áèð ãèñìè òèúàðÿò 

ãèéìÿòëè êàüûçëàðûíà éàòûðûëìûøäûð. Áóíëàð, ÿñàñÿí ÀÁØ Õÿçèíÿäàðëûã íîòëàðû, 

Äþâëÿò èñòèãðàçëàðû, êîðïîðàòèâ èñòèãðàçëàð âÿ èïîòåêà èëÿ òÿìèí åäèëìèø ãèéìÿòëè 

êàüûçëàðäûð. Úÿäâÿë 2.2-äà áó ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí ñòðóêóòóðó âÿ ùÿúìè þç ÿêñèíè 

òàïìûøäûð. 
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Úÿäâÿë2 

Ìÿðêÿçè Áàíêûí ñÿðÿíúàìûíäà îëàí òèúàðÿò  

ãèéìÿòëè êàüûçëàðûíûí ñòðóêòóðó 

 2007 2008 

ìëí. 

$ 

èëëèê 

ôàèç 

þäÿìÿ 

ìöääÿò

è 

ìëí. 

$ 

èëëèê 

ôàèç 

þäÿìÿ 

ìöääÿ

òè 

АБШ 

хязиняд

арлыг 

нотлар

ы 

274,

90 

3,1%-

5,0% 

2008-

2012 

374,

87 

0,0%-

5,1% 

2009-

2018 

Дювлят 

истигра

злары 

74,4

6 

2,5%-

6,5% 

2008-

2012 

121,

43 

0,6%-

8,0% 

2009-

2015 

Корпор

атив 

истигра

злар 

45,0

6 

3,0%-

7,4% 

2008-

2049 

42,0

2 

2,9%-

7,4% 

2009-

2012 

Ипотек

а иля 

тямин 

едилми

ш 

гиймятл

и 

каьызла

р 

37,4

1 

4,1-

7,3% 

2008-

2036 
3,74 

1,7%-

6,5% 

2011-

2035 

ЪЯМИ

: 

431,

83 
- - 

542,

07 
- - 
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АБШ Хязинядарлыг нотлары АБШ щюкумяти тяряфиндян бурахылмыш 

вя йарымиллик купон юдянишлярини апармагла, бейнялхалг малиййя 

базарларында алыныб-сатылан нотлардыр. Бу гиймятли каьызлар АМБ вя 

онун хариъи менеъерляри тяряфиндян сахланылыр вя идаря едилир. Дювлят 

истигразлары хариъи дювлятляр тяряфиндян бурахылмышдыр вя АМБ-нин 

хариъи менеъерляри тяряфиндян идаря едилир. Корпоратив истигразлар 

АБШ доллары, авро вя фунтстерлинг иля ифадя едилмиш вя малиййя 

корпорасийалары тяряфиндян бурахылмышдыр. Бу гиймятли каьызлар да 

АМБ-нин хариъи менеъерляринин идаряетмясиндядир. Ипотека иля тямин 

едилмиш гиймятли каьызлар АБШ доллары вя авро иля ифадя едилиб, 

Авропа вя АБШ-ын малиййя тяшкилатлары тяряфиндян сахланылан вя идаря 

едилян гиймятли каьызлардыр. 
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Mövzu 7 

Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti 

PLAN 

1. Xarici siyasət və onun formalaşması 

2. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin dünya təcrübəsi 

3. Xarici ticarət əməliyyatlarının aparılması və onların təkmilləşdirilməsi 

4. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin və strukturu 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн формалашмаьа башладыьы дюврдян етибарян 

сийасятчиляр вя игтисадчылар щям айры-айры юлкяляр, щям дя бцтювлцкдя дцнйа 

тясяррцфат ялагяляри бахымындан харижи тижарятин йаранма сябяблярини, онун 

инкишафына тясир эюстярян амилляр топлусуну вя игтисади инкишафа наил олмагдан 

ютрц дювлятин ня жцр тижарят стратеэийасы тутмалы олдуьуну арашдырмаьа 

чалышмышдырлар. Тядгигатларын бу шякилдя тякамцлц ейни заманда харижи тижарят 

сийасятиня мцяййян бахышларын мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. 

Игтисади ядябиййатларда «харижи тижарят сийасяти» термининя 20 мцхтялиф тяриф 

верился дя, игтисадчылар арасында онун мащиййятиня даир кюклц фикир айрылыьы 

йохдур. Харижи тижарят нязяриййяляринин тятбиги нятижясиндя эялдийимиз гянаят 

белядир ки, харижи тижарят сийасяти юлкянин харижи игтисади сийасятинин мцщцм 

тяркиб щиссяси олуб, тижарят – игтисади ялагялярин тянзимлянмясиня йюнялмишдир. 

Доьрудур, мцасир дюврдя дювлятлярин йеритдийи игтисади сийасяти харижи вя дахили 

жящятдян фяргляндирмяк, онлар арасында кяскин сярщяд гоймаг мцяййян 

мясялялярин изащына чятинлик тюрядир. Лакин цмумигтисади сийасятдя харижи тижарят 

сийасятинин йерини вя ящямиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн яввялжя онун 

сярщядлярини айдынлашдырмаг эярякдир. 

Харижи тижарят сийасяти чярчивясиндя игтисади (эюмрцк тарифляри), сийаси 

(енбарго), инзибати-идаряетмя (эюмрцк-сярщяд проседуру), щцгуги (ялверишли 

шяраит) реъими, милли реъим, тижарят баьлашмалары вя диэяр мясяляляр сых бирляш-

мишдир. Буна эюря дя, онун эениш вя дар мянада изащы верилир вя бу заман 

базар субйектляринин характериндян асылы олараг (физики шяхсляр, мцяссисяляр, 

трансмилли корпорасийалар) дювлятин харижи тижарят сферасынын тянзимлянмясиндя 
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ойнадыьы рол мцяййянляшдирилир. Харижи тижарят сийасятинин дар мянада изащы 

щюкумятин харижи тижаряти, дахили вя харижи инвестисийалары мящдудлашдырмасы вя 

стимуллашдырмасы истигамятиндя эюрдцйц тянзимлямя ишлярини ящатя едир. Эениш 

мянада харижи тижарят сийасяти дедикдя ися щюкумятин истещсал амилляринин 

щярякят сцрятиня вя истигамятиня, тижарятин щяжминя вя гурулуш формасына тясир 

эюстярян тядбирлярин мяжмусу баша дцшцлцр. Бу мянада тяриф йалныз эюмрцк 

сийасятини дейил, ейни заманда пул-кредит вя валйута-малиййя сийасяти кими 

цмумсийасят курсларыны да якс етдирир. 

Харижи тижарят сийасяти чох вахт харижи игтисади сийасятля ейниляшдирилир. 

Мясялян, Г.Щабер гейд едир ки, «харижи тижарят сийасяти – щяр щансы бир юлкянин 

харижи игтисади ялагялярини тянзимляйян бцтцн тядбирляри ящатя едир». Бу ися харижи 

игтисади сийасят анлайышына даща йахын олуб, чох цмуми характер дашыйыр. С.Мид 

ися харижи тижарят сийасяти дедикдя, тядиййя балансында якс олунан ямялиййатлара 

бирбаша нязарят мягсяди эцдян тядбирляри нязярдя тутур. Эюрцндцйц кими, бу 

йанашмада дахили верэиляр, субвенсийа вя дотасийаларын бейнялхалг тижарятя 

бирбаша тясир имканы нязяря алынмыр. Б.Белашанын ясяриндя тяклиф едилян тярифдя 

ися харижи тижарят сийасятинин чярчивяси йалныз идхал вя ихражда тятбиг едилян 

тарифляр, мигдар мящдудиййятляри вя субвенсийаларла мящдудлашдырылыр. Яслиндя 

ися харижи тижарят сийасяти тядиййя балансынын жари ямялиййатлар щесабындакы идхал 

вя ихраж ямялиййатлары иля баьлы бцтцн щюкумят гярар вя фяалиййятлярини ящатя 

едир. 

Харижи тижарят сийасяти илк нювдядя, макро вя микросявиййядя нязярдян 

кечирилир. Билдийимиз кими, дювлят, мцяссися, физики шяхсляр вя ТМК сявиййясиндя 

щяйата кечирилян харижи игтисади ялагяляр кямиййят вя кейфиййят бахымындан хейли 

фярглянир. Харижи тижарят сийасятини дювлят вя мцяссися сявиййясиндя 

фяргляндирмякля, щюкумятин харижи тижарят фяалиййятиня мцдахиля дяряжясиня 

уйьун олараг щяр бир сявиййя цзря характерик жящятляри айдынлашдырмаг 

мцмкцндцр. Харижи тижарятин тящлили ясасында беля нятижяйя эялмяк мцмкцндцр 

ки, милли игтисадиййат сявиййясиндя харижи тижарят сийасяти дедикдя, тижарят 

партнйору олан юлкялярин дя мараглары нязяря алынмагла щюкумятин мал, 
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хидмят вя информасийалар цзря бейнялхалг мцбадилянин инкишафы вя 

тянзимлянмясиня истигамятлянмиш эюмрцк, инвестисийа, институтсионал вя щцгуги 

тядбирляр системи баша дцшцлцр. Бу тярифдя харижи тижарят сийасятинин ясас 

хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят юзцнцн милли (эюмрцк) сярщядини кечян 

ямтяя, хидмят, капитал вя информасийа ахыныны юз юлкясинин бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцндя иштиракындан даща чох мянфяят ялдя етмяси мягсяди иля тянзимляйир. 

Мцяссися вя физики шяхсляри ящатя едян макросявиййядя ися харижи тижарят 

сийасяти, бу субйектлярин харижи базарлара чыхмасы вя нятижядя, бейнялхалг 

мцбадилядян даща чох игтисади сямяря ялдя едилмяси мягсяди иля дювлятин 

ялверишли шяраит йаратмаг истигамятиндя щяйата кечирдийи тядбирляр системи кими 

баша дцшцлцр. 

Харижи тижарят сийасяти айрылыгда щям юлкя, щям бирликляри, щям дя чохтяряфли 

шякилдя щяйата кечириля биляр. Ящатя даиряси вя дювлятлярин бейнялхалг 

мцбадилянин тянзимлянмясиня тясир имканлары бахымындан харижи тижарят сийасяти 

биртяряфли, икитяряфли, реэионал вя глобал (бейнялхалг) олмагла фяргляндирилир. 

Бейнялхалг мцбадиля просесляринин тянзимлянмясиндя дювлятин иштиракыны 

М.Корден юзцнцн ясярляриндя эениш якс етдирмишдир. Беля ки, тянзимлянмя 

васитяляри щюкумят тяряфиндян биртяряфли гайдада, тижарят партнйорлары иля 

разылашдырылмадан тятбиг олундугда биртяряфли гайдада харижи тижарят сийасяти 

щяйата кечирилир. Бу жцр харижи тижарят сийасяти дцнйа юлкяляри арасында сийаси 

мцнасибятлярин эярэинляшмясиня тясир едян мцвафиг гайдада икитяряфли, 

чохтяряфли разылашмалара ясасян щяйата кечирилир вя бейнялхалг (глобал) вя 

реэионал олмагла фяргляндирилир. Бейнялхалг тяшкилатларын (Цмумдцнйа Тижарят 

Тяшкилаты, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду вя с.) йахындан тясири 

нятижясиндя формалашан глобал тижарят сийасяти истещсал амилляринин максимум 

мобиллийиня вя тябии вя малиййя ресурсларынын сямяряли бюлэцсцня хидмят 

эюстярир. 

80-жы иллярин яввялляриндян башлайараг глобал тижарят сийасяти щимайядарлыьын 

йумшалдылмасы, инкишаф етмякдя олан юлкялярин харижи тижарят сийасятинин 

либераллашдырылмасы зямининдя гурулмаьа башламышдыр. Либераллашма тяряфдарлары 
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щимайядарлыьын бирбаша вя долайы нюгсанларыны эюстярирляр. Бирбаша 

чатышмазлыглар илк нювбядя истещсал амилляринин ядалятсиз шякилдя бюлцшдцрцлмяси 

дахили вя харижи базар гиймятляри арасындакы уйьунСузЛуьун нятижяси олараг 

истещлакчыларын рифащ щалынын ашаьы дцшмяси иля баьлыдыр. Бязи щалларда 

щимайядарлыг гиймятин ямяля эялмясинин гейри-рягабят системи иля баьлы олур. 

Щимайядарлыьын долайы зяряри ися ресурсларын гейри-истещсал, лакин эялир эятирян 

сащяляря (гачагмалчылыг, тарифлярин юдянилмясиндян йайынмаг вя с.) 

йюнялдилмяси иля баьлыдыр. Диэяр тяряфдян щимайядарлыьын йцксяк щядди юлкяни 

елми-техники наилиййятлярдян мящрум едир ки, бу да милли ямтяянин 

рягабятдюзцмлцлцйцнц ашаьы салыр. 

Харижи тижарят сийасятинин либераллашдырылмасынын вя игтисадиййатын там 

ачылмасынын ялейщдарлары бязи аргументляр иряли сцрцрляр. 

1. Харижи Тижарят Сийасятинин либераллашдырылмасы тядиййя балансында вя 

дювлят бцджясиндя таразлыьын мянфи истигамятя позулмасы иля мцшайият олунур 

(80-жы иллярдя яксяр юлкяляр бунунла гаршылашмышлар). 

2.Либераллашманын игтисади артыма мцсбят тясириня даир ясаслы дялилляр 

йохдур. Бязи игтисадчылар яксиня сцбут етмяйя чалышырлар: игтисадиййат йени 

сащялярин горунмасы щесабына дирчялир, ихражын эенишляндирилмяси ися бейнялхалг 

тижарят системиндяки таразлыьы сцни истифадя позур. 

3.Игтисадиййатын либераллашмасына кечидин юзц дювлят цчцн ялавя проблемляр 

йарадыр: ишсизлик вя мцбадиля курслары ашаьы дцшдцйц цчцн инфлйасийанын 

темпляри артыр. 

Сон дюврляр игтисадчылар арасында либерал харижи тижарят сийасятиндян даща 

чох нефтрал харижи тижарят сийасятинин формалашдырылмасы иля баьлы фикирляр 

йаранмагдадыр. Нейтрал харижи тижарят сийасяти ихражйюнцмлц вя идхалявязляйижи, 

еляжя дя харижи игтисади фяалиййят обйекти олмайан ямтяяляр цчцн бярабяр 

стимулларын йарадылмасы системидир. 

Бура щямчинин дахили вя харижи базар цчцн нязярдя тутулмуш ямтяяляря ейни 

сатыш мцщитинин формалашдырылмасы аиддир. Либераллашма ися даща чох бцрократик 
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апаратын зяифлядилмяси йолу иля харижи тижарят мящдудиййятляринин арадан 

галдырылмасыдыр. 

Харижи тижарят сийасятинин реаллашмасы нятижясиндя мцряккяб вя комплекс 

характер дашыйан харижи тижарят реъими мейдана эялир. Харижи тижарят реъими 

мцбадиля обйектляринин юлкя сярщядинин кечмясини тянзимляйян цсул вя 

гайдаларын мяжмусуну якс етдирир вя дцнйа вя милли базарларда бейнялхалг 

тижарят ямялиййатлары иштиракчыларынын давраныш гайдаларыны мцяййян едир. Харижи 

тижарят реъими харижи тижарят сийасятинин чохсайлы принсип вя гайдалары щесабына 

формалашыр. Бура игтисади вя тяшкилати характерли тядбирляр, щямчинин харижи 

тижарят сийасятинин реаллашдырылмасы заманы дювлятин истифадя етдийи ганунверижи 

нормалар дахилдир. Юлкя вя онун тижарят субйектляри бейнялхалг мцбадилядя 

иштиракдан даща чох игтисади сямяря ялдя етмяк цчцн дювлят, мал вя хидмятлярин 

милли сярщяддян кечмясини бцтцн мцмкцн васитялярля тянзимлямяйя жан атыр. 

Бу заман нязярдя тутулмалы олан башлыжа шярт ондан ибарятдир ки, харижи тижарят 

сийасятинин реаллашма механизмляри тякжя милли йох, щямчинин фювгялмилли 

(бейнялхалг) мараглара мцвафиг олмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг тяшкилатлар Харижи Тижарят Сийасятинин 

ишляниб щазырланмасы вя онун реаллашдырылмасы механизмляринин сечилмяси 

заманы бир нечя важиб шяртин нязяря алынмасыны тювсийя едирляр: 

• игтисадиййатын мцяййян сащяси цчцн ялдя олунажаг цмуми сямяря йахуд 

мцмкцн зярярин кямиййятжя щесабланмасы; 

• базарын гурулушуна орадакы рягабятин тясири; 

• диэяр юлкялярин мцмкцн жаваб тядбирляри вя бу аддымларын потенсиал 

тясири; 

• йеридилян сийасятин милли вя фювгялмилли мараглара, ики вя чохтяряфли 

разылашмалара уйьунлуьу вя с. 

Харижи тижарят сийасятинин ясас алятляриндян данышмаздан яввял, онларын 

функсийаларыны садалайаг. Тящлилляр эюстярир ки, харижи тижарят сийасятинин бцтцн 

васитяляри 4 ясас функсийаны йериня йетирир: 
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1.Тянзимляйижи; 2.Мцдафия; 3.Идхал вя ихраж ямялиййатлары цзяриндя нязарят; 

4.Фискал. 

Гейд едяк ки, харижи тижарят сийасяти васитяляринин конкрет олараг щансы 

функсийаны йериня йетирмяси юлкянин инкишаф хцсусиййятляриндян асылыдыр. 

Бунларын ичярисиндя ян мцбащисяли хцсусиййят тянзимляйижи функсийайа аиддир. 

Онун васитясиля ресурсларын ихражйюнцмлц, йахуд идхалявязляйижи истещсал 

сащяляриндя тякрар бюлэцсц щяйата кечирилир, харижи тижарятин инкишаф 

етдирилмясиндян ютрц капитал жялб олунур вя с. 

Идхал вя ихраж олунан малларын гиймятиня етдийи тясирин бирбаша, йахуд 

долайы олмасындан асылы олараг бу васитяляр тариф вя гейри-тариф олмагла ики ясас 

группа айрылыр. Цмумиййятля, харижи тижарят сийасятинин айры-айры васитяляриндян 

йа идхалын мящдудлашдырылмасы, йа да ихражын эцжляндирилмяси мягсядиля истифадя 

олунур. Буна эюря дя онларын бир гисми идхалын, диэяр гисми ися ихражын идаря 

олунмасына эюря истигамятлянмишдир. 

 

Харижи тижарят сийасятинин тариф вя гейри-тариф васитяляри кямиййят гий-

мятляндирилмяси бахымындан фяргли хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, яэяр 

эюмрцк тянзимлянмяси кямиййятжя дягиг щесабланыла вя гиймятляндириля билярся, 

гейри-тариф васитяляри мцхтялиф игтисади мязмун вя нюв тяркиби нюгтейи-

нязяриндян йалныз тягриби гиймятляндирмяйя малик олур, буна эюря дя гейри-

тариф мящдудиййятляринин орта сявиййяси адятян ихражын вя йа идхалын 

мящдудиййят алтына дцшян щиссясинин дяйяри кими щесабланыр. 

Дювлятлярин тижарят реъиминин хцсусиййяти тариф вя гейри-тариф тянзимлянмя 

васитяляринин комбинасийасы нятижясиндя реал мязмун кясб едир. Мясялян, бцтцн 

рцсумлары ляьв етмиш, лакин ейни заманда мигдар мящдудиййятлярини гадаьан 

сявиййясиндя тятбиг едян юлкядя харижи тижарят сийасяти либерал вя йахуд сярбяст 

сайыла билмяз. Нисбятян ачыг тижарят реъиминя о Юлкядя тясадцф олунур ки, онун 

идхал эюмрцк рцсумларынын орта сявиййяси 10%-дян аз олсун вя мигдар 

мящдудиййятляри идхалын 25%-дян аз щиссясини ящатя етсин. 
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Эюмрцк рцсумунун тятбиги заманы юлкянин инкишаф сявиййясиндян асылы 

олараг бир нечя мягсяд эюз алтына алына биляр: 

• идхал малларынын ямтяя структурунун оптималлашдырылмасы; 

• идхал вя ихраж, валйута эялирляри вя валйута хяржляри арасында расионал 

нисбятин сахланылмасы; 

• юлкядя истещсалын харижи рягабятин мцмкцн зярярли тясириндян го-

рунмасы. 

Эюмрцк рцсумлары 3 ясас функсийаны йериня йетирир: 

1.Фискал – идхал-ихраж рцсумларындан ялдя олунан вясаит дювлят бцджяси 

эялирляринин ясас щиссясини тяшкил едир. 

2.Щимайячи – бу ясасян идхал рцсумларына аиддир. Дювлят бу йолла йерли 

истещсалы харижи рягабятин зярярли тясириндян горуйур. 

3.Таразлашдырма – бу ясасян ихраж рцсумларына аиддир. Мцяййян мящсулун 

дахили базар гиймяти бу вя йа диэяр сябябдян дцнйа гиймятляриндян ашаьы 

олдугда, ихраж рцсумлары щямин малын юлкядян кцтляви сурятдя апарылмасынын 

гаршысыны алыр. 

Щазырда ашаьыдакы рцсум нювляриндян эениш истифадя олунур: 

Харижи тижарят стратеэийасы нюгтейи-нязяриндян, тятбиг олунан тарифлярин 

формасы вя щятта айры-айры ямтяяляр цзря дяряжялярин сявиййясиндян даща чох 

юлкянин эюмрцк мцдафиясинин цмуми сявиййяси мцщцм ящямиййят дашыйыр. 
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 Яэяр нязяря алсаг ки, бцтцн юлкялярдя тариф дяряжяляри диференсиасийа 

олунуб, онда эюмрцк мцдафиясинин номинал дейил, сямярялилик, йяни щягиги 

сявиййяси актуал мязмун кясб едир. Тарифин сямярялилик сявиййяси – аралыг идхал 

малларындан тутулан рцсумлары чыхмагла сон идхал малларына гойулан эюмрцк 

верэисинин реал сявиййясини якс етдирир: 
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 Эж - эюмрцк мцдафиясинин сямярялилик сявиййяси, 

 Эн - сон мящсул цзря тарифин номинал дяряжяси, 

 Эук - идхал компонентляринин номинал тариф дяряжяси,  

 Ум - сон мящсулун дяйяриндя идхал компонентляринин дяйяринин хцсуси 

чякисидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя тарифлярин структуру щазыр 

мящсулун милли истещсалчыларынын мцщафизясиня йюнялиб вя хаммал вя 

йарымфабрикатларын идхалына щеч бир манея йаратмыр. Бу бахымдан, тариф 

ескаласийасы – ямтяялярин емал дяряжяси артдыгжа онлара гойулан эюмрцк 

рцсумунун сявиййясинин дя артымы харижи тижарят сийасятинин мцщцм васитяси 

щесаб олуна биляр. 

Идхал тарифляри мцяййян зиддиййятлярля характеризя олунур. Бир тяряфдян йерли 

истещсалчылар бейнялхалг рягабятдян горундуглары цчцн тариф тятбиг 

олунмасында мараглыдырлар, диэяр тяряфдян щямин субйектляр юзляри дя 

истещлакчы олдуглары цчцн идхал малларынын даща йцксяк гиймятя ялдя олунмасы 

онлара зяряр вурур. Бу проблем мцяййян дяряжядя эюмрцк сийасятинин бир аляти 

олан тариф квотасы васитясиля щялл олунур. Тариф квотасы – дяряжяляри идхал олунан 

малын щяжминдян асылы олан дяйишкян эюмрцк рцсумларынын бир нювцдцр. 

Бунун мащиййяти ондадыр ки, мцяййян щядд дахилиндя щяйата кечирилян идхал 

заманы ямтяяляря квотадахили тариф дяряжяси тятбиг олунур. Идхалын щяжми 

конкрет кямиййяти кечдикдя ися маллардан даща йцксяк – квотацстц тариф 

дяряжяляри тутулур. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярин, демяк олар ки, щамысында 

ихраж тарифи практики сяжиййя дашымыр. Яняняви ихраж сащяляриня малик инкишаф 

етмякдя олан вя кечид игтисадиййатлы юлкялярдя ися бу тарифдян эениш истифадя 

олунур. Ихраж тарифи бцджяйя ялавя вясаитин жялб олунмасы, дахили вя дцнйа базар 

гиймятляри арасында бюйцк фярг йарандыгда онун тянзимлянмясини нязярдя 

тутур. Ихраж рцсумларынын ян гадаьанедижи щядди ембаргодур. Бу, чох заман 

мцхтялиф сосиал-игтисади системляря малик олан юлкяляр арасында тятбиг олунур вя 

эцжлц юлкя тяряфиндян тянзимлянир. 

Мювжуд бейнялхалг тижарят гайдалары тариф дяряжяляринин дяйишдирилмяси 

цзря щяр щансы биртяряфли аддымы гяти сурятдя инкар едир. Бунун цчцн бейнялхалг 

сявиййяли данышыгларын апарылмасы тяляб олунур. Лакин беля данышыглар узун 

заман тяляб етдийи цчцн тижарят балансындакы дяйишикликляря чевик реаксийа 

вермяк мцмкцн олмур. Бу мягсядля дювлят гейри-тариф тянзимлянмя 

тядбирляриндян истифадя едир.  

Бейнялхалг тижарят практикасында харижи тижарят сийасятинин еля Алятляриня 

тясадцф едилир ки, онлар бейнялхалг щцгугун обйекти сайыла биляр. Бу васитяляр 

гейри-игтисади олмаларына бахмайараг бейнялхалг игтисадиййатла сых ялагялидир. 

Бунлара тижарят сазишлярини, Ялверишли Шяраит Реъимини (ЯШР), милли реъими мисал 

эюстярмяк олар. Тижарят сазишляри ики юлкянин щюкумятляри арасында баьланылан 

вя ганунверижи орган тяряфиндян ратификасийа олунан разылашмалар олуб, 5-10 ил 

мцддятиня нязярдя тутулуб. ЯШР разылыьа эялян тяряфлярин бир-бириня эцзяшт, 

цстцнлцк вя щцгуг вермясини нязярдя тутан вя бейнялхалг тижарят сазишляриндя 

тясбит олунан шяртдир. ЯШР ЦТТ тяряфиндян гейри-айрысечки тижарят реъиминин 

йарадылмасында башлыжа амил кими гябул едилир. Милли реъими ися бурада бир дювлят 

диэяр харижи юлкянин физики вя щцгуги шяхсляриня юзцнцн базар субйектляриня 

тятбиг етдийи шяраитдян ялверишсиз олмайан фяалиййят мцщити йарадыр. Буна даща 

чох интеграсийа группларына дахил олан юлкялярдя тясадцф олунур. 

Сон дюврлярдя дцнйа игтисадиййатында глобаллашма вя реэионал игтисади 

интеграсийа мейиляри иля йанашы, империйаларын даьылмасы, йени, мцстягил 

дювлятлярин йаранмасы просесляри дя эенишлянмишдир ки, бу да дцнйа тясяррцфат 
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системинин бцтювляшмясиня апарыр. Бу бахымдан, сосиалист блокунун даьылмасы 

вя ССРИ-нин сцгуту даща чох диггяти жялб едир. Беля ки, щазырда бу просесляр 

нятижясиндя щям сийаси, щям дя игтисади мцстягиллик ялдя едян дювлятляр дцнйа 

бирлийинин бярабярщцгуглу цзвляри кими бцтюв милли игтисадиййатларыны 

формалашдырмаьа вя диэяр юлкялярля мцстягил олараг гаршылыглы файдалы игтисади 

ялагяляр йаратмаьа чалышырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа тясяррцфат системинин бцтювляшдийи вя 

бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин глобаллашдыьы мцасир дюврдя милли игтисадий-

йатын формалашмасы вя инкишаф просесиндя гаршыйа чыхан проблемлярин уьурлу 

щялли, ящямиййятли дяряжядя, харижи игтисади фяалиййятин мягбул васитялярля 

эенишляндирилмяси вя инкишафы щесабына юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат 

системиня сямяряли интеграсийасындан асылыдыр. Бу она ясасланыр ки, дцнйа 

тясяррцфат системиня фяал сурятдя гошулмагла дювлятляр, бир тяряфдян юзляринин 

мцвафиг ещтийатлары олмадыглары щалда беля, жямиййятин тялябатыны даща дольун 

юдямяк, игтисадиййатын сямяряли структуруну формалашдырмаг, мцасир техника 

вя технолоэийа ялдя етмяк, мцтярягги тясяррцфатчылыг вя идарячилик тяжрцбяси 

газанмаг вя с. бу кими мцщцм проблемляри щялл етмяк, диэяр тяряфдян ися, 

юзляринин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя малик олдуглары цстцнлцкляри 

реаллашдырмаг имканлары ялдя етмиш олурлар. Мящз буна эюря дя, харижи игтисади 

фяалиййятин инкишаф етдирилмяси вя бу ясасда игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат 

системиня сямяряли шякилдя интеграсийасынын тямин олунмасы сон дюврлярдя щям 

сийаси, щям дя игтисади мцстягиллик ялдя етмиш постсосиалист юлкялярдя, о 

жцмлядян Азярбайжан Республикасында базар мцнасибятляриня ясасланан милли 

игтисдаиййатын формалашдырылмасы мягсядиля щяйата кечирилян игтисади ислащатларын 

стратеъи истигамятляриндян бири щесаб олунур. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, бу Дцнйа Тясяррцфат 

Системиня сямяряли интеграсийа кортябии шякилдя баш вермир. Бунун цчцн Дцнйа 

Тясяррцфат Системиндя эедян глобал просесляр, юлкянин бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцндя малик олдуьу цстцнлцкляр, милли игтисадиййатын инкишаф потенсиалы вя 

конкрет шяраитин хцсусиййятляри нязяря алынмагла мягсядйюнлц харижи игтисади 
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сийасятин апарылмасы лазым эялир. Бу ися юз нювбясиндя, харижи игтисади фяалиййятин 

бейнялхалг щцгуг нормаларына вя мцтярягги дцнйа тяжрцбясиня ясасланан вя 

Дцнйа Тясяррцфат Системинин, бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин вя милли 

игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятлярини вя перспективлярини нязяря алан 

мцкяммял вя чевик дювлят тянзимлянмяси системинин йарадылмасыны нязярдя 

тутур. 

Игтисадчылар беля бир гянаятя эялмишляр ки, харижи игтисади фяалиййятин дювлят 

тянзимлянмясинин нязяри, методолоъи вя практики проблемляри щямишя игтисад 

елминин диггят мяркязиндя олмушдур. Дцнйанын ян эюркямли игтисадчы алимляри 

вя сийасятчиляри бу проблемлярин щялли иля баьлы юз мцнасибятлярини билдирмиш вя 

мцхтялиф фикирляри ясасландырмаьа чалышмышлар. Тарихи тякамцл просесиндя бу 

фикирляр ики истигамятдя инкишаф етмишдир: фритредерчилик (азад тижарят) вя 

протексионизм (щимайячилик). 

Азад тижарят тяряфдарлары (А.Смит, Д.Рикардо, Ж.С.Милл, Ъ.Б.Сей, П.Са-

муелсон, В.Столпер вя б.) фикирлярини беля ясасландырырлар ки, манеясиз щяйата 

кечирилян харижи игтисади фяалиййят «тябии сечмя» ясасында гаршылыглы файдалы 

бейнялхалг ямяк бюлэцсцня кюмяк едир, бцтцн юлкялярин реал милли мящсулуну 

потенсиал олараг хейли артырыр вя бцтцн Йер кцрясиндя щяйат сявиййясинин 

йцксялдилмясиня имкан йарадыр. 

Протексионист тяряфдарлары (Ф.Лист, А.Щамилтон, Ч.Кери, Ж.Кейнс) ися юз 

фикирлярини яняняви тяшяккцл тапмыш игтисади дуруму сахламаг, йени йаранан 

милли сянайе сащялярини горумаг, дювлят бцджясинин эялирлярини артырмаг, 

демпинги мящдудлашдырмаг, юлкянин мцдафия габилиййятини лазыми сявиййядя 

сахламаг вя с. харижи игтисади фяалиййятин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси 

зяруряти иля ясасландырырлар. 

Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, фритредерчилийин йухарыда сюйлянилян кими 

мцсбят сяжиййяляндирилмяси вя идеаллашдырылмасына бахмайараг, бу идейа щеч дя 

щямишя эюзлянилян цмидляри доьрултмайыб. Тякжя харижи тижарят сийасяти кечян 

ясрдя тижарят вя протексионизм идейаларынын щяр бири бир нечя дяфя мцхтялиф 

мцвяффягиййятля игтисади фикирдя цстцнлцк ялдя етмишляр. 
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Дцнйа тясяррцфат системиндя йаранмыш мцасир шяраит, хцсусиля, бейнялхалг 

игтисади интеграсийанын йцксялян хятля сцрятли инкишафы, юлкялярин гаршылыглы 

игтисади асылылыгларынын эцжлянмяси, трансмилли корпорасийаларын дцнйа 

игтисадиййатында ролунун артмасы, дцнйа базарында рягабятин эцжлянмяси вя с. 

мцхтялиф игтисади нязяриййялярин харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясиня 

мцнасибятдя иряли сцрдцйц бу вя йа диэяр мцлащизяляря диггятля вя йарадыжы 

йанашманы тяляб едир. Беля ки, мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфат системиндя баш 

верян кюклц кейфиййят дяйишикликляри нятижясиндя бейнялхалг тижарят-игтисади 

ялагяляр мцряккяб вя динамик бир системя чеврилмиш вя бу системин айрылыгда 

щяр бир юлкядя милли игтисадиййатын инкишафына тясири дя хейли эцжлянмишдир. 

Мцасир дюврдя щяр щансы бир юлкядя милли игтисадиййатын формалашмасы вя онун 

динамик, таразлы инкишафынын тямин олунмасы мягсядйюнлц харижи игтисади сийасят 

апарылмасыны, башга сюзля, харижи игтисади фяалиййятин дювлят тяряфиндян 

тянзимлянмясини нязярдя тутур. 

Бу, зяиф инкишаф етмиш вя милли игтисадиййатыны йенижя формалашдыран кечид 

игтисадиййатлы юлкяляр цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, мцасир 

шяраитдя инкишаф етмякдя олан зяиф, эянж юлкялярин сянайеси эеридя галмыш яйалят 

«статус»унун сахланылмасына хидмят едян харижи рягабятин щцжумларындан, о 

жцмлядян демпинг шяраитиндян горунмаьа садяжя олараг мяжбурдурлар. Ян 

азы она эюря ки, щяр щансы бир мящсулун истещсалында рягабят цстцнлцйцня наил 

олмаг цчцн мцяййян вахт лазымдыр ки, буну да азад тижарят мювжуд олдуьу 

щалда, мцасир рягабят шяраитиндя ялдя етмяк мцмкцн дейилдир. Азад тижарят 

тяряфдарлары, мящз протексионист сийасятинин кюмяйиля формалашма дюврцнц 

кечяряк инкишаф етмиш вя дцнйа базарында рягабят цстцнлцйц газанмыш сянайе 

истещсалыны артыг йаратмыш юлкялярин мювжуд олмасы фикринин доьрулуьуну бир 

даща тясдигляйирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инзибати-амирлийя ясасланан, гапалы игтисади 

системдян базар мцнасибятляриня ясасланан ачыг игтисади системя кечид игтисад 

елми гаршысында йени мясяляляр гоймагла йанашы, бир чох мясяляля-рин, о 

жцмлядян мцасир дюврдя базар мцнасибятляриня ясасланан ачыг милли иг-
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тисадиййатын формалашмасы шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин дювлят 

тянзимлянмясинин нязяри, методолоъи вя ямяли мясяляляринин йенидян ишлянмясини 

тяляб едир. 

Щал-щазырда харижи игтисади сийасятин ислащатынын мцхтялиф типляри 

игтисадиййатын «ачыглыьынын» фяргли сявиййяляриня эятириб чыхарыр. Бязи ислащатлар 

либераллашмайа, бязиляри ися ихражатчы вя идхалатчылар цчцн ейни (нейтрал) шяраитин 

йарадылмасына йюнялдилир. 

Бязи щалларда юлкянин тижарят системинин нейтраллыьынын эцжляндирилмясиня 

йюнялдилмиш ислащатлар програмы да либераллашдырма кими нязярдян кечириля биляр. 

Лакин стимулларын нейтраллыьы мейары тижарят ислащатларынын адекват 

гиймятляндирилмяси цчцн кифайят етмир. Беля ки, биринжиси, нейтраллыьа тякжя 

либерал тижарят реъими чярчивясиндя дейил, щям дя тянзимлянмя дяряжяси йцксяк 

олан реъим чярчивясиндя дя наил олмаг мцмкцндцр. Бу заман щям дахили, щям 

дя харижи базарларда тижарятя мцнасибятдя эцжлц стимуллардан истифадя едилир, 

лакин онларын сявиййяси бярабяр олмур. Икинжиси, нейтраллыг принсипи «шяффафлыьы» 

зяиф олан мцхтялиф гейри-тариф тядбирляриндян имтина едилмясини нязярдя тутмур. 

«Харижи тижарятин либераллашдырылмасы» ися эениш анлайышдыр вя харижи тижарятя 

мящдудиййятлярин азалдылмасы, бцрократик апаратын вя сийаси хидмятлярин 

субйектив гярарларынын явязиня, игтисади механизмдян истифадя едилмясини 

нязярдя тутур. Башга сюзля десяк, няинки гярарларын гябулу сялащиййяти сярбяст 

тясяррцфат ващидляриня ютцрцлцр, ейни заманда онларын фяалиййят эюстярдикляри 

игтисади мцщит дювлят тяряфиндян бирбаша тянзимлянмяйя даща аз дяряжядя 

мяруз галыр. 

Беля ки, юлкянин тижарят реъими гиймятляндириляркян онун ачыглыьы, шяффафлыьы 

вя нейтраллыьы бахымындан фяргляндирилмяси зяруридир. 

Яняняви олараг, игтисадиййатын ачыглыьы ихраж вя идхалын щяжминин ЦДМ-а 

(Цмуми Дахили Мящсул) нисбяти иля юлчцлцр. Бу ися мясяляйя бясит йанашмайа, 

бюйцк вя кичик юлкяляр арасында фярг гойулмамасына эятириб чыхарыр. Ян важиб 

мягам ися бундан ибарятдир ки, бахылан щалда игтисади сийасятля бирбаша ялагя 

дя ашкара чыхарылмыр. Чцнки, тякжя, харижи тижарят квотасынын кямиййятиня 
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ясасланыб игтисадиййатын ясл мянада баша дцшцлян ачыглыьы щаггында гяти фикир 

сюйлямяк доьру олмаз. 

Институтсионал ачыглыг консепсийасына истинад едян алтернатив йанашма, 

апарылан игтисади сийасяти даща дяриндян характеризя едир вя бу сябябдян юз 

конструктивлийи иля фярглянир. Бу жцр йанашма тярзиня эюря яэяр милли тясяррцфат 

субйектляри харижи базара чыхарыларкян, ейни заманда харижи тясяррцфат 

субйектляри милли базара дахил оларкян аз сайда мящдудиййятлярля цзляшярлярся, 

юлкя игтисадиййаты даща ачыг щесаб едиля биляр. 

Тижарят системи дювлят тяряфиндян эюзлянилмядян щяйата кечирилян 

тядбирлярля дейил, сабит, мцхтялиф шякилдя шярщ едилмяси мцмкцн олмайан, дцнйа 

тяжрцбясиндя эениш йайылмыш гайдалар васитясиля тянзимляндикдя шяффаф щесаб едилир. 

Шяффафлыг дяряжясини кямиййятля ифадя етмяк кифайят гядяр чятиндир, лакин бунунла 

беля, тариф мящдудиййятляринин мювжуд тижарят мящдудиййятляриня (квоталар, 

валйута нязаряти, лисензийалашдырма вя с.) нисбяти тижарят реъиминин шяффафлыг 

дяряжясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 

Протексионист тядбирлярин структуру ресурсларын оптимал бюлэцсц вя буна 

уйьун олараг юлкянин мадди рифащынын артымы бахымындан чох важибдир. Беля ки, 

милли истиещсалчылар дахили, йахуд харижи базарларда фяалиййятлярини инкишаф 

етдирмяк сечими гаршысында дурдугларындан ихражатчылара йардымын сявиййяси иля 

мцгайисядя дахили базарын мцдафия сявиййяси, ресурсларын идхалы явяз едян вя 

ихражйюнцмлц сащяляр арасындакы бюлэцсц пропорсийаларыны мцяййян едир. 

Ихражын стимуллашдырылмасына истигамятлянмиш мцдафия тядбирляринин щяжминин 

идхалы явяз едян истещсалларын стимуллашдырылмасы цзря тядбирлярин щяжминя нисбяти 

тижарят реъиминин нейтраллыг дяряжясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 

Дейилянлярдян беля бир нятижяйя яэялмяк олар ки, харижи тижарятин либерал-

лашдырылмасы дедикдя, гейри-тариф тижарят мящдудиййятляринин, о жцмлядян идхал 

мягсядляри цчцн валйута алынмасына олан мящдудиййятлярин ящямиййятли 

дяряжядя ашаьы салынмасы, тариф мящдудиййятляринин сявиййясинин ендирилмяси вя 

сайынын азалдылмасы, ихраж субсидийаларынын ляьв едилмяси, щабеля мцяссисялярин 

харижи игтисади ямякдашлыг сащясиндя гярарлар гябул етмя просесиня дювлятин 
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тясиринин зяифлядилмяси цзря тядбирляр комплекси баша дцшцля биляр. Лакин 

бунунла беля либераллашдырма сийасяти щеч дя жидди дювлят нязарятиндян азад 

тижарятя кяскин кечид кими дя баша дцшцлмямялидир. Бир сыра юлкялярдя игтисади 

вязиййятин тящлилиндян эюрцндцйц кими, харижи тижарятин инкишафы цзря дяриндян 

ишлянмиш дювлят сийасяти игтисади инкишафа мцсбят тясир эюстярир. Харижи тижарят 

сащясиндяки ислащатларын уьуру, илк нювбядя, макроигтисади сабитляшдирмя 

сийасятинин щяйата кечирилмяси вя мющкям институтсионал-щцгуги базанын 

гурулмасы иля мцяййян олунур. Эюстярилян тядбирлярин щяйата кечирилмямяси, 

щабеля истещсал амилляринин мобиллийинин артырылмасына йюнялдилмиш програмларын 

ишлянмямяси ресурсларын харижи тижарят сийасятинин ислащаты иля ялагядар мейдана 

чыхан йенидян бюлэцсц просесинин интенсивлийини азалдыр. Бахылан сащядяки 

ислащатлара мцсбят тясир эюстярян вя тямин олунмасы цчцн дювлятин йахындан 

иштиракы тяляб олунан диэяр амилляря ися сащибкарлыьын инкишафыны, мцвафиг 

инфрастурктурун (рабитя вя няглиййат васитяляри, банклар вя с.), щабеля базарлар 

щаггында мялуматын йайылмасы вя бейнялхалг тижарят ялагяляринин гурулмасы 

цзря хидмятляр эюстярян дювлят вя юзял структурларынын йарадылмасыны аид етмяк 

олар. 

Принсип етибари иля харижи тижарятин либераллашдырылмасы фяалиййят эюстярян 

тясяррцфат субйектляри арасында, образлы шякилдя десяк, «тябии сечмя» апарараг 

нятижядя милли игтисадиййатын саьламлашдырылмасына, рягабят габилиййятинин 

артырылмасына, сямярялилийин йцксялдилмясиня тякан вермиш олур. Башга сюзля 

десяк, харижи тижарятин либераллашдырылмасы юзлцйцндя мягсяд кими дейил, йалныз 

дювлятин стратеъи игтисади марагларынын тямин едилмясинин тясири васитяляриндян 

бири кими гиймятляндирилир. Мясяляйя бу жцр бахыш цмумигтисади ислащатларла 

харижи тижарят сийасяти сащясиндяки ислащатлар арасындакы нисбяти дцзэцн тяйин 

етмяйя имкан вермиш олур. 

Цмумиййятля эютцрдцкдя, дахили базарда апарылан ислащатларла харижи 

игтисдаи ямякдашлыг сферасында щяйата кечирилян ислащатлара гаршылыглы тясир 

контекстиндя бахылмалы, онларын заман вя сыралама аспектляриндя бир-бири иля 

мцнасибятляриня щяр бир конкрет щалдан асылы олараг мцхтялиф жцр йа-
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нашылмалыдыр. Беля ки, бу ики ислащатдан щяр щансы биринин диэяриня нисбятян цстцн 

темплярля щяйата кечирилмяси мцяййян уйьунсузлуглар йарадыр. Мясялян, харижи 

тижарятин либераллашдырылмасына диэяр юлкя тясяррцфатында базар гцввяляринин 

жанланмасына йюнялдилян тядбирляр щяйата кечирилдикдя истещсалын инкишафына 

йюнялдилян йени инвестисийаларын ясас етибары иля протексионист тядбирлярля мцдафия 

олунмуш сащяляря ахмасы тящлцкяси мейдана чыха биляр ки, бу да сонрадан 

щямин сащяляря мцнасибятдя харижи тижарятин либераллашдырылмасы цзря мцвафиг 

аддымлары чятинляшдирмиш олар. Ислащатларын щяйата кечирилмясинин бу 

тактикасынын сечилмяси истещсалын мигйасыны артырмагла гянаят ялдя едилмяси 

мцмкцн олан сащялярдя даща ири игтисади мясряфляря эятириб чыхара биляр. Беля 

олдуьу щалда харижи тижарят реъими шяраитиндя бу нюв ислащатларын тяляб олунан 

оптимал щяжмлярдя гурулмасы цчцн кифайят гядяр тясирли стимуллар мювжуд 

олмадыьындан сон нятижядя сярф едилмиш ирищяжмли инвестисийаларын сямярялилийиня 

наил олунмасы чятинляшир. Бундан ялавя, бу заман инкишаф етдирилян, йахуд йени 

гурулан инфраструктур обйектляринин (автомобил вя дямир йоллары, лиманлар, 

електрик вя истилик тяжщизаты системляри, телекоммуникасийалар) харижи тижарятин 

либераллашдырылмасы заманы формалашажаг тялябини вя истещсалын характериня там 

шякилдя уйьунлуьуну тямин етмяк дя мцмкцн олмур. Бу ися инвестисийайа 

ресурсларын ялавя иткисиня эятириб чыхарыр. 

Мялум олдуьу кими, харижи игтисади сферанын либераллашдырылмасы ня-ти-

жясиндя истещсалын формалашажаг структурунун прогнозлашдырылмасы кифайят гя-

дяр мцряккяб вя чятин бир просесдир. Ислащатлар дюврцнц йашамыш юлкялярин 

тяжрцбясиндян эюрцндцйц кими, гейд едилян сийасятин йеридилмяси нятижясиндя 

бязи юлкялярдя яввялляр тамамиля мювжуд олмайан, йахуд зяиф фяалиййят 

эюстярян йени ири истещсаллар мейдана чыхмаьа башламышдыр. Бунлара мисал 

олараг Чилидя тязя мейвя ихражаты цзря истещсаллары вя с. Эюстярмяк олар. 

Щямин бу сябябляр цмумигтисади ислащатларын харижи тижарят сийасяти цзря 

ислащатларла мцгайисядя даща цстцн сцрятля либераллашдырылмасы юзц дя бир сыра 

мянфи жящятляря маликдир. Беля ки, ислащатлар бу йюнцмдя щяйата кечирилдикдя 

милли истещсалчыларын формалашмагда олан йени игтисади мцнасибятляря 
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уйьунлашмасы даща кяскин рягабят мцбаризяси шяраитиндя баш верир. Юлкя 

игтисдаиййаты чярчивясиндя базар механизминин зярури елемент-ляри, мцвафиг 

базар инфраструктуру, тяшяккцл тапмагда олан йени игтисади мцнасибятляря 

адекват дювлят тянзимлянмяси системи формалашмадан, истещсал вя тижарят 

инфраструктуру тякмилляшдирилмядян, милли истещсалчылары рягабят мцщитиня 

алышдырмадан, ясасян кющня истещсал апараты иля сцрятля ачыг харижи тижарят 

реъиминя кечид мювжуд йерли истещсалын мювгеляринин итирилмясиня вя тяняззцлцня 

эятириб чыхара биляр. Гысажа шярщ етмяйя чалышдыьымыз бу сябябляр цзцндян харижи 

тижарят сащясиндяки ислащатларын бир гайда олараг цмуми игтисади ислащатларла 

паралел шякилдя, цзви вящдятдя щяйата кечирилмяси даща мягсядямцвафиг щесаб 

едилир. 

Мялум олдуьу кими, трансформасийа дюврцнц йашайан юлкялярдя 

ислащатларын мязмунуну инзибати амирлик игтисадиййатындан азад игтисади 

мцнасибятляря кечид тяшкил едир. Инзибати амирлик игтисадиййатынын ясас яла-

мятлярини онун планлы вя «гапалы» олмасы, азад игтисадиййатын сяжиййяви 

жящятлярини ися онун базар механизминя истинад етмяси вя «ачыг» олмасы тяшкил 

едир. Тяжрцбядян эюрцндцйц кими, бу нюв ислащатларын апарылмасы заманы цч 

мцмкцн вариант нязярдян кечириля биляр: 

- харижи секторун цстцн сцрятля либераллашдырылмасы нятижясиндя формалашан – 

планлы «ачыг» игтисадиййат модели; 

- дахили игтисади ислащатларын цстцн сцрятля щяйата кечирилмяси нятижясиндя 

формалашан – базар мцнасибятляриня ясасланан «гапалы» игтисадиййат модели; 

- планлы вя «гапалы» игтисадиййатдан тотал либераллашдырма тядбирляри 

нятижясиндя щяр жящятдян азад вя «ачыг» игтисадиййата кечидя ясасланан игтисади 

модел. 

Индийя кими кечидин мцмкцн бу цч йолунун икисиндян артыг истифадя 

едилмишдир. Кечмиш Совет Иттифагынын мювжуд олдуьу сон иллярдя апарылан 

ислащатлар заманы мцяссисялярин дахили базарда юз араларында тижарят ялагяляри 

гурмаларына мящдудиййятляр сахланылдыьы бир шяраитдя онларын харижи базарлара 

чыхышы сярбястляшдирилмиш, онун сцгутундан сонракы дюврлярдя артыг мцстягил 
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дювлятляр тяряфиндян щяйата кечирилян ислащатлар заманы ися щямин бу 

мящдудиййятляр арадан галдырылмыш вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа иля 

паралел олараг базар мцнасибятляринин гурулмасы инкишафын ясас истигамяти кими 

гябул едилмишдир. 

Харижи тижарятин либераллашдырылмасы цзря тядгигатлардан эюрцндцйц кими, 

цмумигтисад ислащатларын щяйата кечирилмясиндян яввял тижарятин 

либераллашдырылмасы, башга жцр десяк, харижи игтисади сферадакы ислащатларын дахили 

ислащатларла мцгайисядя даща сцрятля щяйата кечирилмяси сямяряли тялябин 

формалашмасына тякан вермякля йанашы, харижи игтисади ямякдашлыьын зярури 

инфраструктурунун гурулмасы вя хидмятлярин инкишафы цзря ишляри дя сцрятляндиря 

биляр вя бу просеслярин, тядбирлярин нятижяси олараг игтисадиййатда щисс едилян 

мцсбят импулслар бцтцн сийаси гцввялярин щяртяряфли игтисади ислащатлара йардым 

мювгейиндян чыхыш етмясини тямин едя биляр. Лакин нязярдян гачырылмамалыдыр 

ки, щадисялярин бу жцр тякамцлц даща чох идхалы явязетмя реъиминдя фяалиййят 

эюстярян, антиихраж мейилли тясяррцфатларда апарылан ислащатларын тялябляриня 

жаваб верир. 

Бунун яксиня олараг, цмумигтисади ислащатларын приоритетлийинин гябул 

едилмяси, дахили базарын тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси истещсалын 

кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин йцксялмясиня, нятижя етибары иля милли 

игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасына имкан вермякля, йерли ислащатларын 

дювлят щимайясиня о гядяр дя архаланмадан щям дахили, щям дя харижи базарларда 

рягабятя жялб олунмасы цчцн ялверишли шяраити тямин едя биляр. Бу ися даща чох 

ихражйюнцмлц тясяррцфата малик олан юлкялярдя апарылан ислащатларын уьурлу 

нятижяляринин ялдя едилмясиня имкан веря биляр. 

Бурадан беля нятижяйя эялмяк олар ки, мцасир дюврдя кечид игтисадиййатлы 

юлкялярдя, илк нювбядя, харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясиндя 

игтисади васитялярин цстцнлцйц тямин олунмагла тядиййя балансынын 

мющкямляндирилмяси мягсядиля ихражын стимуллашдырылмасы цзря тядбирляр 

эюрцлмялидир. Сонра ися сямяряли ихраж цчцн цмуми йардымы сахламагла 

ихражйюнцмлц истещсалын даща перспективли сащялярини мцяййян етмяк вя бу 
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истигамятдя ихтисаслашан сащялярдя стимуллашдырма системини формалашдырмаг, 

тядиййя балансынын йахшылашдыьы щалда ися дахили базарын мцдафияси тядбирлярини 

йумшалтмаг лазымдыр. Бундан сонра ися ихражйюнцмлц истещсал комплексинин 

йарадылмасы вя ихражын стимуллашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр 

эенишляндирилмяли вя харижи игтисади фяалиййятин милли тянзимлянмя системи 

бейнялхалг щцгуг нормаларына вя дцнйа тяжрцбясиндя гябул олунмуш 

принсипляря уйьунлашдырылмалыдыр. 

Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, эетдикжя чохалан сайда юлкялярдя 

харижи игтисади ялагялярин либераллашмасы просесинин эцжлянмяси ясасында милли 

игтисадиййатларын гаршылыглы асылылыьынын артмасы вя бир чох истещсалчыларын 

бейнялхалг дювриййяйя жялб олунмасы глобал мигйасда даща сямяряли ямяк 

бюлэцсц, щабеля истещсал эцжляринин йерляшдирилмясиндяки диспропорсийаларын 

арадан галдырылмасы цчцн йени имканлар ачыр. Мясяля ондадыр ки, инкишаф 

етмякдя олан юлкялярля инкишаф етмиш сянайе юлкяляри арасындакы «мясряфляр-

гиймятляр» нисбятиндяки фярг, сонунжу група дахил олан юлкяляр арасындакы 

мцвафиг эюстярижидян орта щесабла 2 дяфя чохдур. Буна эюря дя инкишаф етмиш 

сянайе юлкяляриля инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасындакы мцвафиг мящсулларын 

истещсалы цзря ихтисаслашма ясасында ямяк бюлэцсцнцн инкишаф етдирилмясиндян 

ялдя едилян сямяря, принсип етибары иля, инкишаф етмиш юлкялярин юзляри арасында 

ямяк бюлэцсцнцн дяринляшдирилмясинин сямярялилийиндян даща артыгдыр. 

Инкишаф етмякдя олан реэионларын ясас цстцнлцкляриня, мялум олдуьу кими, 

ишчи гцввясинин ужузлуьу, йейинти вя йцнэцл сянайе сащяляриндя ис-тещлак олунан 

илкин мящсулларын вя йарымфабрикатларын истещсалы цчцн чох ялверишли, бязи 

щалларда ися надир иглим шяраитинин олмасы, йер тякинин зянэинлийи аид едиля биляр. 

Ян бюйцк чатышмазлыглары ися ихтисаслы кадрларын вя инвестисийа ресурсларынын 

гытлыьыдыр. Эюстярилянляр бу юлкялярин бейнялхалг ихтисаслашмада мювгелярини 

аграр хаммалын вя минерал ещтийатларын истещсалчысы вя ихражатчысы кими мцяййян 

едир. Беля ки, щямин сащяляр ямяк тутумлу олмагла йанашы, ня йцксяк ихтисаслы 

ишчи гцввясини, ня дя мцтямади ири инвестисийа гойулушларыны тяляб едир. Инкишаф 

етмиш сянайе юлкяляри ися яксиня, мцасир тялябляря жаваб верян ишчи гцввяси вя 
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изафи инвестисийа ресурсларына малик олдугларындан капитал вя елми тутумлу 

истещсаллар цзря ихтисаслашырлар. 

Глобал ямяк бюлэцсцнцн бу системи сабит характер дашымыр вя щеч дя 

инкишаф етмякдя олан юлкялярин аграр-хаммал ялавяси буховундан гуртулмасы 

цчцн имканларын олмадыьына дялалят етмир. Яксиня, бу систем ашаьыдакы 

сябябляр цзцндян чох динамик вя дяйишкяндир: биринжиси, ЕТТ-нин дурмадан 

сцрятлянмяси вя бу просесин тяканверижи гцввясинин инкишаф етмиш юлкялярин 

олмасы; икинжиси, бу груп юлкялярдя щяйат сявиййясинин мцтямади йцксялмяси, 

яксяр щалларда ямяк мящсулдарлыьыны цстяляйян темплярля ямякщаггынын артымы 

сябябиля, ясасян садя технолоэийалар базасында истещсал едилян малларын вя 

хидмятлярин гиймят цзря бейнялхалг мигйасда рягабят габилиййятинин ашаьы 

дцшмяси. 

Гейд едилянляр щямин юлкялярин сащибкарларыны юлкя игтисадиййатынын ашаьы 

технолоъи гатында йерляшян ислащатлары, йахуд онларын бязи мярщялялярини даща 

зяиф инкишаф етмиш юлкяляря кючцрмяйя тящрик едир. Еколоъи тящлцкясизлик 

стандартларынын йцксялмяси, онлара риайят едилмяси иля ялагядар хяржлярин артымы 

да еколоъи жящятдян ялверишсиз истещсал мясряфляри тяркибиндя тябияти мцдафия 

хяржляринин хцсуси чякиси кифайят гядяр ашаьы олан, ятраф мцщитин мцдафиясиня 

чох жидди тялябляр гоймайан инкишаф етмякдя олан юлкяляря кючцрцлмясиня дя 

тякан верир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, харижи игтисади фяалиййят стратеэийасыны мцяй-

йянляшдирмяк цчцн юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндяки цстцнлцкляри, дахили 

тялябат вя мювжуд игтисади потенсиал ясас эютцрцляряк мягсядляр системи 

формалашдырылмалыдыр. Бу заман ямяли фяалиййят цчцн ян йахшы методики цсул, 

юлкядахили просеслярин Дцнйа Тясяррцфат Системинин инкишаф мейилляри вя 

ганунауйьунлуглары иля узлашдырылмасы щесаб олунмалыдыр. 

Беляликля, бу гянаятя эялирик ки, мцасир дюврдя милли игтисадиййатын 

тяшяккцлц шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси ашаьыдакы 

методолоъи принсипляр нязяря алынмагла щяйата кечирилмялидир: 
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- юлкядя дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийа олунмуш, ачыг 

игтисади системин формалашдырылмасы мягсядиля харижи игтисади сийасят сащясиндя 

гярарларын гябул едилмяси заманы ЦТТ-нин тялябляринин, щабеля ялагядар 

бейнялхалг щцгуг нормаларынын нязяря алынмасы; 

- тянзимлянмянин игтисади васитяляриня цстцнлцк верилмяси иля йанашы, кечид 

дюврцндя дювлятин ялащиддя тянзимляйижи ролунун нязяря алынмасы; 

- харижи игтисади фяалиййят цзяриндя дювлят инщисарынын йолверилмязлийи; 

- харижи игтисади сийасятин ващидлийнин, ардыжыллыьынын вя прогнозлашдырыла 

билян олмасынын тямин едилмяси (анжаг бу щалда айры-айры тядбирлярин гаршылыглы 

эцжляндирижи еффектиня наил олмаг олар); 

- харижи игтисади ялагялярин мювжуд вязиййятинин обйектив гиймят-

ляндирилмяси вя инкишафынын конкрет шяраитя адекват прогнозлашдырылмасы; 

- дцнйа игтисадиййатында баш верян глобал просесляри, дцнйа тясяррцфат 

системинин вя милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятлярини, перспективлярини 

нязяря алмагла мягсядлярин вя йа щядяфлярин ардыжыллыьынын дцзэцн 

мцяййянляшдирилмяси (мягсядляр сырасынын конкрет шяраитдян асылы олараг 

дягигляшдирилмяси истисна едилмямякля); 

- харижи игтисади фяалиййят сащясиндяки ислащатларын цмумигтисади ислащатлар 

вя дцнйа тясяррцфат системиндя эедян просеслярля узлашдырылмасы; 

- мцстягил милли игтисадиййатын формалашдырылмасы зяруряти иля ялагядар 

олараг юлкя игтисадиййатынын мцтярягги структур шякилдя йенидян гурулмасы вя 

онун бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя цстцнлцкляринин реаллашмасы цчцн ялверишли 

шяраитин йарадылмасы; 

- игтисади, сосиал вя еколоъи сийасятин дцнйа стандартларына уйьун-

лашдырылмасы. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя щяр щансы бир юлкядя харижи игтисади 

фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин сямяряли милли механизминин гурулмасы 

истигамятиндя атылан аддымлар бейнялхалг тижарят-игтисади ялагялярин 

тянзимлянмясинин цмуми гайдаларыны нязяря алмалы вя чохтяряфли бейнялхалг 
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сазишлярин тянзимлямя алятляриня, онларын тятбиги сащясиндяки норма вя 

гайдалара, онлардан истифадя имканларына гойулан тялябляря жаваб вермялидир. 

Бу бахымдан, илк нювбядя, ЦТТ вя ЭАТТ/ТТБС (Тариф вя Тижарят цзря 

Баш Сазиш) чярчивясиндя чохтяряфли бейнялхалг тянзимлянмя системинин база 

принсипляриня диггят йетирилмялидир. Бунлар милли тянзимлямя системляринин 

гурулмасы вя фяалиййятинин универсал принсипляри кими чыхыш етмякля рягабят 

апаран бу системлярин гаршылыглы сямяряли фяалиййят эюстярмяляриня имкан 

йарадыр. 

Бцтювлцкдя, чохтяряфли сазишляр системинин ясасландыьы ян важиб принсипляря 

ашаьыдакылары аид етмяк олар: дискриминасийайа йол верилмямяси вя 

транспарентлик. 

Дискриминасийайа йол верилмямяси принсипи малларын вя хидмятлярин азад 

рягабяти цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы зярурятиндян иряли эялир вя 

бейнялхалг тижарятин тянзимлянмясинин ики ясас принсипи иля шяртлянир: Ян Ялверишли 

Реъим (ЯЯР) вя Милли Реъим (МР). 

ЯЯР принсипи ЭАТТ-47-нин Ы маддясиндя вя ЭАТТ-94-дя бирбаша шякилдя 

мцяййян олунмушдур: «Разылыьа эялян тяряфлярдян биринин щяр щансы диэяр 

юлкядян эялян, йахуд щямин юлкяйя эедян истянилян мала мцнасибятдя мцяййян 

етдийи (тягдим етмиш олдуьу) щяр щансы цстцнлцк, ялверишли шяраит, имтийаз вя йа 

иммунитет разылыьа эялян бцтцн диэяр тяряфлярин яразиляриндян эялян, йахуд 

онларын яразиляриня эедян ейни жцр (аналоъи) мала да дярщал вя шяртсиз гайдада 

тягдим олунмалыдыр». Эюрцндцйц кими, ЯЯР дедикдя, щяр щансы цчцнжц 

юлкяйя верилмиш истянилян эцзяштин бу жцр реъим тягдим олунмуш юлкяйя дя аид 

едилмяси баша дцшцлцр. Башга сюзля десяк, ЯЯР принсипи айрыжа эютцрцлся дя 

даща ялверишли тижарят реъиминин тягдим олунмасына йол вермир. ЯЯР илк дяфя 

олараг ХЫХ ясрдя Инэилтяря иля Франса арасында баьланмыш 1860-жы ил тарихли 

Тижарят Сазиши чярчивясиндя тятбиг олунмушдур.  

ТТБС, сонрадан ися щям щя ЦТТ чярчивясиндя ЯЯР шяртсиз характер 

дашыйыр, йяни щямин реъим чярчивясиндя эцзяштлярин бцтцн юлкяляря аид едилмяси 
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щеч бир шяртдян асылы ола билмяз вя цзв-юлкяляр мцвафиг маддяни там щяжмдя 

тятбиг етмяйя боржлудурлар. 

ЯЯР принсипи, щяр шейдян яввял, эюмрцк рцсумларынын тятбигини тян-

зимляйян гайда кими мейдана чыхмыш, сонралар ися эетдикжя универсал характер 

кясб етмишдир. ГАТТ мцддяалары чярчивясиндя бу принсип идхал олунан маллара 

дахили верэилярин вя йыьымларын тятбиги, щабеля, щямин малларын дашынмасы, сатышы, 

бюлэцсц вя истифадяси гайдаларына бирбаша шякилдя аид едилирди. Щал-щазырда ися, 

бу принсип чохтяряфли разылашмаларын яксяр елементляриня мцнасибятдя тятбиг 

едилир. Бунларын сырасында эюмрцк рцсумларынын, транзит гайдаларынын, верэи 

алятляринин, техники манеялярин, кямиййят мящдудиййятляринин тятбигини 

эюстярмяк олар. Бундан ялавя, ЯЯР принсипи Хидмятлярля Тижарятя даир Баш 

Сазишин (ГАТС) вя Интеллектуал Мцлкиййят Щцгугларынын Тижарят Аспектляри 

щаггында Сазишин (ТРИПС) дя ясасында дурур. 

Ону да гейд етмяк зяруридир ки, ЦТТ чярчивясиндя ЯЯР принсипиндян бир 

сыра стандарт истисналар да нязярдя тутулмушдур. Яняняви олараг бунлара 

эюмрцк иттифагларынын вя сярбяст тижарят зоналарынын гурулмасы, сярщядйаны вя 

сащилйаны тижарят, инкишаф етмякдя олан, сон дюврлярдя ися щям дя кечид 

игтисадиййатлы юлкяляря верилян гаршылыглы олмайан преференсийалар аид едилир. Бу 

жцр эцзяштляр спесифик характер дашыйыр, бу сябябдян дя анжаг мящдуд шякилдя 

тятбиг олуна билир. 

ЯЯР принсипиндян яняняви истисналара инкишаф етмякдя олан вя ян аз 

инкишаф етмиш юлкяляр цчцн хцсуси реъимин мцяййян едилмяси тяжрцбясини дя аид 

едирляр. Бу тяжрцбя ЭАТТ чярчивясиндя апарылан данышыгларын «Кеннеди 

раунду»нун сазишляри иля мцяййян олунмушдур. 

Бахылан щалда ЯЯР-дян истисналар мцхтялиф формаларда тязащцр едя биляр. 

Яняняви форма преференсийаларын милли системляри чярчивясиндя преференсиал 

эюмрцк рцсумлары тятбиг едилмишдир. Диэяр сащялярдя бу, бир гайда олараг, 

тянзимлямянин мцхтялиф алятляринин тятбиги гайдаларына мцнасибятдя эюстярилян 

юлкяляря гаршы даща йумшаг тяляблярин (субсидийалардан истифадя цчцн даща 

эениш имканлар, милли ганунверижилийин вя онун тятбиги тяжрцбясинин чохтяряфли 
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сазишлярин нормаларына уйьунлашдырылмасы цчцн даща узун кечид дюврц вя с.) 

иряли сцрцлмясиндя юзцнц бцрузя верир. Сон иллярдя диференсиаллашдырылмыш вя 

ялверишли реъимин елементляри кечид игтисадиййатлы юлкяляря дя тятбиг олунмаьа 

башланмыш вя бу да юз яксини Уругвай раундунун сазишляриндя тапмышдыр. 

Милли реъим принсипи ЭАТТ – 47-нин Ш маддясиндя вя ЭАТТ-94-дя бир-

баша шякилдя мцяййян олунмушдур: «Разылыьа эялян щяр бир тяряфин яразисиня 

эялян вя разылыьа эялян диэяр тяряфин яразисиня эятирилян маллара, онларын дахили 

базарда сатышына, сатыша тяклифиня, алынмасына, дашынмасына, бюлэцсцня, йахуд 

истифадясиня аид олан бцтцн ганунлар, гайдалар вя тялябляря мцнасибятдя милли 

мяншяли аналоъи маллар цчцн мцяййян олунмуш реъимдя аз ялверишли олмайан 

реъим тягдим олунмалыдыр». Башга сюзля десяк, МР принсипи харижи маллара, 

хидмятляря, капиталлара вя шяхсляря мцнасибятдя тятбиг олунан щцгуги реъимля 

ейни, йахуд ондан аз ялверишли олмайан реъимин тягдим олунмасыны нязярдя 

тутур. МР принсипинин тятбигиндя мягсяд, тянзимлянмянин дахили тядбирляри 

васитясиля харижи малларын (хидмятлярин, капиталын) дискриминасийасынын гаршысыны 

алмаг, сон нятижядя ися идхалын тянзимлянмяси васитялярини малын эюмрцк 

тянзимлянмяси заманы сярщяддя тятбиг олунан тариф, гейри-тариф вя верэи тядбирлярини 

щцдудландырмагдыр. 

Харижи игтисади ялагялярин эенишлянмясиня тижарят, ишчи гцввясинин бейнялхалг 

миграсийасы, интеллектуал мцлкиййят обйектляри иля тижарят кими формаларын 

ящямиййятинин артмасына мцтянасиб олараг МР принсипинин ролу да артмышдыр. 

Эюстярилян сащялярдя дахили тянзимлямя тядбирляри яняняви тижарятля мцгайисядя 

даща эцжлц тясиря маликдир. Мясялян, бир чох пешякар хидмятлярля тижарят 

ямялиййатлары (рабитя хидмятляри, щцгуги, тибби вя тикинти хидмятляри) сырф харижи 

игтисади тянзимлянмя тядбирляриндян, демяк олар ки, асылы дейилляр. Бахылан щалда 

мцвафиг фяалиййят сферасыны тянзимляйян дахили гайдалар вя нормалар, 

мцяййняедижи рол ойнайан вя мящз щямин бу цмуми гайдалар башлыжа 

протексионист алятляри кими чыхыш едирляр. 

Маллара тижарятдя МР принсипинин тятбиг оундуьу ян важиб сащяляря – 

дахили верэилярин вя йыьымларын тутулмасы, маллын сатыш гайдалары, нягл едилмяси 
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вя истифадяси аид едилир. МР принсипи универсал характер дашыдыьындан хидмятлярля 

тижарятя вя харижи инвесторларын фяалиййятинин тянзимлянмясиня дя тятбиг олуна 

биляр. Лакин мялумдур ки, эюстярилян истигамятлярдя мцяййян фяалиййят 

сферасына харижи шяхслярин дахил олмасы милли тящлцкясизлийин тямин едилмяси 

бахымындан гадаьан едиля биляр. Мящз бу сябябдяндир ки, щямин сфераларда 

(хидмятлярля тижарят, харижи инвестисийанын тянзимлянмяси) МР принсипи эениш 

йайылмыш вя адятян айры-айры сащяляря мцнасибятдя фяргли шякилдя тятбиг едилир. 

Ейни заманда технолоэийаларла вя елми-техники бирликляря тижарят вя хцсусиля дя 

интеллектуал мцлкиййят сащибляринин щцгугларынын мцдафияси сащяляриндя МР 

принсипи база характери дашыйыр. 

МР принсипиндян истисналар да нязярдя тутула биляр ки, бунлара да, илк 

нювбядя, щюкумят субсидийаларынын верилмяси вя дювлят сатыналмаларынын щяйата 

кечирилмяси сащяляри аид едилир, милли ганунверижилийин йерли сащибкарлар цчцн 

даща ялверишли шяраитин йарадылмасына истигамятлянян айры-айры нормалары цзря дя 

истисналар нязярдя тутула биляр. 

Транспрентлик принсипи харижи тижарятин тянзимлянмяси системинин шяффаф-

лыьынын тямин едилмяси зярурятиндян иряли эялир вя эениш планда – тянзимлянмя 

тядбирляри щаггында мялуматын ялдя едилмясинин мцмкцнлцйцнц, щямин 

тянзимлянмя тядбирляринин, щабеля онларын тятбиги гайдаларынын айдынлыьыны вя 

бирмяналыьыны нязярдя тутур. 

Ян айдын шякилдя транспрентлик принсипи ЭАТТ-47-нин Х маддясиндя вя 

ЭАТТ-94-дя мцяййян едилмишдир. Транспретлийин ясас елементляриня аша-

ьыдакылар аид едилир:  

- дювлят тянзимлянмяси тядбирляри щаггында мялуматын ялдя едилмясинин 

мцмкцнлцйц;  

- тянзимлянмянин истянилян тядбирляринин йалныз дярж олундугдан сонра 

тятбиг едилмяси;  

- тянзимлянмя тядбирляринин ейни шякилдя тятбиги;  

- щакимиййят органларынын фяалиййятиндян шикайят едилмясинин мцм-

кцнлцйц;  
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- нотификасийа – чохтяряфли сазишляр чярчивясиндя мараглы тяряфлярин 

тянзимлянмя системляри барядя мялуматландырылмасы,  

- чохтяряфли сазишлярин тятбиги цзяриндя нязарят апаран органларын рясми 

хябярдар едилмяси йолу иля щяйата кечирилир; 

 - мцбащисялярин щялли системи чярчивясиндя транспрентлийин тямин едилмяси 

иля ялагядар тядбирлярин (мяслящятляшмяляр, мараглы тяряфляря мялуматын 

верилмяси);  

- гярарларын тятбиг едилмяси проседурларынын шяффафлыьы. 

Мцяййян щалларда (мясялян, там шяффафлыг тяряфлярдян биринин щцгугларынын 

позулмасына эятириб чыхара билдикдя, коммерсийа сирринин ачылмасы тящлцкяси 

ортайа чыхдыгда вя с.) транспрентлик принсипиндян истисналара да йол вериля биляр. 

Бу щаллар чохтяряфли тижарят сазишляри иля мцяййян едилир. 

Щазырда ЦТТ чярчивясиндя тижарят-игтисади ялагялярин бейнялхалг тян-

зимлянмя системи ашаьыдакы сащяляри ящатя едир: 

Эюмрцк-тариф тянзимлянмяси. Бу сащядя ясас алятляр кими ашаьыдакылар чыхыш 

едир: 

- иштиракчыларын тариф дяряжяляринин ялагяляндирилмяси цзря ющдяликляри;  

- мцнтязям чохтяряфли данышыглар механизми. 

Эюмрцк рцсумларынын азалдылмасына даир данышыгларын апарылмасы 

гайдалары, еляжя дя тариф эцзяштляри сийащыларынын щазырланмасы вя дяйишдирилмяси 

гайдалары ЭАТТ-47-нин ХХВЫЫ вя ХХВЫЫЫ маддяляриндя мцяййян едилмишдир. 

ЭАТТ-ын эюмрцк-тариф тянзимлянмяси мясяляляриня даир маддяляри тез-тез 

дцзялишляря вя ялавяляря мяруз галмышдыр. Бир сыра мцщцм дяйишикликляр ХХХВЫ 

вя ХХХВЫЫ маддялярин дахил едилмяси иля ялагядардыр. Щямин маддялярдя 

инкишаф етмякдя олан юлкялярин юз игтисадиййатларыны мцдафия етмяк мягсядиля 

эюмрцк рцсумларыны артырмаг щцгуглары тясбит едилмиш, щямчинин инкишаф етмиш 

дювлятлярин инкишаф етмякдя олан дювлятлярдян идхал олунан маллара эюмрцк 

рцсумларыны азалтмаг сащясиндя ющдяликляри мцяййян едилмишдир. 

Кямиййят вя инзибати мящдудиййятлярин тятбиги. ЭАТТ-47-нин ХЫ маддяси 

(щям ихража, щям идхала мящдудиййятляря аиддир) хцсуси щаллар истисна олмагла 
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эюмрцк рцсумларындан, верэилярдян вя диэяр йыьымлардан савайы, кямиййят 

мящдудиййятляринин вя истянилян диэяр тядбирлярин (о жцмлядян лисензийалар 

шяклиндя) тятбигиндян имтина едилмясини нязярдя тутурду. Бу мцддяалар 

ЭАТТ-94-дя дя сахланмыш вя башга сюзля десяк, кянд тясяррцфаты маллары иля 

тижарят сащясиндяки дяйишикликляр вя тядиййя балансынын низама салынмасы цзря 

гейдляр нязяря алынмагла ЦТТ чярчивясиндя дя фяалиййят эюстярмякдядир. 

ЭАТТ-47-нин ХШ маддяси вя ЭАТТ-94 кямиййят мящдудиййятляринин 

тятбигинин ясас принсипи кими дискриминасийайа йол вермямяк принсипини 

мцяййян едир вя бу ясасда онларын тятбиги гайдаларыны тясбит едир. 

Уругвай раунду сазишляри чярчивясиндя бцтцн кямиййят мящдудиййят-

ляринин ляьв едилмяси щаггында (онлардан горуйужу тядбирляр кейфиййятиндя 

истифадя щаллары истисна олмагла) разылыг ялдя едилмишдир. Бу, илк нювбядя кянд 

тясяррцфаты цзря сазишя аиддир. Тохужулуг мямулатлары вя эейим яшйалары цзря 

сазиш кямиййят мящдудиййятляринин 10 ил ярзиндя, тохужулуг мямулатлары иля 

тижарят ющдяликляринин цмуми системиня 4 мярщяляли интеграсийасы эедишиндя ляьв 

едилмясини нязярдя тутур. Кянд тясяррцфаты цзря сазиш ися кямиййят 

мящдудиййятляринин 1995-жи иллярин яввялиндян дярщал арадан галдырылмасы вя 

онларын тариф еквивалентляриня кючцрцлмясини нязярдя тутурду. Мящз бунун 

нятижясиндя бахылан сектордан тариф дяряжяляринин сявиййяси сянайе мящсуллары вя 

тижарятля мцгайисядя ящямиййятли дяряжядя йцксякдир. 

Идхалын (ихражын) инщисарчы каналынын (дювлят инщисарынын) тятбиги. Харижи 

тижарят сащясиндя дювлят инщисарындан айры-айры малларла тижарят ямялиййатларынын 

тянзимлянмяси васитяси кими истифадя едилмяси дцнйа тижарятинин чохтяряфли 

тянзимлянмяси системинин тялябляри иля зиддиййят тяшкил етмир. Идхалын (ихражын) 

инщисарчы каналы системинин тятбигинин ясас принсипляри ЭАТТ-ын ХВЫЫ 

маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Беля ки, инщисарчы лисензийайа малик 

мцяссисяляр (о жцмлядян дювлятин мцлкиййятиндя олан) бу вя йа диэяр мал иля 

тижарятдя гябул олунмуш цмуми принсипляр вя гайдалар ясасында фяалиййят 

эюстярмяли, щабеля маллары тяляб вя тяклифин нисбяти иля мцяййян олунан 

гиймятлярля алмалы вя сатмалыдырлар. Эюрцндцйц кими, инщисарчы лисензийайа 
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малик олан мцяссисяляр онларын тяряф мцгабили, йахуд рягиби ола билян истянилян 

щяр щансы бир мцяссися иля ейни шяртляр дахилиндя фяалиййят эюстярмялидирляр. 

Гадаьанларын тятбиги. Идхал вя ихраж гадаьанларынын тятбигинин цмуми 

принсипляри кямиййят мящдудиййятляри цчцн мцяййян олунмуш принсиплярля 

ейнидир. Идхала вя ихража гадаьанлара ЭАТТ-47-нин ХЫ маддясинин 

мцддяалары шамил едилир ки, бурада да сазишлярдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна 

олмагла, гадаьанларын тятбигинин йолверилмяз олдуьу бирбаша билдирилир. Бу 

истисналар (тядиййя балансы вя горуйужу тядбирлярин тятбиги иля ялагядар 

мящдудиййятлярдян савайы) кямиййят мящдудиййятляринин тятбиги сащясиндяки 

истисналарла ейнидир. Эюрцндцйц кими, тяжрцбядя гадаьанларын тятбиг едилмяси 

цчцн ясас кими техники манеяляр чыхыш едир. Бундан ялавя, ЭАТТ-47-нин ХТС 

маддяси ашаьыдакы мягсядлярля дя гадаьанларын вя мящдудиййятлярин тятбиг 

едилмясиня йол верир:  

- ижтимаи яхлагын горунмасы; 

- инсанларын, щейванларын вя биткилярин щяйат вя саьламлыьынын мцдафияси; 

- ЭАТТ-ын мцддяаларына зидд олмайан ганунлара риайят едилмяси; 

- патентлярин мцяллифлик щцгугларынын горунмасы;  

- щюкумятлярарасы мал мцбадиляси сазишляри цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмяси;  

- тябии ещтийатларынын тцкянмясинин гаршысынын алынмасы (яэяр мцвафиг 

тядбирляр дахили истещсалын вя истещлакын мящдудлашдырылмасы иля ейни заманда 

апарылырса);  

- милли бядии, тарихи вя археолоъи сярвятлярин мцщафизяси.  

Щямин маддяйя уйьун олараг милли емаледижи сянайенин йерли мате-

риалларла, бу материалларын дахили гиймятинин дцнйа гиймятиндян ашаьы олдуьу 

дюврлярдя, тямин едилмяси мягсядиля онларын ихражына мящдудиййятлярин тятбиг 

едилмяси дя нязярдя тутулмушдур. Лакин о да гейд олунур ки, бу жцр 

мящдудиййятляр ихражын артымы, йахуд щямин дахили сянайенин мцдафияси цчцн 

шяраит йаратмалыдыр. Бундан ялавя, бахылан маддяйя уйьун олараг щябсдя олан 
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шяхлярин ямяйи иля истещсал олунан маллара, гызыл вя йа эцмцшля тижарятя дя 

мцвафиг тядбирляр тятбиг олуна биляр. 

Гадаьанлар айры-сечкилик ясасында, йахуд дискриминасийайа йол верян 

шякилдя тятбиг едилмямяли вя бейнялхалг тижарят эизли янэял васитяси кими чыхыш 

етмямялидир. 

Лисензийалашдырманын тятбиги. ЭАТТ-47-нин мцддяалары (маддя ХЫ) идхал 

вя ихраж лисензийалары да дахил олмагла истянилян мящдудиййят вя гадаьанлардан 

истифадя едилмясини йасаглайыр. Башга сюзля, ЭАТТ-47-дя лисензийалашманын 

тятбиги гайдалары бцтювлцкдя кямиййят мящдудиййятляринин тятбиги цчцн 

мцяййян олунмуш гайдаларла ейни иди. ЦТТ-нин тясис едилмяси щаггындакы 

Сазиш чярчивясиндя идхала лисензийа верилмясиня даир даща мцфяссял гайдалар 

нязярдя тутулмушдур. Бу Сазиш лисензийалашдырманы ян эениш мянада шярщ едир 

вя ону эюмрцк рясмиляшдирмяси заманы адятян тягдим олунмайан хцсуси 

мцражиятлярин, йахуд сянядлярин тягдим едилмясини нязярдя тутан бир инзибати 

проседур кими мцяййян едир. 

Сазиш мцддяаларына риайят едилмясинин тямин едилмяси цчцн иштиракчы 

юлкялярин дахили ганунверижилийинин мцтляг шякилдя щямин мцддяалара 

уйьунлашдырылмасы нязярдя тутулмуш вя дювлятлярин иштиракчы разылыьы олмадан 

истисналарын йолверилмяз олдуьу мцяййян едилмишдир. 

«Боз зона» тядбирляринин тятбиги. Тижарят сийасяти сащясиндя бейнялхалг 

ющдяликляр системинин формалашмасы вя эенишлянмяси, хцсусиля протексионизм 

имканларынын мящдудлашдырылмасы бир чох дювлятляри харижи игтисади фяалиййяти 

тянзимлямя системлярини тякмилляшдирмяк мяжбуриййяти иля цзляшдирди. Нятижя 

етибары иля чохтяряфли сазишляр чярчивясиндя мцяййян олунмуш ющдяликлярдян йан 

ютмякля тижарят мящдудиййятинин тятбиги тяжрцбяси йайылмаьа башланды. Беля 

мящдудиййятляр демяк олар ки, щеч вахт ганунверижиликля тясбит олунмур, йалныз 

айры-айры щалларда икитяряфли сазишляр формасында (бязян щятта гейри-рясми 

характерли) тязащцр едир. Мящз бу сябябдян дя тижарятин мящдудлашдырылмасынын 

бу жцр васитяляри «боз зона тядбирляри» ады иля таныныр. Щямин тядбирляр арасында 

ихражын «кюнцллц» мящдудлашдырылмасы хцсусиля эениш йайылмышдыр ки, бу да 
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квоталашдырма механизмини рясми шякилдя тятбиг етмядян кифайят 

мящдудиййятляриндян истифадя едилмясиня имкан верир. 

«Уругвай раунду» сазишляри ихражын «кюнцллц» мящдудлашдырылмасы 

тядбирляриндян истифадя сащясиндя иштиракчы юлкяляря гаршы жидди ющдяликляр иряли 

сцрцр. Горуйужу тялбирляр цзря Сазишин 11-жи маддясиндя иштиракчы юлкялярин 

ихражын «кюнцллц» мящдудлашдырылмасы, ихража вя йа идхала мцнасибятдя диэяр 

охшар тядбирлярин тятбиги, йахуд горунуб сахланылмасы жящдляриндян, о 

жцмлядян ихражын мящдудлашдырылмасындан, ихраж вя йа идхал гиймятляри, щабеля 

ихраж вя йа идхал цзяриндя мцшащидя цзря тядбирлярин тятбигиндян, идхалын 

картелляшдирилмясиндян, ихражын, йахуд идхалын селектив 

лисензийалашдырылмасындан чякиняжякляри бирбаша шякилдя нязярдя тутулмушдур. 

Бу Сазиш горуйужу тядбирлярин тятбиги гайдаларына уйьун олараг, йахуд айры-

айры секторлар цзря сазишляр чярчивясиндя (тохужулуг мямулатлары вя эейим 

яшйалары цзря Сазиш) эюрцлмцш тядбирляря шамил едилмир. Бцтцн бу жцр тядбирляр 

вя сазишляр ЦТТ-нин тясис едилмяси щаггында Сазишин гцввяйя миндийи андан 4 ил 

ярзиндя арадан галдырылмалы, йахуд горуйужу тядбирляр цзря Сазишя 

уйьунлашдырылмалыдыр. Ейни заманда иштиракчы юлкяляр гейри-щюкумят 

сявиййясиндя дя, йяни айры-айры ширкятлярин сазишляри чярчивясиндя дя, мцвафиг 

тядбирлярдян истифадя едилмясини стимуллашдырмайажаглары вя 

дястяклямяйяжякляриня даир ющдяликляри юз цзярляриня эютцрцрляр. 
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Mövzu 8 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında təşkilatların rolu 

PLAN 

 

1. Ölkələrarası iqtidadi əlaqələrin rolu. 

2. Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi təşkilatlanma meyli. 

3. Təşkilatlanmanın mahiyyəti və məqsədi. 

4. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların funksiyaları və təşkilata üzvlük. 

5. Təşkilatı struktur və ali orqanlar. 
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Bəşəriyyət müasir dövrdə özünün həddən artıq mürəkkəbliyi və rəngarəngliyi 

ilə səciyyələnir. Statistikanın  verdıyı son məlumata gorə yer kürəsındə əhalinin 

sayı 6 milyardı keçmişdir. Hesab edilir ki, bu əhali 3-4 min xalqdan ibarətdir və 

onlar müvafiq olaraq о qədər də diidə ünsiyyətdə olurlar. 

Ümümdünya Bankının statistikasına görə müasir dünya 210 dövlət-ərazi 

birləşmələrini, yaxud ölkə və əraziləri özündə birləşdirir. Bu ölkə və ərazilərdə isə 

300-dən çox milli pul vahidi dövriyyədədir. 

Müasir dövrümüzdə həmin ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər ən yüksək 

səviyyəsinə çatmışdır. Dünya iqlisadiyyatınm formalaşması, dünya bazanın 

təşəkkülü, eyni zamanda qlobal problemlərin kəskinləşməsi və onların həllinin 

yalnız ümumbəşəri səviyyədə mümkünlüyü beynəlxalq iqtisadi münasibətləri bir 

sistem halında bərqərar olmasına gətirib çıxarmışdır. Dünya bazarında qiynıətlərin 

dinamikası, ayrı-ayrı ölkələrin ixrac potensialında və idxal tələbatında baş verən 

dəyişikliklər, dünya iqtisadiyyatında struktur irəliləyişlər və beynəlxalq inhisarların 

fəaliyyəti hər bir ölkənin mənafeyinə toxunur. 

Fikrimizcə, hazırda ayrılıqda ölkələrarası iqtisadi əlaqələr və bütünlükdə 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi son dərəcə mürəkkəbliyi və kəskin 

dinamizmi ilə səciyyələnir. Yuxarıda dediklərimizi ümumiləşdirsək, ölkələrarası 

iqtisadi əlaqələr kompleksini aşağıdakı sxem formasında ifadə etmək olar. 
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Sxemdən də göründüyü kimi, əvvəla, sistemin təsir ünsürlərinin mahiyyətcə 

fərqli xüsusiyyətlərə malik olması onların nəzəri əsaslarının vahid məxrəcə 

gətirilməsi imkanını aradan qaldırır. 

İkincisi, ümummilli və fərdi mənafelərin optimal uyğınluğuna nail olunması 

problemi həm strateji, həm də taktiki planda beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

sabitliyinə xələl gətirən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Düzdür, bir sıra inkişaf 

etmiş ölkələrdə bu məsələ qismən də olsa öz həllini tapmışdır. Lakin bütövlükdə 

götürüldükdə, XİƏ-in problem, bir tərəfdən, ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin 

inkişafına stimııl yaradırsa da, digər tərəfdən, bir sıra çətinliklər meydana çıxarır. 

Üçüncüsü, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyektləri, başqa sözlə, milli 

dövlət qurumları özlərinin sosial-iqtisadi vo siyasi inkişafı baxımından bir-birindən 

çox fərqlənirlər. 

Fikrimizcə, real bazar münasibətlərinin təşəkkül tapdığı bir ölkədə iqtisadi 

münasibətləriin daxili və xarici bölgüsü, hansının üstün olması fikri məntiqi 

ardıcıllığa gətirib çıxarır. Əlbəttə, söhbət problemə tarixi-xronoloji baxımdan 

yanaşmadan getmir. Müasir dövrün real gerçəkliyi açıq-aydın göstərir ki, 

ölkədaxili və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə dialektik vəhdət halında 

baxılmalıdır.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi təkcə iqtisadi əlaqələrlə 

məhdudlaşmır. Bu sistemin mühüm tərkib hissələri olan hüquqi, siyasi, milli, sosial 

və s. proseslər həmin sistemin əhatə dairəsində olması qəbul edilir. 

Məsələn, sosial problemlərin ümumbəşəri dəyərlər müstəvisində həll 

olunması beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində dövlətin rolunun 

yüksəldilməsini və dövlət müdaxiləsinin zəruriliyini şərtləndirir. Yaxud fərdi 

məvaciblərin ödənilməsi ümummilli mənafeyinin tam təminatı baxımından həyata 

keçirilməlidir və s.    

Beləliklə, müasir dovr XİƏ-lər sistemində əlaqələr kompleksinin həm bazar 

mexanizmi, həm də dövlət idarəçilıyi mövqeyinin (bir sıra hallarda ikincinin 

üstünlüyünü təmin etmaklə) realizasiyasını məqsədəuyğun edir. 
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Son dövrlərdə, xüsusilə XXI əsrin başlanğıcmda elmi-texniki inqilabın 

beynəlxalq əmək bölgüsünə və beynəlxalq ticarətə əhəmiyyətli təsiri ölkələrarası 

iqtisadi əlaqələrin mahiyətində əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib 

çıxartmışdır. Elə bu səbəbdən də həmin dövrlərdə dünya iqtisadiyyatmda baş verən 

yeni hadisələrin, meyl və təmayüllərin öyrənilməsinə həsr olunmuş bir sıra 

cərəyanlar meydana çıxdı. Neotexnoloji istiqamətli bu cərəyanlar beynəlxalq əmək 

bölgüsünün müasir inkişafının real proseslərini daha dolğun əks etdirir. Bu 

istiqamətin tərəfdarları müasir iqtisadi əlaqələrdə əsas amillərin texnoloji amillər 

olduğunu osaslandırmağa çalışırlar. Neotcxnoloji cərəyan bütövlükdə innovasiya 

prosesinə əsaslanır və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ağırlıq mərkəzinin 

mikrosəviyyəyə keçirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. 

Əvvəla, istehsal texnologiyasının hərtərəfli genişlənməsi vasitəsi ilə (istehsal 

təcrübəsi və texnoloji biliklərin mübadiləsi, beynəlxalq ixtısaslaşma və 

kooperasiya, əmək ehtiyatlarının beynəlxalq miqrasiyası, istehsal sahəsində 

əməkdaşlıq, qlobal təşkilati-iqtisadi və informasiya infrastrukturunıın formalaşması 

və s.) məhsuldar qüvvələrin beynəlmiləlləşmə səviyyəsi kəskin yüksəlir; ikinci. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü—əksliklərin dialektik vəhdəti bazasında iqtisadi həyatın 

beynəlmiləlləşməsi güclənir; ücüncü, beynəlxalq ticarətin miqyasının artması və 

onun xarakterində baş verən keyfiyyət dəyişikliklərinin beynəlmiləlləşmə 

prosesinə təsiri yüksəlir; dördüncü, xidmət sahəsi, beynəlxalq əməkdaşlığın 

mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilir; beşinci, elmi-texniki biliklər (nou-hau, 

ratent, injinirinq, konsaltinq və s.) müstəqil mübadilə obyektinə çevrilir və güclü 

inkişaf edir və s. 

Göstərilən amillər kompleksi dünya iqtisadiyyatının və eləcə də dünya 

ölkələrinin beynəlxalq iqtisadi təşkilatlanmasmın vahid sistem kimi formalaşması 

və tərəqqisinin hərəkətverici qüvvələri kimi qiymətləndirilə bilər. Beləliklə, bunun 

özünün əsas cəhətləri kımi aşağıdakıları göstərmək olar: 

• Dünya sosializm sisteminin süqutu bütövlükdə dünya iqtisadiyyatmm və 

ölkələrarası iqtisadi təşkilatlanmanm inkişafına güclü təkan vermişdir. Bu özünü, 
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hər şeydən əvvəl, iqtisadi əlaqələrin ideologiyalaşdırılmış çərçivəsindən 

çıxmasında göstərir. 

• Ölkələrarası qarşılıqlı asılılığın güclənməsi beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlanmanın rolunu və əhəmiyyətini getdikcə artırır. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, ölkələarası iqtisadi təşkilatlanmanm möhkəmlənməsi və 

dərinləşməsinin özü milli iqtisadiyyatın inkişafmın həlledici amillərindən birinə 

çevrilir. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlanma sisteminə müxtəlif inkişaf səviyyəsində olan 

ölkələr cəlb olunur. Daha konkret desək, müasir şərait ikiqütblü əlaqələr sistemi 

kimi xarakterizə oluna bilər. Bir tərəfdən, dünya sənayə istehsahnm 4/5-ü və dünya 

ticarətinin 2/3-i inkişaf etmiş 10 ölkənin əlində cəmləşmişdir. Digər tərəfdən, 

həmin ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrdən idxal asılılığı özünün ən yüksək 

səviyyəsinə çatmışdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə daxili bazann tutumunım 

azalması inkişaf etmiş ölkələrin mənafeyinə birbaşa nıənfi təsir göstərir. Məhz 

buna görə də inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi geriliyi qlobal 

problemlərindən biri kimi xarakterizə olunur. 

Uınümdünya xarakteri kəsb edən qlobal problemlərin daha da kəskinləşməsi 

dünya ölkələrinin beynəlxalq təşkilatlanmasını sürətləndirən başlıca amillərdən biri 

hesab edilir. 

Qlobal problemlərin həlli təşərrüfat həyatını beynəlmilələşmənin 

sürətlənməsini tələb edir. Bütün dünya xalqlarının, bülövlükdə bəsoriyyətin həyatı 

mənafelərinə təsir göstərən ictimai proses və hadisələrlə bağlı olan dünya miqyaslı 

aktual problemlərin həlli üçün dövlətlərin yalnız ikitərəfli əməkdaşlığı deyil, 

çoxsaylı, hətta bütiin dünya dövlətlərinin birgə əməkdaşlığı tələb olunur. Burada 

kəmiyyət yığımı əsas deyil. Gündəlik təsərrüfat həyatının qarşıya çıxardığı dünyəvi 

problemlərin xarakteri ilə mürəkkəbdir ki, onları yalnız daimi işlək mexanizmlə 

həll etmək olar. Belə mexanizi əsasən beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar ola bilər. 

Dünya ölkənin iqtisadi birləşməsi kapitalların bəynəlxalq hərəkətinə 

əsaslanaraq XİƏ-də sistem yaradan amilə çevrilir. Dünya ölkələrinin iqtisadi 

təşkilatlanması və beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrinm yaranmasına dair tədqiqatçılar 
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arasında vahid fıkir yoxdur. Onlan çox hallarda çoxmilli, qlobal, transmilli şirkətlər 

və korporasiyalar da adlandırırlar. 

Müasir xarici iqtisadi əlaqələr sistemində ən mühüm cəhətlərdən biri 

beynəlxalq biznesin ağırlıq mərkəzinin mikrosəviyyəyə keçirilmasi ilə transmilii 

korporasiyaların meydana çıxmasıdır ki, bu da xarici iqtisadi təşkilatlar sistemində 

əhəmiyyətli keyfiyyət dəyiskənliklərinə gətirib çıxarmışdır. 

İqtisadi mövqelərini möhkəmləndirən beynəlxalq inhisarlar getdikcə daha 

güclü surətdə beynəlxalq siyasətə təsir edir və avtonom iqtisadi-sivasi qurum kimi 

fəaliyyətini genişləndirirlər. 

Xarici iqlisadı əlaqələr sisteminin digər səciyyəvi cəhəti istehsal və kapitalın 

beynəlmiləlləşmə səviyyəsinin kəskin yüksəlməsi və inteqrasiya proseslərinin 

güclənməsi ilə bağlıdır. Dünya iqtisadiyyatında 3 istiqamətdə gədən (NAFTA, 

Avropa İttifaqı və Sakit okean hövzəsi) inteqrasıya qruplaşmaları ümudünya 

iqtisadi əlaqələrinin məzmununa yeni xarakter gətirməklə, həm ayrı-ayrı ölkələrin, 

həm də ölkə qruplarının iqtisadi inkişafına güclü təsir göstərir. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar (BİT) müxtəlif tipli təşkilatlar olub, 

hökumətlər, dövlətlər və hüquqi şəxslər arasında müqavilə (razılaşma) əsasında 

yaradılır. 

Beynəlxalq iqlisadi təşkilatlar yaratmaqda məqsəd sənayesinin, nəqliyyatın 

ayrı-ауrı sahələrində və yarımsahələrində xarici ticarətdə, elm və texnikada, 

ümumiyyətlə iqtisadiyyatın müəyyən sahələrində birgə fəaliyyəti 

(kooperativləşməni) əlaqələrindirməkdir (koordinasiya etməkdir). 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar dünya iqtisadi inteqvasiyanı səmərəli həyata 

keçirməyə kömək məqsədi güdən nizamnaməyə uyğun fəalliyət göstərib. Həmin 

nizamnamə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında qurulur. 

Dövlətlərarası əməkdaşlığın ən mühüm təşkilati fornıalarından biri olan 

beynəlxalq təşkilatlar XIX əsrin ikinci yarısında meydana gəlməyə başlamışdır. İlk 

beynəlxalq təşkilatlar aşağıdakılardır: 

• Torpağm ölçülməsi üzrə Beynəlxalq İttifaq (1864); 

• Beynəlxalq Ölçü və Çəki Komitəsi (1875); 
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- Sənaye mülkiyуətinin muhafizəsi üzrə Beynəlxalq İltifaq (1883); 

- Gömrük tariflərinin nəşri üzrə Beynəlxalq İttifaq (1890):  

- Dəmiryol daşımaları üzrə Beynəlxalq İttifaq (1890). 

Hazırda l00-ə yaxın beynəlxalq hökumətlərarası iqtisadi təşkilat mövcuddur. 

Geniş mənada beynəlxalq təşkilatların (qeyri-hökumət təşkilatların da daxil 

olmaqla) sayı isə 4 mindən artıqdır. 

İqtisadi təşkilatların statusu, təskıli və fəaliyyəti müxtəlif xarakteri beynəlxalq 

müqavilələrdə öz əksini tapır. Bunlar aşağıdakılardır: 

- Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların təsis nizamnamələri (aktlan) 

Нəг bir beynəlxalq iqtisadi təşkilat təsisçi dövlətlərin işləyib hazırladığı və 

qəbul etdiyi beynəlxalq müqavılə (nizamnamə) əsasında yaradılır və fəaliyyət 

göstərir. Nizamnamədə müvafıq beynəlxalq təşkilatın məqsəd və vəzifələri, 

strukturu, onun orqanlarının səlahiyyətləri və fəaliyyət qaydası təsbit olunmur, 

təşkilata üzvlük, təşkilatdan çıxarılma, inzibati və büdcə məsələləri və s. öz həllini 

tapır. 

- Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların statusu llə bağlı ayrı-ayn məsələləri 

nizama salan universal sazislər;  

Dövlətlərin universal xarakterli beynəlxalq təşkilatlara münasibətlərdə 

nümayəndəlikləri haqqmda 1975-ci il Vyana Konvensiyası və dövlətlərlə 

beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar arasında və beynəlxalq iqtisadi təşkilatların öz 

arasında müqavilələr hüququ haqqında 1986-cı il Vyana Konvensiyası xüsusi yer 

tutur.  

- Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların, onların iqamətgahlanmn yerləşdiyi 

dövlətlərin bağladığı müqavilələr (məsələn, tariflər və ticarət üzrə baş sazis 

təşkilatı ilə İsveçrə hökuməti arasında l yanvar 1948-ci il tarixli sazis). Beynəlxalq 

iqtisadi təşkilatın aşağıdakı əlamətləri vardır:, 

A)MÜQAVILƏ ƏSASINDA YARADILIR; 

B)MÜVAFIQ TƏŞKILATI STRUKTURA MALIKDIR;  

V) MÜƏYYƏN MƏQSƏD VƏ VƏZIFƏLƏRI VARDIR;  

Q) BEYNƏLXALQ ÖHDƏLIKLƏRƏ MALIKDIR. 
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BELƏLIKLƏ, beynəlxalq iqtisadi təşkilat müəyyən məqsədləri həyata 

KEÇIRMƏK ÜÇÜN beynəlxalq müqavilə əsasında yaradılan, daimi fəaLIYYƏT 

GÖSTƏRƏN, MÜVAFIQ orqanlar sisteminə, üzv dövlətlərin hüquq və 

ÖHDƏLIKLƏRINDƏN FƏRQLI HÜQUQ və vəzifələrə malik olan dövlətlər birliyinə 

DEYILIR. 

BEYNOLXALQ IQTISADI TƏŞKILATLAR ƏSASƏN BEYNƏLXALQ IQTISADI ƏLAQƏLƏRƏ 

XIDMƏT EDƏN IQTISADI SUBYEKTLƏRDIR. YENI SƏNAYE, NƏQLIYYAT, TIKINTI. TICARƏT, ELM VƏ 

TEXNIKA SAHƏLƏRINDƏ ISTEHSAL VƏ ELM-ISTEHSAL KOORDINASIYASI ÜÇÜN BIR NEÇƏ ÖLKƏNIN 

BIRLIYIDIR. BU MƏNADA BEYNƏLXALQ IQTISADI TƏŞKILATLAR AYRILIQDA BƏYNƏLXALQ 

IQTISADI ƏLAQƏLƏR, BÜTÜNLÜKLƏ ISƏ BEYNƏLXALQ IQTISADI MÜNASIBƏTLƏR SISTEMINDƏ 

XÜSUSI YER LUTUR.  

Dövlətlərarası iqtisadi təşkilatların əsas funksiyası yalnız  iqtisadiyyatın, elm 

və texnikanın müəyyən sahələrində məhsulun müəyyən növünün yaradılması üzrə 

istehsal sahələrində və yarımsahələrində öz fəaliyyətlərini əlaqələndirməkdir. 

Beynəlxalq təsərrüfat təşkilatları isə əlaqələndirmə ilə yanaşı uyğun istehsal-

təsərrüfat sahələrində birgə təsərrüfat fəaliyyəti funksiyasmı da yerinə yetirir. 

Məsələn, elmi-istehsal kooperasiyaları, elm-tədris, istehsal-ticarət mərkəzləri birgə 

müəssisələrə aid edilə bilər. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyətində XİƏ-in iqtisadi və sosial inkişaf 

şurasının prinsipləri və qaydaları əsas götürülür. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatın bütün 

üzvləri və iştirakçıları birgə fəaliyyəti və əməkdaşlığı həyata keçirməkdə siyasi təzyiq 

və hüquq bərabərsizliyinin hərcür formalarından azad olmaq üçün hüquqi təminat 

alırlar. 
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Beynəlxalq iqtisadi təşkilata üzvlər iki qaydada seçilir: İlkin üzvlər 

(beynəlxalq təşkilatın yaradılmasında əvvəldən iştirak etmiş və ya onun təsis aktını 

imzalamış dövlətlər) və qoşulmuş dövlətlər. 

BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatlarında dövlətlər iki kateqoriya ilə 

fərqləndirilir: 

1. BMT üzvü olan dövlətlər - bu dövlətlər üçün müvafıq təşkilatı 

nizamnamasinə qoşulmağın sadələşdirilmiş qaydası nəzərdə tııtulmuşdur; 

2. BMT üzvü olmayan dövlətlər - onlar üçün daha sort üzvlük qaydaları 

müəyyən edilmişdir. 

Bundan əlavə, bir sıra beynəlxalq iqtisadi təşkilallarda daimi müşahidəçi 

missiyası mövcuddur. Dövlətlərin beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla münasibətlərdə 

nümayəndəlikləri haqqında 1975-ci il Vyana Konvensiyasının 5-ci maddəsinə görə 

daimi ınüşahidəçi missiyası aşağıdakı funksiyaları hayata keçirir: 

1. təşkilatla əlaqələr saxlanması; 

2. təşkilatın fəaliyyətinin bilavasitə öyrənilməsi və bu barədə ııümayəndə 

göndərən dövlətin hökumətinə xəbər verilnıəsi; 
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3. TƏŞKILATLA ƏMƏKDAŞLIĞA VƏ ONUNLA DANIŞIQLAR APARILMASINA KÖMƏK GÖSTƏRILMƏSI. 

BEYNƏLXALQ IQTISADI TƏŞKILATLARDA ÜZVLÜYƏ IKI ÜSULLA XITAM VERILIR: 

 —TƏŞKILATDAN ÇIXMA YAZILI ƏRIZƏ ƏSASINDA ÇIXMA (ÇIXMADAN QABAQ MALIYYƏ ÖHDƏLIKLƏRI YERINƏ 

YETIRILMƏLIDIR). ƏRIZƏNIN QÜVVƏYƏ MINMƏSI ÜÇÜN MÜƏYYƏN MÜDDƏT NƏZƏRDƏ TUTULUR; 

—TƏŞKILATDANI XARIC ETMƏ. BU, TƏŞKILATIN NIZAMNAMƏ MÜDDƏALARINI KOBUD VƏ YA SISTEMATIK 

QAYDADA POZAN DÖVLƏTLƏRƏ QARŞI SANKSIYA KIMI TƏTBIQ OLUNA BILƏR (MƏSƏLƏN, BMT NIZAMNAMƏSININ 6-

CI MADDƏSINDƏ DEYILIR: «BU NIZAMNAMƏDƏ GÖSTƏRILMIŞ PRINSIPBRI SISTEMATIK QAYDADA POZAN TƏŞKILAT 

ÜZVI, TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASININ TƏQDIMATI ƏSASINDA BAŞ MƏCLIS TƏRƏFINDƏN TƏŞKILATDAN XARIC EDILƏ 

BILƏR» MƏSƏLƏN, OPEK-DƏN (NEFTI IXRAC EDƏN ÖLKƏLƏR TƏŞKILATI) MISIRIN 1979-CU ILDƏ ÇIXARILMASI). 

Beynəlxalq iqtisadi təskitattara üzvlük aşağıdakı hallarda müvəqqəti 
dayandıla bilər: 

 
1. SANKSIYA ILƏ DAYANDIRMA. BU ƏSASƏN, MALIYYƏ ÖHDƏLIKLƏRINI POZMAĞA GÖRƏ TƏTBIQ EDILIR. 

MƏSƏLƏN, 1968-CI ILDƏ HAITI VO DOMINIKAN RESPUBLIKALARININ BMT-ILƏ ÜZVLÜYÜ DAYANDIRILMIŞDIR. 

2. üzv DÖVLƏTIN IRADƏSI ILƏ DAYANDIRMA. MƏSƏLƏN, İNDONEZIYA 1964-1966-CI ILLƏRDƏ BMT ILƏ 

FAKTIKI ƏMƏKDAŞLIĞI KƏSMIŞDIR. 

 

BIR QAYDA OLARAQ, BEYNƏLXALQ IQTISADI TƏŞKILAT AŞAĞIDAKI struktur ORQANLARDAN IBARƏT 

OLUR: 

ALI ORQAN; 

İCRA ORQANI; 

İNZIBATI ORQAN (TƏŞKILATIN KATIBLIYI);  

XÜSUSI KOMITO VO KOMISSIYALAR.  

ALI ORQAN (MƏSƏLƏN, SESSIYA, KONQRES, ASSAMBLEYA, BAŞ KONFRANS VƏ S.) ÜZV OLAN BÜTÜN 

DÖVLƏTLƏRI ƏHATƏ EDIR. O, ADƏTƏN, AŞAĞIDAKI SƏLAHIYYƏTLƏRI HƏYATA KEÇIRIR. 

İCRA ORQANI (MƏSƏLƏN, ŞURA, ICRA ŞURASI, INZIBATI ŞURA VƏ S.) ALI ORQANIN SESSIYALARI ARASINDAKI 

MÜDDƏTDƏ TƏŞKILATIN FƏALIYYƏTINƏ RƏHBƏRLIK EDIR. O, ÜZV OLAN  DÖVLƏTLƏRIN SIRASINDAN ALI ORQAN 

TƏRƏFINDƏN SEÇILIR. 

İcra orqanın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:  

1.təşkilatın səmərəli fəaliyyətmin təmin edilməsi; 
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2. üzv dövlətlərlə və digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqənin həyata 

keçirilməsi; 

3. təşkilatının büdcəsinin tərtib olunması; 

4. ali orqanın iclaslannın gündəliyinin hazırlanması; 

5. heyətlə bağlı məsələlərə baxılması. 

Icra orqanlarında dövlətlərin təmsil olunması müəyyən prinsiplərə 

(meyarlara) söykənir: 

L.ƏDALƏTLI COĞRAFL TƏMSIL OLUNMA PRINSIPI. Məsələn, BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin regional iqtisadi təşkilatları. 

2.XÜSUSI MARAQLAR PRINSIPI Məsələn, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı. 

3. UST-ÜSTƏ DÜŞMƏYƏN MARAQLARI OLAN DÖVLƏTLƏR QRUPUNUN BƏRABƏR 

TƏMSIL OLUNMA PRINSIPI. Məsələn, Dənizin dibi üzrə Orqanın Şurası. 

4.DAHA ÇOX MALIYYƏ TÖHFƏSI PRINSIPI. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu, 

Beynəlxalq Bərpa və İnkşaf Baankı və s. 

Inzibati orqan (təşkilatın katibliyi) aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: 

1. TƏŞKILATIN ORQANLARI TƏRƏFINDƏN QƏBUL EDILMIŞ SƏNƏDLƏRIN DƏRC 

EDILMƏSI; 

2. TƏŞKILATIN FƏALIYYƏTI BARƏDƏ HESABATLARIN TƏRTIB EDILMƏSI; 

3. TƏŞKILATIN FƏALIYYƏTINƏ AID BÜTÜN MƏSƏLƏLƏR üzrə məluMAT 

TOPLANMASI; 

4. BÜDCƏNIN LAYIHƏSININ HAZIRLANMASI və s. 

İnzibati orqana, bir qayda olaraq, aşağıdakı əməkdaşlar daxildir: 

1. ali inzibati vəzifəli şəxslər: baş katib və onun müavinləri; 

2. mütəxəssislər; 

3. xidməti heyət. 

Xüsusi Komitə və Komissiyalar təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı bu və ya digər 

konkret məsələni həll etmək üçün daimi və ya müvəqqəti əsasda yaradılır və 

köməkçi orqan kimi çıxış edir (məsələn, BMT-də: Avropa İqtisadi Komissiyası, 

Təbii Ehtiyatlar Üzrə Komitə, Kosmik Fəzadan Dinc Məqsədlərlə istifadə Üzrə 

Komitə; İKAO-da Avronaviqasiya Komissiyası). 
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 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qlobal, universal, daha əhatəli beynəlxalq 

təşkilat olub, dünyanın 188 dövlətini birləşdirir. BMT-nin 1945-ci ildə qəbul 

edilən Nizamnaməsində yazılmışdır ki, onun əsas məqsədi bütün xalqların 

iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək etməkdir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatınm xüsusi statusımu, siyasi çəkisini və 

beynəlxalq həyatdakı rolunu, Nizamnaməsinin xüsusi növ (sui generis) beynəlxalq 

müqavilə olduğunu və hüquqi qüvvəsini nəzərə alaraq, onu Beynəlxalq Birliyin 

Konstitusiyası adlandırmaq olar. 

BMT-nin altı əsas orqanı bunlardır: Baş Məclis (Assambleya), Təhlükəsizlik 

Şurası, İqtisadi və Sosial Şura, Qəyyumluq Şurası, Beynəlxalq Məhkəmə və 

Katiblik. 

Baş Assambleya beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasma 

aid olan, Təhlükəsizlik Şurası və ya hər hansı dövlət tərəfındən ona təqdim 

olunmuş istənilən məsələni müzakirə edə bilər və müvafıq tövsiyələr verə bilər. 

Barəsində tədbir görülməli olan hər hansı məsələ Baş Assambleya tərəfındən 

Təhlükəsizlik Şurasna verilir. 

Baş Assambleya BMT-nin büdcəsini nəzərdən keçirir və təsdiq edir. O, 

Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlərini, İqtisadi və Sosial Şuranın üzvlərini 

seçir, köməkçi orqanlar yaradır. Təhlükəsizlik Şurasının təqdimatı əsasında Baş 

Assambleya ВМТ-уə yeni üzvlərin qəbul edilməsi və üzvlükdən çıxarılması, BMT 

üzvlərinin öz hüquq və imtiyazlarını həyata keçirməsinin müvəqqəli dayandınlması 

məsələlərini həll edir, Baş Katibi təyin edir, Təhlükəsizlik Şurası ilə birlikdə 

Beynəlxalq Məhkəmənin üzvlərini seçir. 

Baş Assambleya öz üzvlərini müntəzəm illik sessiyalarına və vəziyyət tələb 

etdikdə, xüsusi sessiyalara yığır. Müntəzəm sessiyalar hər il sentyabr ayının 

üçüncü çərşənbə axşamı açılır. Xüsusi sessiyalar Baş Katib tərəfindən 

Təhlükəsizlik Şurasının və ya BMT üzvlərinin əksər hissəsinin tələbi ilə çağrılır. 

BAŞ ASSAMBLEYANIN YEDDI ƏSAS KOMITƏSI VARDIR: 

Birinci komitə - siyasi və təhlükəsizlik məsələləri, о cümlədən tərksilah 

məsələləri; 
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İkinci komitə-xüsusi siyasi komitə (eyni məsələlər); 

Uçüncü komitə — iqtisadi və maliyyə məsələləri; 

Dördüncü komitə - sosial və humanitar məsələlər; 

Beşinci komitə - qəyyumluq və özünü idarə etməyən ərazilərin məsələləri; 

Altıncı komitə - inzibati və büdco məsələləri; 

Yeddinci komitə - hüquqi məsələlər. 

Təhlükəsizlik Şurası BMT orqanları sistemində xüsusi yer tutur. Beynəlxalq 

sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında başlıca məsuliyyət məhz onun üzərinə 

qoyulmuşdur. Bu sahədə müəyyən tədbirlər görərkən Təhlükəsizlik Şurası bütün 

üzv dövlətlərin adındaıı çıxış edir. 

Təhlükəsizlik Şurası 15 üzvdən ibarətdir. Onlardan beşi daimi üzvlərdir - 

ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Fransa və Çin. Qalan on dövlət isə - qeyri-daimi 

üzvlərdir - Baş Assambleya tərəilndən iki il müddətinə seçilir. 

Təhlükəsizlik Şurasının geniş səlahiyətləri var. O, beynəlxalq IXTILAFA VƏ YA 

MÜNAQIŞƏYƏ SƏBƏB OLA BILƏN ISTƏNILƏN MÜBAHISƏ VƏ YA SITUASIYANIN, DAVAM 

ETMƏSININ BEYNƏLXALQ SÜLHÜN VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYIN QORUNUB SAXLANMASINA 

TƏHLÜKƏ YARADA BILƏCƏYINI MÜƏYYƏN ETMƏK MƏQSƏDILƏ TƏDQIQ EDƏ BILIR. 

SÜLHƏ TƏHLÜKƏNIN, SÜLHÜN POZULMASINM VƏ YA TƏCAVÜZ AKTININ 

OLMASININ MÜƏYYƏN EDILMƏSI TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASMIN MÜSTƏSNA 

SƏLAHIYYƏTINƏ AIDDIR. BELƏ BIR AKTI MÜƏYYƏN ETDIKDƏN SONRA 

TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASI IKI CÜR QƏRAR QƏBUL EDƏ BILƏR: 

1. silahlı qüvvələrin istifadəsi ilə bağlı olmayan tədbirlər barəsində;  

2. silahlı tədbirlər barəsində. 

SILAHLI QÜVVƏLƏRIN ISTIFADƏSI ILƏ BAĞLI OLMAYAN TƏDBIRLƏR IQTISADI 

MÜNASIBƏTLƏRIN VƏ DƏMIRYOL, DƏNIZ, HAVA, POÇT, TELEQRAF, RADIO VƏ DIGƏR 

RABITƏ VASITƏLƏRININ TAMAMILƏ VƏ YA QISMƏN DAYANDIRILMASNI VƏ 

DIPLOMATIK MÜNASIBƏTLƏRIN KƏSILMƏSINI ƏHATƏ EDƏ BILƏR. NIZAMNAMƏYƏ 

GÖRƏ, ƏGƏR TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASI HESAB ETSƏ KI, SILAHLI QÜVVƏLƏRIN 

ISTIFADƏSI ILƏ BAĞLI OLMAYAN TƏDBIRLƏR KIFAYƏT ETMƏZ VƏ YA ARTIQ TƏSIRSIZ 

QALMIŞDIR, О HALDA HAVA, DƏNIZ VƏ YA QURU QÜVVƏLƏRI VASITƏSILƏ 
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BEYNƏLXALQ SÜLHÜN VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYIN QORUNUB SAXLANMASI VƏ YA BƏRPASI 

ÜÇÜN ZƏRURI TƏDBIRLƏR GÖRƏ BILƏR. HƏMIN TƏDBIRLƏR BMT ÜZVÜ OLAN 

DÖVLƏTLƏRIN HAVA, DƏNIZ VƏ YA QURU QÜVVƏLƏRININ NÜMAYIŞI, BLOKADASI VƏ 

DIGƏR ƏMƏLIYYATLARINI ƏHATƏ EDƏ BILƏR. BUNLARDAN ƏLAVƏ, TƏHLÜKƏSIZLIK 

ŞURASININ PRAKTIKADA GENIŞ HƏYATA KEÇIRDIYI, LAKIN BMT NIZAMNAMƏSININ 

ÖZÜNDƏ BIRBAŞA GÖSTƏRILMƏYƏN DAHA BIR MÜHÜM SƏLAHIYYƏTI VARDIR. BU DA 

POTENSIAL VƏ YA REAL MÜNAQIŞƏ RAYONUNA MÜVAFIQ DÖVLƏTIN RAZILIĞI ILƏ 

SÜLHMƏRAMLI QÜVVƏLƏRIN GÖNDƏRILMƏSIDIR. 

Baş Assambleyanm aktlarından fərqli olaraq, Təhliikəsizlik Şurasının 

qətnamələri məcburi xarakter daşıyır və bütün dövlətlər tərəfindən yerinə 

yetirilməlidir. TƏƏSSÜF KI, ONLANN XEYLI HISSƏSINƏ PRAKTIKADA SIYASI 

MÜLAHIZƏLƏR UCBATINDAN ƏMƏL OLUNMUR. MƏSƏLƏN, HAMIMIZA YAXŞI 

MƏLUMDUR KI, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQIŞƏSI ILƏ BAĞLI TƏHLÜKƏSIZLIK 

ŞURASMM 1993-CÜ ILDƏ ÇIXARDIĞI DÖRD QƏTNAMƏ INDIYƏDƏK YERINƏ 

YETIRILMƏMIŞDIR. 

TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASI ELƏ TƏŞKIL OLUNMALIDIR KI, FASILƏSIZ FƏALIYYƏT 

GÖSTƏRƏ BILSIN. BU MƏQSƏDLƏ TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASMIN HƏR bır ÜZVÜ 

TƏŞKILATIN OLDUĞU YERDƏ HƏR AN TƏMSIL OLUNMALIDIR. 

TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASIUIN HƏR BIR ÜZVI BIR SƏSƏ NIALIKDIR. TƏHLÜKƏSIZLIK 

ŞURASINIU PROSEDUR MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ QƏRARLARI DOQQUZ ÜZVÜN LEHINƏ SƏS 

VERMƏSI ILƏ QƏBUL OLUNUR. TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASININ BÜTÜN DIGƏR 

MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ QƏRARLARI, DAIMI ÜZVLƏRIN SƏSLƏRI DƏ DAXIL OLMAQLA, YENƏ 

DOQQUZ ÜZVÜN LEHINƏ SƏS VERMƏSI ILƏ QƏBUL OLUNUR, LAKIN ŞURANM DAIMI 

ÜZVLƏRINDƏN HƏR HANSI BIRI QƏRARIN ƏLEHINƏ SƏS VERIRSƏ, QƏRAR QƏBUL 

OLUNMUR. TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASININ DAIMI ÜZVLƏRININ BU MÜSTƏSNA HÜQUQU 

veto HÜQUQU ADLANIR. ƏGƏR DAIMI ÜZVLƏRDƏN BIRI VƏ YA BIR NEÇƏSI SƏSVERMO 

ZAMANI BITƏRƏF QALIRSA VƏ YA SƏSVERMƏDƏ IŞTIRAK ETMIRSƏ, DOQQUZ ÜZVÜN 

LEHINƏ SƏS VERDIYI QƏRAR QƏBUL OLUNMUŞ SAYILIR. 
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İQTISADI VƏ SOSIAL ŞURA BMT-NIN VƏ ONUN IXTISASLAŞDIRILMIŞ 

TƏSISATLARININ IQTISADI VƏ SOSIAL SAHƏLƏRDƏ FƏALIYYƏTINI ƏLAQƏLƏNDIRƏN 

ORQANIDIR. 

İQTISADI VO SOSIAL ŞURANI BAŞ MƏCLIS 54 ÜZVÜNDƏN IBARƏT MƏRHƏLƏDƏ 

SEÇIR. ONUN SƏLAHIYYƏTINƏ IQTISADIYYAT, SOSIAL, ELM VƏ (TEXNIKA 

SAHƏLƏRINDƏ BEYNƏLXALQ MƏSƏLƏLƏRI ÖYRƏNMƏK DAXILDIR. ŞURA ÜZVÜNÜN 

1/3-I HƏR IL YENIDƏN SEÇILIR. ŞURADA YERLƏR REGIONLAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI KIMI 

BÖLÜNMÜŞDÜR: 

AFRIKA-14; 

ASIYA-11; 

LATIN AMCRIKASI-10;  

QƏRBI AVROPA DÖVLƏTLƏRI-13;  

ŞƏRQI AVROPA DÖVLƏTLƏRI-6; 

BMT-NIN NIZAMNAMƏSINƏ GÖRƏ ONUN BEYNƏLXALQ IQTISADI VƏ SOSIAL 

SAHƏDƏ GENIŞ VƏZIFƏLƏRINI NƏZƏRƏ ALMAQ, ONLARIN YERIIIƏ YETIRILMƏSI ÜÇÜN 

MƏSULIYYƏT IQTISADI VƏ SOSIAL ŞURANIN ÜZƏRINƏ QOYULUR. HƏMIN VƏZIFƏLƏR 

AŞAĞIDAKILARDIR. 

• ŞURA BEYNƏLXALQ DÖVLƏTLƏRARASI BAŞ IQTISADI ORQAN OLUB, IQTISADI 

VƏ SOSIAL INKIŞAF SAHƏSINDƏ ƏLAQƏLI SIYASƏT IŞLƏYIB HAZIRLAMAQ YOLU ILƏ 

DÖVLƏTLƏRIN IQTISADI VƏ SOSIAL INKIŞAFINA KÖMƏK EDIR. 

• ŞURA EYNI ZAMANDA INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ KÖMƏK ETMƏYI 

STIMULLAŞDIRIR; 

ŞURA IQTISADI VƏ SOSIAL SAHƏLƏRDƏ, MƏDƏNIYYƏT, MAARIF VƏ SƏHIYYƏ 

SAHƏLƏRINDƏ BEYNƏLXALQ MƏSƏLƏLƏRƏ DAIR TƏDQIQATLAR APARIR, HƏMIN 

TƏDQIQATLARIN NƏTICƏLƏRI BARƏDƏ MƏRUZƏLƏR HAZIRLANMASINI TƏŞKIL EDIR; 

• INSAN HÜQUQLARI VƏ AZADLIQLARINA HÖRMƏTIN HƏVƏSLƏNDIRILMƏSI 

ÜÇÜN TÖVSIYƏLƏR VERIR; 

• SƏLAHIYYƏTINƏ DAXIL OLAN MƏSƏLƏLƏRƏ DAIR KONVENSIYALARIN 

LAYIHƏLƏRINI BAŞ MƏCLISƏ TƏQDIM ETMƏK ÜÇÜN HAZIRLAYIR; 

• IQTISADI VƏ SOSIAL MƏSƏLƏLƏRƏ DAIR KONFRANSLAR ÇAĞIRIR; 
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- BMT-NIN IXTISASLAŞMIŞ IDARƏLƏRININ FƏALIYYƏTINI ƏLAQƏLƏNDIRIR VƏ S. 

INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ IQTISADI, TEXNIKI VƏ S. YARDIM 

GÖSTƏrilməsi, zəif inkişaf etmiş ölkələrə (Less Developed Countries, 

LDS), yəni Cənub ölkələrinə və ya üçüncü dünya ölkələrinə 

himayədarlıq edilməsi EKOSOS-un fəaliyyətində mühüm yer tutur. 

BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası tərkibində bir çox komitələr 

fəaliyyət göstərir. Bunları yerinə yetirdikləri funksiyalara və 

səlahiyyətlərə görə 4 başlıca qrupa ayırmaq olar: 

• Daimi komitələr; 

• Funksional komitələr; 

• Alt Komitələr; 

• Ekspert orqanları. 

2. Daimi komitələr dünya miqyaslı - qlobal xarakterli iqtisadi və 

sosial problemlərin həlli və inkişafma təsir etmək istiqamətində 

fəaliyyət göstərir.  

Funksional komitələr dünya iqtisadiyyatının bir-biri ilə qarşılıqlı 

asılılıq halında olan sahələrinin inkişafını idarə edir və stimullaşdırır. 

Bunlardan Sənayc inkişafı Komitəsini, Mənzil Tikintisinı 

Proqramlaşdırma Komitəsini, Texniki Yardım Komitəsini, Elm və 

Texnika Üzrə Məsləhət Komitəsini, Yeni Enerji Mənbələrinin 

Mənimsənilməsi və İstifadə Komitəsini göstərmək olar. 

Alt komitələr dünya iqtisadiyyatına və sosial proseslərə xidmət edən 

qeyri-iqtisadi və sosial prosesləri idarə edir, onları tənzimləyir. 

Bunlardan Cinayətkarlığın Xəbərdar Edilməsi və Onunla Mübarizə 

Komitəsi, Əhalinin Yerləşməsi və İnsan Hüquqları Komitəsi, Narkotik 

Vasitələr Üzərində Nəzarət Komitəsini göstərmək olar. 

Ekspert orqanları əsasən EKOSOS-la əlaqədar həyata keçirilən 

iqtisadi siyasətin konkret nəticə verməsinin normativ bazasının 

yaradılmasını, onun hüquqi sənədlərinin hazırlanmasını və ona əməl 

edilməsi tənzimləyir. Bunlara Qaçqınlarla iş üzrə BMT-nin Ali 
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Komisarlığı idarəsi, Ərzaq Yardımı Proqramı və Siyasət Üzrə Komitə, 

Beynəlxalq Tədris və Elmi-Tədqiqat İnstitutu aid edilir. 

Katiblik Baş Katibdən və təşkilat üçün tələb olunan ştatdan ibarətdir 

(Nizamnamənin 97-ci maddəsi). Baş Katib Baş Assambleyanın müəyyən etdiyi 

qaydalara əsasən təyin olunan Katibliyin işçiləri (hazırda onların sayı 16 minə 

qədərdir) beynəlxalq vəzifali şəxslər hesab olunur. Katibliyin əməkdaşlarını işə 

qəbul edərkən əsas tələblər kimi onların yüksək iş qabiliyyəti və səviyyəsi, 

səriştəliliyi və təmizliyi ön plana çəkilir. Həyətin mümkün qədər eniş coğrafi 

əsasda seçilməsinin vacibliyinə lazımi diqqət yeürilməlidir.  

Baş Katib Baş Assambleyamn, Təhlükəsizlik Şurasının, İqtisadi və Sosial 

Şuranın və Qəyyumluq Şurasının bütün iclaslannda iştirak edir VƏ bu orqanlar 

tərəfindən ona həvalə olunan digər funksiyaları icra edir. O, Təşkilatın işi 

barədə Baş Assambleyaya illik məruzə təqdim edir. 

 BMT-nin ixtisaslaşdınlmış təsisatları beynəlxalq əməkdaşlığın bu VƏ ya 

digər konkret sahəsində (iqtisadi, sosial, mədəni, təhsil, səhiyyə və s.) fəaliyyət 

göstərən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqəsi olan universal xarakterli 

beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlardır. 

İxtisaslaşdınlmış təskisatların BMT ilə əlaqəsi BMT-nin əsas orqanlarından 

biri olan EKOSOS vasitəsilə həyata keçirilir. EKOSOS ixtisaslaşdırılmış 

təskisatlarla sazişlər bağlayır, məsləhətləşmələr aparmaq və tövsiyələr vermək 

yolu ilə ixtisaslaşdırılmış təskisatların fəaliyyətinin ümumi koordinasiyasını 

həyata keçirir, ixtisaslaşdırılmış təsisatlardan onların fəaliyyəti haqqında verdiyi 

tövsiyələrin icra olunması üçün görülmüş tədbirlər haqqında məruzələr alır; öz 

işində və ya yaratdığı komissiyaların işində iştirak etmək üçün ixtisaslaşdırılmış 

təsisatların nümayəndələrini dəvət edir. 

Hazırda 16 ixtisaslaşdırılmış təsisat mövcuddur. Onları aşağıdakı qruplara 

ayırmaq olar: 

• SOSIAL XARAKTERLI TASKILATLAR – Beynəlxalq əmək Təşkilatı (BƏT), 

Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST);  
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- Mədəni VƏ humanitar xarakterli təşkilatlar – Təhşil, Elm və MədəNIYYƏT 

MƏSƏLƏLƏRI ÜZRƏ TƏŞKILAT (YUNESKO), ÜMÜMDÜNYA ƏQLI MÜLKIYYƏT 

TƏŞKILATI(ÜƏMT);  

-  İQTISADI TƏŞKILAT - SƏNAYE TNKIŞAFI ÜZRƏTƏŞKILAT (ÜUNİDO); 

• MALIYYƏ TƏŞKILATLARI - DÜNYA BANKI VƏ ONUN TAM MÜSTƏQIL 

TƏŞKILATI SAYILAN ÜÇ FILIALI – BEYNƏLXALQ MALIYYƏ KORPORASIYASI, 

BEYNƏLXALQ INKIŞAF ASSOSASIYASI VƏ İNVESTISIYA TƏMINATLARI ÜZRƏ 

ÇOXTƏRƏFLI AGENTLIK (İTÇA), HABELƏ BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDU (BVF); 

• KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSINDƏ TƏŞKILATLAR - ƏRZAQ VƏ KƏND 

TƏSƏRRÜFATI TƏŞKILATI (ƏKTT); 

• NƏQLIYYAT VƏ RABITƏ SAHƏSINDƏ TƏŞKILATLAR - BEYNƏLXALQ MÜLKI 

AVIASIYA TƏŞKILATI (İKAO), BEYNƏLXALQ DƏNIZ TƏŞKILATI (İMO), 

ÜMUMÜNYA 

• POÇT İTTIFAQI (ÜPİ), BEYNƏLXALQ ELEKTRON RABITƏSI İTTIFAQI (BERİ); 

• METEOROLOGIYA SAHƏSINDƏ TƏŞKILAT - ÜMUMDÜNYA METEOROLOGIYA 

TƏŞKILATI(ÜMT). 

IXTISASLAŞDIRIIMIŞ TƏSISATLARIN TƏRKIBINƏ BMT ÜZVLƏRINDƏN BAŞQA 

DIGƏR DÖVLƏTLƏR DƏ DAXIL OLA BILƏR, LAKIN ONLARIN ÜZVLÜYƏ QƏBUL 

OLUNMASI ÜÇÜN DAHA MÜRƏKKƏB MEXANIZM MÜƏYYƏN OLUNMUŞDUR. 

IXTISASLAŞDIRILMIŞ TƏSISATLARIN ƏSAS FƏALIYYƏT ISTIQAMƏTLƏRI 

AŞAĞIDAKILARDIR: BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIĞIN AYRI-AYRI SAHƏLƏRI ÜZRƏ 

BEYNƏLXALQ KONVENSIYA VƏ REQLAMENTLƏRIN IŞLƏNIB HAZIRLANMASI, 

DÖVLƏTLƏRIN BU SAHƏDƏ FƏALIYYƏTININ KOORDINASIYASI, INKIŞAF ETMƏKDƏ 

OLAN DÖVLƏTLƏRƏ TEXNIKI YARDIMIN GÖSTƏRILMƏSI, INFORMASIYA MÜBADILƏSI 

VƏ S. 

BVF VƏ DB BIRLƏŞMIŞ MILLƏTLƏR TƏŞKILATININ IXTISASLAŞMIŞ IDARƏLƏRI 

STATUSUNA MALIK OLAN HÖKUMƏTLƏR ARASI VALYUTA-KREDIT TƏŞKILATLARIDIR. 

HƏR IKI TƏŞKILAT 1944-CÜ IL IYULUN 29-DA ABŞ-IN BRETTON-VUDS ŞƏHƏRINDƏ 

ÇAĞIRILAN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA TƏSIS OLUNMUŞDUR. 1945-CI IL DEKABRIN 

27-DƏ TƏLƏB OLUNAN SAYDA ÖLKƏLƏR HƏR IKI TƏŞKILATIN YARADILMASI 
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HAQQINDA RAZILAŞMANI TƏSDIQ ETMIŞ VƏ BANK KAPITALININ 65%-NI ÖHDƏLƏRINƏ 

GÖTÜRMÜŞLƏR. HƏMIN GÜN HƏR IKI TƏŞKILATIN YARADILDIĞI GÜN HESAB OLUNUR. 

FAKTIKI FƏALIYYƏTƏ BAŞLAMA TARIXI ISƏ DÜNYA BANKI ÜÇÜN 1946-CI ILIN IYINU, 

BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDU Üçün 1947-CI ILIN MARTIDIR. KONFRANSDA 

BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDU HAQQMDA RAZILAŞMA IMZALANMIŞDIR VƏ BU 

FONDUN NIZAMNAMƏSI ROLUNU OYNAYIR. QEYD EDƏK KI, KEÇMIŞ SSRİ BRETTON-

VUDS KONFRANSINDA IŞTIRAK ETSƏ DƏ, BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN 

QURULMASI HAQQMDA RAZILAŞMANI TƏSDIQ ETMƏDI. NƏTICƏDƏ 50-60-CI ILLƏRDƏ 

POLŞA, ÇEXOSLOVAKIYA VO KUBA DA TƏŞKILATDAN ÇIXDILAR. 90-CI ILLƏRDƏN SONRA 

ISƏ KEÇMIŞ, SOSIALIST ÖLKƏLƏRI (ŞIMALI KOREYA ISTISNA OLMAQLA) YENIDƏN SISTEMƏ DAXIL OLDULAR. 

YARANDIĞI GÜNDƏN FONDUN NIZAMNAMƏSINDƏ 3 MÜHÜM DƏYIŞIKLIK EDILIB. 1969-CU ILIN IYULUNDA 

QÜVVƏYƏ MINMIŞ BIRINCI DƏYIŞIKLIYƏ GÖRƏ SDR (ALINMANM XÜSUSI SISTEMI) TƏTBIQ EDILIB. İKINCI DƏYIŞIKLIYƏ 

GÖRƏ 1978-CI ILIN APRELINDƏ FONDUN MALIK OLDUĞU EHTIYATLARDA QIZILIN XÜSUSI ÇƏKISI AZALDILMIŞ VƏ 

ƏVƏZINDƏ SDR MÜHÜM ROL OYNAMAĞA BAŞLAMIŞDIR. ƏSLINDƏ ISƏ YENI VALYUTA SISTEMI FƏALIYYƏTƏ 

BAŞLAMIŞDIR. 

NƏHAYƏT, 1992-CI ILIN NOYABRINDA EDILMIŞ DƏYIŞIKLIYƏ GÖRƏ SISTEMƏ BORCLARINI ÖDƏMƏYƏN 

DÖVLƏTLƏRƏ QARŞI SANKSIYA TƏTBIQ EDILMƏSI VƏ ONLARIN SƏS HÜQUQIINUN DONDURULMASI NƏZƏRDƏ 

TUTULUR. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun əsas nıəqsədinə gəldikdə isə qeyd etmək 

lazımdır ki, bunlar nizamnamənin I nıaddəsində altı bənddə ifadə olunur. HƏMIN 

MƏQSƏDLƏRIN ilk ikisi BEYNƏLXALQ VALYUTA MÜNASIBƏTLƏRI SAHƏSINDƏ ƏMƏKDAŞLIĞIN INKIŞAFI VƏ 

BEYNƏLXALQ TICARƏTIN GENIŞLƏNDIRILMƏSI KIMI ÜMUMI XARAKTERLI MÜLAHIZƏLƏRIDIR. BU MADDƏNIN 3-CÜ 

BƏNDINDƏ növbəti məqsəd IFADƏ OLUNUR VƏ QEYD EDILIR KI, SISTEM ÖZ ÜZVLƏRININ BIR-BIRINƏ 

ZƏRƏR VURA BILƏCƏK DEVALVASIYALARA GETMƏSINƏ MANE OLACAQ. 

Dördüncü məqsəd TƏDIYO BALANSNIN CARI ƏMƏLIYYATLAR HESABINDAKI ƏMƏLIYYATLAR 

ÜZƏRINDƏ VALYUTA NƏZARƏTININ ARADAN QALDIRILMASI VƏ ÜZV ÖLKƏLƏR ARASINDA ÇOXTƏRƏFLI TƏDIYYƏ 

SISTEMI YARADILMASIDIR. 

Beşinci məqsəd ISƏ TƏDIYƏ QABILIYYƏTI ZƏIF OLAN ÜZVLƏRƏ YARDIM GÖSTƏRILMƏSI ŞƏKLINDƏ 

IFADƏ EDILMIŞDIR. NƏHAYƏT, altıncı - ən vacib məqsəddə ÜZV ÖLKƏLƏRIN TƏDIYƏ BALANSINDA 

MƏNFI SALDO OLAN ZAMAN ONLARA LAZIMI YARDIM EDILMƏSI NƏZƏRDƏ TUTULUR. QISA DESƏK, FOND 
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BÜTÖVLÜKDƏ BEYNƏLXALQ VALYUTA-KREDIT SISTEMININ NORMAL FƏALIYYƏTINI TƏMIN ETMƏK MƏQSƏDI 

GÜDÜR. 

SON DÖVRLƏRDƏ INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN VƏ POST - SOSIALIST ÖLKƏLƏRIN IQTISADI GERILIYI PROBLEMI 

DIGƏR BEYNƏLXALQ TƏŞKILATLAR KIMI BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN DA FƏALIYYƏTINDƏ ƏSAS 

YERLƏRDƏN BIRINI TUTUR. BU BAXIMDAN SISTEMIN QARŞISMDA BIR SIRA ƏLAVƏ MƏQSƏD VƏ VƏZIFƏLƏR DURUR. 

ONLARI AŞAĞIDAKI KIMI IFADƏ ETMƏK OLAR: 

ÜZV ÖLKƏLƏRDƏ OPTIMAL MAKROIQTISADI VƏ STRUKTUR SIYASƏTI YERIDILMƏSINI VƏ MÜNTƏZƏM 

IQTISADI ARTIMIN TƏMIN EDILMƏSINI DƏSTƏKLƏMƏK; 

AYN-AYN ÖLKƏLƏRDƏ HƏYATA KEÇIRILƏN SIYASI YOXSUL TƏBƏQƏLƏRININ VƏZIYYƏTINƏ TƏSIRININ 

QIYMƏTLƏNDIRILMƏSINƏ HÖkumətlərə yardım göstərmək; 

Fondım proqramları ölkələrdə imkansız təbəqələrin maddi vəziyyətinə 

mənfi təsir edərsə, islahat proqramlarına sosial müdafıə sisteminin də daxil 

edilməsini təmin etmək; 

      Üzv ölkələrə texniki yardım göstərmək və s. 

Hər bir üzv ölkə fonda üzvliik haqqı - kvota keçirir. Kvotalar təşkilatın 

fəaliyyətində son dərəcə mühüm rol oynayır, Fond üzvlərinin səslərinin 

sayına, sistemdən kredit alma imkanlarına və s. həlledici təsir göstərir. 

Kvotaların həcmi ölkələrin milli gəlirinə, xarici ticarətinin həcmino, 

valyuta ehtiyatlarına, ixracın çeşid müxtəlifliyinə və xarici tədiyyələrin 

məbləğinə əsasən müəyyən edilir. Нəг 5 ildən bir kvotalara yenidən baxılır. 

Kvotalar haqqmda daha geniş məlumata növbəti sualtmızda yer verəcəyik. 

Sistemin təşkilatı strukturuna gəldikdə isə qeyd edək ki, о xeyli 

mürəkkəbdir. İdarəetmə strukturu səhmdar cəmiyyəti qaydasında təşkil 

olunmuşdur. Biri icraçı direktor, digəri isə onun köməkçisi funksiyasını 

yerinə yetirir. Həmin nümayəndblər adətən ölkənin maliyyə naziri və 

mərkəzi bankın prezidenti olurlar. Şura ildə bir dəfə - sentyabr- oktyabr 

aylarında sessiya keçirir.  
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Mövzu 9. 

Xarici iqtisadi əlaqələr sistemində turizmin yeri və rolu 

PLAN 

1. Beynəlxalq turizmin iqtisadi məzmunu. 

2. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası və iqtisadi əhəmiyyəti. 

3. Turizm sənayesinin inkişafı. 

4. Ümumdünya Turizm Təşkilatının fəaliyyəti. 

5. Azərbaycanda turizmin inkişaf imkanları. 
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Turizm (fransız dilində gəzinti, səyahət) sivilizasiyanın inkişafı nəticəsində 

meydana gəlmişdir. Turizm hər şeydən əvvəl həzz almaq, öz marağını təmin 

etmək, əylənmək, gəzintiyə çıxmaq dernəkdir. 

İqtisadi ədəbiyyatların demək olar ki, hamısmda beynəlxalq turizmin şərhi, 

onun iqtisadi əhəmiyyəti ilə başlanır. Bunu müəyyən mənada düzgün hesab etmək 

olar, çünki bu məsələ XİƏ sistemində (iqtisadi baxımdan) araşdırılır. 

Lakin bizim fikrimizcə beynəlxalq turizmin ictimai mahiyyəti daha genişdir. 

Onun iqtisadi məzmunu ictimai məzmununun tərkib hissəsini təşkil edir. Turizmin 

inkişafma iki tərəfdən yanaşdıqda bir tərəfdə müxtəlif formalarda səyahətə çıxan  

adamlar nəzərdə  tutulur.  Burada  xalis  səyahət baxımından demək olar ki, heç bir 

iqtisadi fayda nəzərdə tutulmur. Digər tərəfdə isə bu insanları göndərən və qəbul 

edən ölkələr nəzərdə tutulur. Aydındır ki, burada iqtisadi fayda ön plana çəkilir. 

Turizmə xalis ictimai münasibət - ictimai hadisə kimi baxdıqda, insanlar 

müxtəlif ölkələri gəzməkb ayrı-ayn ölkələrin xalqlarmın adət-ənənələri və 

işgüzarlığı barədə, nizam-intizama riayət edilməsi barədə, tarixi abidələri barədə, 

iqtisadi inkişafları barədə tam təsəvvür əldə edə bilirlər. Deməli, burada atalar 

misalı olan «yüz eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır» müddəası daha yaxşı 

sınaqdan çıxmış olur. Beynəlxalq turizmdə insanlar arasmda qarşılıqlı ünsiyyət 

yaranır. 

Filosoflar insanlar arasında yaranan ünsiyyəti xoşbəxtliyin əsas şərtlərindən 

biri hesab edirlər. Tanmmış Azərbaycan filosofu mərhum Ziyaddin Göyüşovun 

1983-cü ildə nəşr etdirdiyi «Səadət düşüncəsi» adlı kitabımda insanlar arasmda 

yaranan ünsiyyətin əhəmiyyətinə kifayət qədər yer verilmişdir. Orada 

göstərilmişdir ki, insanlar arasında yaranan əlaqələrin keyfıyyətindən, 

məzmunundaıı və formasmdan asılı olaraq onlar xoşbəxtlik tapırlar. Qədim 

filosoflar xoşbəxtliyi «ünsiyyətdən, ülfətdən və dostluqdan hörülmüş nıöhtəşəm bir 

saraya» bənzətmişlər. 
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Təsadüfı deyil ki, marksizm-leninizm klassikləri ünsiyyəti insanlarm ictimai 

mövcudluğunun ən vacib şərti hesab etmişlər. F.Engels ünsiyyəti yeməklə, 

geyimlə, mənzillə və insan həyatınm mövcudluğu üçün zəruri olan başqa 

tələbatlarla eyni cərgəyə qoymuşdur. 

Deməli, müəyyən mənada ünsiyyət - insanın xarici aləmlə, başqa insanlarla 

bilavasitə və dolayısı ilə əlaqələrinin məcmusudur. Unsiyyət insanın həyat 

fəaliyyətinin əsas məğzini təşkil edən amillərdən biridir. İnsan üçün fəaliyyət nə 

qədər vacibdirsə, ünsiyyət də bir о qədər vacibdir. 

İnsanm bütün varlığı, onun daxili aləmi, istedadı, yaradıcılıq qabiliyyəti məhz 

ünsiyyət şəraitində təzahür edir. Bütün bu kimi mülahizələrlə oxucuların nəzərinə 

çatdırmaq istərdik ki, turizm hər şeydən əvvəl insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir 

və onun ictimai əhəmiyyəti iqtisadi əhəmiyyətini qabaqlayır. 

Hazırda müstəqil bir fəaliyyət dairəsi olan turizmə xas bəzi subyektlərin və 

anlayışlarm ictimai məzmunun açıqlanması çox prinsipial bir əhəmiyyət kəsb edir. 

Turizmin aşağıdakı subyektləri qarşılıqlı halda fəaliyyət göstərirr: 

1. Turistlər. Öz müxtəlif psixi və fıziki tələbatlarını ödəmək istəyən 

insanların səyahətə çıxması. 

2. Turistlərə əmtəə və xidmətlər təqdim edən təşkilatlar. Bu mənfəət əldə 

etmək istəyən sahibkarlardan ibarətdir. 

3. Yerli hakimiyyət orqanları. Bunlar turizmə iqtisadiyyata gəlir verən bir 

amil kimi baxırlar. 

4. Turistləri qəbul edən tərəflər. Bu subyektlər - yerli adamlar turizmə 

balinin məşğulluğunun artması amili kimi baxırlar. 

Beləliklə, turizm – turistlərin, turist göndərənlərin, yeri orqanlarm və yerli 

əhalinin turist fəaliyyəti prosesində yaranan hadisə və qarşılıqlı münasibətlərin 

məcmusunu əks etdirir. 

Səyahət və turizm çox yaxın anlayışlardır. 

Səyahət anlayışma ilk baxışda bir çox hadisələri daxil etmək olar. Məsələn: 

ayrı-ayrı fərdlər, vahid məqsəd və mənafeyə malik insan qrupları, butöv bir 
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ekspedisiya, bir neçə yüz, bəlkə də min nəfəri birləşdirən hərbi mütəxəssislərin 

səyahəti, diplomatlar, mühacirlər, köçkünlər və s. 

Bəzi ayrı-ayrı xalqlar üçün səyahət həyat tərzidir. Iqlim şəraiti ilə bağlı 

olaraq əsrlər boyu belə həyat tərzi formalaşır. Məsələn, bir çox köçəri xalqlar mal-

qara, qoyun sürüləri ilə yaylaqlara köçürlər, payız ayları qayıdırlar, 

Pakistan və Əfqanıstanda belunclar, ərəblər də beduninlər bu cür həyat tərzinə 

öyrəşiblər. 

Eləcə də mövsümi kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan adamlar da səyahət 

edirlər. 

Deməli, səyahət dedikdə, insanlarm müəyyən zaman və məkan baxımından 

yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. 

Müəyyən məqsəd, istiqamət və nəqliyyat vasitələrindən asılı olmayaraq 

səyahətə çıxan insan səyyah adlanır. 

Səyahətdən fərqü olaraq turizm iqtisadiyyata təsir göstərən bir kateqoriya kimi 

araşdırılır. 

Turizm - xüsusi növ, kütləvi səyahətdir. Turizm - öz daimi yaşayış yerini 

müvəqqəti dəyişərək başqa yerə getməyi nəzərdə tutur. Burada dincəlmək, qonaq 

getmək, müalicə üçün, əylənmək, tanışlıq və yaxud peşəkarlıq və işgüzarlıq 

baxımından getmək halları ola bilər. 

Beləliklə, turizm hər bir dövlətdə mehmanxana təsərrüfatının, restoranların, 

tamaşa tədbirlərinin, nəqliyyat sisteminin və s. işini canlandırmaqla məşğulluğun 

artmasına və xarici valyuta daxil olmasma zəmin yaradır. 

Bütün bunlarla yanaşı ölkə daxilində olan turizm ilə, dövlətlərarası, ayrı-ayrı 

ərazilər üzrə olan turizm də fərqləndirilir. Bu artıq beynəlxalq turizm adlanır. 

Beynəlxalq turizmin təsnifatını müxtəlif səpkidə vermək olar. Məhz elə 

bununla da onun iqtisadi məzmunu müəyyənləşmiş olur. Beləki, məsələn, 

müddətinə görə - bir günlük, bir neçə günlük, tranzit turizm növləri fərqləndirilir. 

Mövsiimi xarakterinə görə - fəal turizm mövsümü (buna qızıl mövsüm də 

deyilir), mövsümlərarası müddət (məsələn tutaq ki, qış mövsümü ilə yazm təzə 

başlandığı dövr), mövsümi xarakter daşımayan turizm və s. 
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Nəqiiyyat növləri baxımından turizm. Burada piyada, ənənəvi nəqliyyat 

növləri olan avtomaşm, dəmiryolu, hava-yolları və eləcə də ayrı-ayrı xalqlara xas 

olan dirijabl (hava ğəmisi), hava şarı, deltaplan, at, velosibed, kanad yolu, funikler 

və s. nəzərdə tutulur. 

Yaş baxımındau - gənclər, yaşlı adamlar, uşaqlar, qarışıq halda həyata 

keçirilən turizm növləri də fərqləndirilir. 

Bunlarla yanaşı müəyyən məqsəd baxımından da turizm növləri fərqləndirilir: 

Beləki: 1. Tamş olmaq məqsədi daşıyan turizm. Bu növ turizm daha çox 

kütləvilik təşkil edir. Burada müəyyən plan əsasmda təbiətlə, mədəni-tarixi yerlərlə 

tanış olmaq nəzərdə tutulur. 

2. İstirahət güniəri kurort və müalicə, istirahət məqsədi ilə həyata 

keçirilən turizm (buna bərpaedici turizm də deyilir). İqlim dəyişmə, palçıq 

müalicəsi, çimərlikdən istifadə, gəzinti və s. kimi prosesləı də bura aid edilir. 

3. İşgüzarlıq, yığıncaqlarda iştirak etmək və s. məqsədi ilə həyata keçirilən 

turizm. 

4. Idman növlərində (suda, piyada, dağ, xizək, velosibed yarışlarmda, 

avtomaşınlarla, alpinizm və s.) iştirak etmək məqsədilə həyata keçirilən turizm. 

5. Eimi turizm. Beynəlxalq konfranslar, qurultaylar, simpoziumlar, 

seminarlar və s.-də iştirak etmək məqsədi ilə insanların getməsi. 

6. Tədris turizmi. Beynəlxalq tələbə mübadiləsi, kolleclərdə və 

universitetlərdə xarici dillərin öyrənilməsi, maarifləndirmək məqsədilə yaradılan 

turlar. 

7. Dini turizmlər. Burada (Çində - Lxasa, Səudiyyə Ərə-bistanmda - Məkkə, 

İraqda - Kərbəla, İranda - Məşhəd, İsraildə - İerusəlim) və digər dünya dini 

mərkəzləri müqəddəs yerlərə ziyarətə gedənlər nəzərdə tutulur. 

8. Daha maraqlı olan kosmik turizm növü də yaranmışdır. Turizmin bu 

növü ilk dəfə Rusiyada həyata keçirilmişdir. 2002-ci ildə Amerika biznesmeni 

Denis Tito kosmosa göndərilmişdir. Bu kosmik tur bir həftə davam etmiş və 20 

mln.dollar qiymətləndirilmişdir. 2003-cü ildən Amerikanm xüsusi turist 
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kompaniyaları olan «Speys Edvençer» və «Red Letter Deyz» beynəlxalq kosmik 

stansiyaya turizmin inkişafı üçün geniş iş aparırlar. 

Son illərdə beynəlxalq görüşlər, yığımcaqlar artdığma görə işgüzar turizm 

növü də daha dinamik inkişaf yoluna keçmişdir. Bu növ turizmin artım sürəti 8% 

təşkil edir. Istirahət günləri həyata keçirilən 1-2 günlük qısamüddətli turistlərin 

sayı da sürətlə artır. 

Beynəlxalq turizm xidmətin xüsusi bir sahəsi olmaqla, insanlann beynəlxalq 

hərəkəti və yaxud səyahəti ilə bağlıdır. İnsanlann bu fəaliyyət növü beynəlxalq 

ticarətə xas olan spesifık bir iqtisadi kateqoriyadır. Bu beynəlxalq səyahət bölməsi 

bir çox dövlətlərin iqtisadiyyatında özünəməxsus rola malikdir. 

Hər bir turist yola düşməzdən əvvəl müəyyən məbləğ yol xərci - nəqliyyat 

xərci, mehmanxana xərci, yemək pulu, xidmət haqqı və s. ödəməli olur. Eləcə də 

getdiyi ölkədə müəyyən əmtəələr almalı olur, xidmətlərdən istifadə edir. Bütün 

bunlar ticarətə aid kateqoriyalardır. Lakin turizmin ictimai faydası bu iqtisadi 

xərclərdən daha artıqdır. 

Turizm yalnız zahirən işçilərin beynəlxalq hərəkətinə bənzəyir. Əmək 

miqrasiyasında əsas məqsəd işə düzəlməkdir. Turizmdə isə əsas məqsəd insanlarm 

dincəlməyini, əylənməyini, müalicəsini, mədəni, kütləvi, elmi tədbirlərdə iştirakını 

nəzərdə tutur. 

Qeyd etməliyik ki, XX əsrin ikinci yarısından beynəlxalq turizm hərtərəfli 

genişlənir. Aydındır ki, burada yalnız müxtəlif formalarda səyahətə çıxanların sayı 

deyil, bütövlükdə turizm infrastrukturunun inkişafı nəzərdə tutulur. Beləliklə, 

1960-1970-ci illərdən beynəlxalq turizm ümumdünya xarakteri almışdır. Nəticə 

etibarı ilə - Umumdünya turizm bazarı yaranmışdır. 

Dünya turizm bazarında hər şeydən əvvəl daha çox turist göndərən və turist 

qəbul edən ölkələr fərqləndirilir. Burada daha çox turist göndərən ölkələrdən ABŞ, 

Almaniya, Ingiltərə və Belçika, daha çox turist qəbul edən ölkələrdən və Fransa, 

Ispaniya, ABŞ və İtaliya fərqlənirlər. 

Cədvəldən görünür ki, turistlərin sayına görə Fransa, Ispaniya və İtaliya 

(ABŞ-la əhalinin sayı ilə müqayisədə) liderlik edirlər. 
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Daha çox turist qəbul edən ölkələr (2002) 

 Tutduğu yer Turistlərin sayı, mln. 

nəfər 

Beynəlxalq 

turizmdən olan gəlir, 

mlrd. evro 

Fransa 1 76,7 33,5 

Ispaniya 2 51,7 36,7 

ABŞ 3 45,4 80,7 

Italiya 4 38,4 29,0 

Çİn : 5 36,8 19,9 

Rusiya 15 21,2 12,2 

 

Ümumiyyətlə, son illərin məlumatlarma görə cəmi qəbul edilən turistlərin 

60%-ə qədəri, turizmdən daxil olan gəlirin isə 50%-ə qədəri Avropa ərazisinin 

payına düşür. Avropa ölkələrinin bu cür irəlidə olması heç də yalnız onlarda 

ümumdünya miqyasında məlum olan mədəni-tarixi və təbii abidələrin, inkişaf 

etmiş turizm sənayesi şəbəkəsinin, ticarətin, nəqliyyat infrastrukturumm 

mövcudluğu ilə izah edilmir. Etiraf etməliyik ki, avropalılar ənənəvi olaraq 

səyahətə, öz məzuniyyətlərini yaxm qonşu ölkələrdə keçirməyə üstünlük verirlər. 

Bu və ya digər Avropa ölkəsinə gələn qonaqların 90%-ə qədəri yenə 

avropalılardan ibarət olur. 

Avropa ərazisində isə İspaniya, İtaliya, Yunanıstan, A1maniya, Avstriya və 

Beniluks ölkələri daha qabaqcıl mövqedədirlər. Turizmdən olan mənfəətin 20%-i 

həmin ölkələrin, 11%-i isə Mərkəzi və Şərqi Avropa (Bolqarıstan, Xorvatiya, 

Çexiya və Macarıstan) ölkələrinin payma düşür. 

İkinci yerdə Asiya Sakit Okean regionu dayanır. Bu regionu çox vaxt 

«turist istiqamətinin gələcəyi» adlandırırlar. Bu region dünya turizm bazarınm 

18%-ni təşkil edir. Son dövrlərdə bu region Amerika regionunu 2-ci mövqedən 

sıxışdırmışdır. Buradakı yarımregionlarda isə Şimal-şərqi Asiya (başda Yaponiya 

olmaqla), sonra Cənubi-şərqi Asiya (Malayziya, İndoneziya, Tailand) və Cənubi 

Asiya (Vyetnam, Hindistan, Şri-Lanka) fərqlənirlər. 
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Dünya turizm xidməti bazarmda Amerika regionu 3-cü yeri tutur - 17%. 

Aydındır ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində bu regionda əsas mərkəz 

ABŞ, Kanada və Meksika birliyidir. Həmin regionda turizmdən olan gəlirin 75%-i 

bıı üçlüyün payına düşür. Qeyd etməliyik ki, bu üçlükdə də ABŞ daha həlledici 

mövqeyə malikdir. ABŞ dünyada daha geniş mehmanxana şəbəkəsinə və yüksək 

inkişaf etmiş müasir nəqliyyat sənayesinə malikdir. 

Dünya turizm bazarında sonrakı yerləri Afrika (CAR, Tunis, Mərakeş, Seyşel 

adaları) - 4% və Yaxın Şərq (BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistam) - 2% ölkələri tutur. 

Ayrı-ayrı regionlarda beynəlxalq turistlərin sayı, mln, nəfər 

 1990 1995 2002 

Dünya üzrə 456,8 551,8 714,6 

Avropa 282,2 324,2 411,0 

Asiya və Sakit Okean regionu 57,7 85,6 130,6 

Amerika regionu 92,9 108,9 120,2 

О cüm: Şimali Amerika 71,7 80,5 85,3 

Afrika 15,0 20,0 28,7 

Yaxm Şərq 9,0 13,1 24,1 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz dünya turizm bazarında ayrı-ayrı regionlann 

mövqeyi cədvəldəki məlumatlarda bir daha öz əksini tapmış olur. Beləki, cəmi 

turistlərin 58%-i Avropanm, 18,3%-i Asiya və Sakit Okean regionunun, 17%-i 

Amerika regionunun payına düşür. 

Hazırda dünya turizm bazarında bəzi ölkələr daha yüksək rəqabət üstünlüyünə 

malik olmaqla öz ölkələrini bu bazar üzrə ixtisaslaşdırırlar. Hətta bu biznes üzrə 

inhisar vəziyyəti də yarada bilirlər. Bu mənada ABŞ-da qar şəlaləsi kimi nadir 

təbiət abidələrini, Nepalda Comolımqma dağını, Misirdə qədim fironların 

piramidalarmı (ehramlarını), Hindistanda - Tac-Mahalı, Yunanıstanda - Akropal 

qalasını, İtaliyada 50 min adam yerləşən Kolizey abidəsini (qladiator döyüşləri 

üçün 75-80-ci illərdə tikilmiş qədim anfıteatra bənzər abidə) göstərmək olar. 
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İspaniya, Portuqaliya, Türkiyə, Kipr və bu kimi digər ölkələrdə gözəl dəniz 

çimərliklərini və Aralıq dənizinin mülayim iqlim şəraitinin olması həmin ölkələrə 

turistlərin cəlb edilməsinə maraq yaradır. 

Ümumdünya turizm təşkilatının məlumatına görə hazırda 15 ölkə turizm 

xidməti üzrə ixtisaslaşmışdır. Bu ölkələrdə turizmdən olan gəlir əmtəə ixracından 

olan gəlirdən daha çoxdur. Burada kiçik ada dövlətləri (Barbados, Seyşel adaları və 

s.) daha çox fərqlənirlər. 45 dövlətdə turizmdən oİan gəlirlər cəmi ixracın 25%-dən 

artıqdır (bunlar əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrə aiddir). 

Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məlumatına görə 2005-ci ildə cəmi turistlərin 

sayı 815 min nəfər, turizmdən olan gəlirlər isə 745,0 mlrd dollara bərabər 

olmuşdur. 

Hazırda beynəlxalq turizm sistemində 275 mln. nəfərdən çox adam işləyir. 

Beləliklə, hazırda bir çox ölkələrdə turizm iqtisadiyyatm ən qabaqcıl sahələrindən 

birinə çevrilir. Bununla da ÜDM-un formalaşdırılmasma və bir çox sosial-iqtisadi 

problemlərin həllinə zəmin yaradır. 

Beynəlxalq turizm xarici iqtisadi fəaliyyətin ən dinamik inkişaf edən 

sahələrindən birinə çevrilmişdir. Belə ki, ÜDM-in 12-13%-i, cəmi kapital 

qoyuluşunun 8%-i, dünya üzrə cəmi istehlak xərclərinin 12%-i, cəmi vergi 

daxilolmalarının 5-7%-i beynəlxalq turizmin payına düşür. 

Turizmin inkişafına elə belə səyahətə çıxarılarm sayının artması kimi baxmaq 

olmaz. 

Turizm xidmət sahəsində ən böyük bölmələrdən birini təşkil edir. 

Deməli, insanların həyat səviyyəsi yüksəldikcə, beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər hərtərəfli xarakter aldıqca, mübadilə münasibətləri genişləndikcə, 

turizm insanlar üçün tarixi zərurətə çevriimişdir. Bu proses artdıqca qanunauyğun 

olaraq həmin sahəyə xidmət edən xüsusi qurumlar yaranır, turizm məhsulları 

meydana gəlir. Yeni sənaye və xidmət sahələrinə ehtiyac artır. 

Odur ki, qanunauyğun olaraq turizmin inkişafı dedikdə, ilk növbədə turizm 

sənayesinin inkişafı nəzərdə tutulur. Burada hər cürə nəqliyyat növlərinin, 

mehmanxana təsərrüfatının, ictimai iaşə obyektlərinin, müəyyən gəzinti, əyləncə 
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təyinatlı obyektlərin, idman komplekslərinin, ekskursiya xidmətləri göstərən 

təşkilatlar və sairənin məcmusu nəzərdə tutulur. 

Turizm sənayesində və yaxud beynəlxalq turizm sistemində mehmanxana 

təsərrüfatı əsas yerlərdən birini tutur. Mübadiləsiz qeyd etmək olar ki, bir çox 

hallarda turist axınmın qədəri məhz turizm sənaysinin bu bölməsinin həcmindən 

asılıdır. Məsələn, birdən-birə Məkkəyə milyonlarla adamın ziyarətə getməsi üçün 

yüzlərlə, minlərlə mehmanxana mövcud olmasını tələb edir. Beləliklə, 

mehmanxana təsərrüfatı bütövlükdə turizmin iqtisadi təhlilində də mərkəzi yer 

tutur. 

Aydındır ki, turistlərin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mehmanxanalar 

hər halda bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. 

Məsələn, turistlərin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş mehmanxanalar, 

turist bazaları, pansionatlar, motellər öz rahatlığma görə, neçə nəfər 

yerləşdirilməsinə görə, mənfəət şəraitinə dizayn quruluşu və bu kimi 

keyfiyyətlərinə görə fərqlənirlər. 

Bütün bu kimi cəhətlərinə görə bu mehmanxanalar 5 kateqoriyaya bölünür və 

yaxud 5 ulduzlu olur. Motel adlanan tikililər 4 ulduzlu, turist bazaları, müəyyən 

ümumi yaşayış yerləri 3 dərəcəyə bölünürlər. 

Məsələn, dünyanm əsas turizm mərkəzlərindən biri olan Fransada çox geniş 

mehmanxana şəbəkəsi mövcuddur. Bunlardan: 

- birdən dörd ulduzadək dərəcəyə malik olan mehmanxanalar; 

- birdən dörd ulduzadək dərəcəyə malik olan lagerlər və istirahət evləri; 

- kiçik qəsəbədə yaradılmış balaca kotteclər, taxtadan düzəldilmiş kənd evləri, 

istirahət guşələri və s. 

Uzun müddət mehmanxana biznesi sahəsində ənənəvi təcrübəsi olan 

Isveçrədə 2600 mehmanxana birliyi fəaliyyət göstərir. 

Böyük Britaniyada mehmanxana təsərrüfatımn təsnifatı birdən beşədək ulduz 

(tac) sisteminə əsaslanır. Burada mehmanxana, motellər, qonaq evləri və yaxud 

kənd evləri, istirahət evləri, kotteclər və digər mənzillər fərqləndırilir. Aydındır ki, 

hər cürə xidmətlər də həmin sistemə uyğun həyata keçirilir. 
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Benilüks (Belçika, Niderland, Lüksemburq) ölkələrində mehmanxana 

sisteminin təsnifatı onlarda kafe, restoran xidmətinin olması, avtomobil yollarma 

yaxınlığı, yaşayış və yeməklə təmin olunma dərəcəsi və digər cəhətlər əsasında  

müəyyənləşdirilir və Benilüks otel təsnifatı adlanır. Burada da birdən beş 

ulduzadək dərəcə fəaliyyət göstərir. Bütün bunlarla yanaşı turizmə xidmət edən 

ictimai iaşə sistemi, nəqliyyat sistemi və nəqliyyat vasitələrinin artırılması da 

turizm sənayesində mühüm rola malikdir, 

Aydındır ki, beynəlxalq turizm hər bir ölkə üçün sosial-iqtisadi münasibətləri 

əks etdirir. Bununla da beynəlxalq münasibətlərin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət 

göstərir. Bu prosesin tənzimlənməsi üçün və müəyyən norma və standart nizamlar 

işləyib hazırlayan beynəlxalq institutlar fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatların təsnifatı 

aşağıdakı cəhətlərə görə aparılır: 

- milli ərazi baxımından beynəlxalq, regional və milli səviyyədə - yəni 

ümumdünya, regional və milli səviyyədə fəaliyyət göstərən təşkilatlar; 

- ictimai dövlət mənsubluğna görə: dövlət qurumu, ictimai qurum, xüsusi 

qurum olması; 

- fəaliyyət növləri baxımından: tənzimləyici, turist göndərməklə məşğul 

olmaq, bazar agentləri, məsləhətçilər, layihə təşkilatları, öyrətmə ilə məşğul olan 

təşkilatlar, nəşriyyat, peşəkar birliklər, ticarət və istehlak təşkilatları və s. nəzərdə 

tutulur. 

- fəaliyyət dairəsinə görə - nəqliyyat üzrə (aviasiya, avtobus, dəmiryolu, 

avtomaşın və kruizlə), turist agentləri, turoperatorlar, sahəvi həmkarlar və s. 

təşkilatlar mövcuddur. 

Beynəlxalq turizmin ardıcıl olaraq genişlənməsi bu kimi təşkilatlarm 

yaradılmasına olan zərurəti daha da artırılmışdır. 

Bunlardan: Umumdünya Turizm Təşkilatı (UTT). Bu təşkilat ən üzdə olan 

təşkilatlardan biridir. İlk dəfə 1925-ci ildə «Turizmin təbliği üzrə rəsmi təşkilat» 

adı ilə yaradılmış dövlətlərarası qurumdur. 

1947-ci ildə «Rəsmi Turist Təşkilatlarının Beynəlxalq İttifaqı» (UCOTO) 

adlandırılmışdır. 
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1975-ci ildə bu qeyri-hökumət beynəlxalq ittifaqı əsasmda hökumətlərarası 

beynəlxalq təşkilat yaradılmışdır. ÜTT-nin nizamnaməsi 27 sentyabr 1975-ci ildə 

qəbul olunmuşdur. İqamətgahı Madriddədir (İspaniya). 

1980-ci ildən bu tarix ümumdünya turizm günü kimi qeyd edilir. 

BMT ilə ÜTT arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı münasibətlər barədə razılığa 

əsasən muxtar hüquqa malikdir. 

ÜTT - öz fəaliyyətində dünya üzrə turizmin bütün tərəflərini əhatə edir. 

ÜTT-nin üzvləri üç kateqoriyaya bölünür: 

- birinci üzv olan dövlətlər - bu təqribən 130-a qədərdir. 

- ikinci birlik şəklində olan üzvlər - bunlar 4-dür. Aruba, Makao, 

Niderlandm Antil adaiarı, Puerto-Riko. 

- üçüncü 330-dək birlik şəklində olan qurumlardır. Bura turizm ilə məşğul 

olan hökumət və hökumətlərarası təşkilatlar və eləcə də kommersiya təşkilat və 

birlikləri daxildir. Məsələn - mehmanxanalar, turizm agentliyi, restoranlar, maliyyə 

institutları, aviakompaniyalar, məsləhətxanalar birliyi, istehlakçılar, sənayeçilər, 

turizm sahəsi üçün kadrlar hazırlığı mərkəzləri, tədqiqat institutları, nəşriyyat 

qrupları və s. 

ÜTT-nin əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Turizmin (istər daxili, istərsə də xarici turizmin) sülhə, qarşılıqlı 

anlaşmalara, bütün dünyada insanlarm sağlamlığına və çiçəklənməsinə olan 

təsirini sürətləndirmək və genişləndirmək; 

- səyahət zamanı insanların təhsil almasına və mədəni səviyyəsinin 

artırılmasına zəmin yaratmaq; 

- az inkişaf etmiş rayonlarda turistlərin yaşayış normalarının standartlara 

yaxınlaşdırılmasına köməklik göstərmək; 

- turist qəbul edən ölkələrin imkan dairələrinin genişləndirilməsi; 

- ölkələrarası əməkdaşlığın əlaqəbndiriliməsi üzrə beynəlxalq agentlik rolunda 

çıxış etmək; 

- turizm sahəsində milli təşkilatlar üzrə yaranan turlara xidmətlər göstərmək; 
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- turist operatorları birlikləri arasmda daimi əlaqə saxlanılmasına yardım 

etmək. 

UTT turizm hərəkəti üzrə daimi informasiya hazırlayır və ayrı-ayrı millətlərin 

bu prosesə qoşulmasına çalışır. 

Aydındır ki, UTT öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə ardıcıl olaraq 

beynəlxalq yığmcaqlar təşkil edir, dövlətlərarası, birliklərarası əlaqələndirmə işləri 

aparır. Bu mənada 1980-ci ildə (27 sentyabrdan - 10 oktyabradək) Filippinin 

paytaxtı Manilada keçirilən turizm üzrə ümumdünya konfransınm böyük 

əhəmiyyəti olmuşdur. 

- Konfransda turizmin inkişafında dövlət məsuliyyəti məsələləri geniş 

müzakirə edilmişdir. Sosial-iqtisadi şərait, insanın öz şəxsi istirahətinin təşkilatçısı 

olması, tələb və təklifin tənzimlənməsi, turizm sahəsində elmi-texniki əməkdaşlıq, 

turizm sənayesi üçün kadrlar hazırlığı və bu kimi aktual problemlər müzakirə 

olunmuşdur. Konfransda 100-dən artıq dövlətin nümayəndələrinin iştirakı ilə 

Manila bəyannaməsi qəbul edilmişdir. 

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Birliyi (BHNB) (International Air Transport 

Assosiation - İATA) BHNB bütün beynəlxalq təyyarə daşımalarının ümumdünya 

təşkilatı hesab edilir. Ilk dəfə 1919-cu ildə yaradılmış, 1945-ci ildə yenidən təşkil 

edilmişdir. BHNB beynəlxalq marşrutları həyata keçirən peşəkar aviasiya 

kompaniyası birliyidir. Bu birlik insanların, poçt bağlamalarının və yüklərin 

dünyanın bir nöqtəsindən digər nöqtəyə daşınmasını həyata keçirir. 

259 aviakompaniya bu birliyin üzvüdür. Bu birliyin tərkibində turist 

agentliklərinin qeydə alınması üzrə sərnişin xidməti korporasiyası fəaliyyət 

göstərir. Bu turist agentliyi BHNB-in xüsusi şöbəsi olan aviakompaniyaların 

beynəlxalq təskilatı vasitəsilə fəaliyyət göstərir. 

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (BMAT) (International Civil Aviation 

Orqanization - İCAO) BMAT - 1944-cü ildə ABŞ-ın Çikaqo şəhərində keçirilmiş 

konfransda yaradılmışdır. BMT-nin himayəsi altında fəaliyyət göstərir. 200-ə 

qədər dövlət bu təşkilatın üzvüdür. İnsanların ölkələrarası hərəkətinin 

genişlənməsinə zəmin yaratmaqla turizmin inkişafında böyük rol oynayır. 
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Asiya Sakit Okean Turist Birliyi (ASOTB) 

- ASOTB 1951-ci ildə yaradılmışdır. 34 dövləti özündə birləşdirir. Asiya 

Sakit Okean istiqamətində olan hərəkətin genişlənməsinə köməklik edir. Bütün 

bunlarla yanaşı ayrı-ayrı milli dövlətlərdə də turizmin inkişafı və tənzimlənməsi ilə 

məşğul olan qurumlar fəaliyyət göstərirlər. 
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Mövzu 10 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiya siyasəti 

PLAN 

1. İnvectisiya qoyuluşlarının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 

2. İnvestisiyaların iqtisadi inkişafda rolu 

3. İnvestisiyaların beynəlxalq hüquqi normativ əsasları 

4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiya siyasətinin prioritetləri və 

istiqamətləri 

 

Иinvestisiya - iqtisadi və sosial səmərə əldə etməkdən ötrü müxtəlif 

obyektlərə qoyulan pul, qiymətli kağızlar, intellektual mülkiyyət obyektləri və 

sairdir. Bu tərif “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 

«Гanun»уnda daha ətraflı göstərilmişdir: 

İnvestisiya - gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə 

sahibkarlıq və digər fəaliyyət nюvləri obyektlərinə qoyulan kapitaldan 

ibarətdir. Həmin kapital isə maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual 

sərvətlərdən ibarət ola bilər. 

Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır: 

• pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər 

qiymətli kağızlar; 

• daşınaн və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və başqa 

maddi sərvətlər); 

• müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual 

sərvətlər; 

• bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan, ancaq 

patentləşdirilməmiş texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat təcrübəsi kimi 

tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu 

("nou-hau"); 
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• torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, 

avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə mцəlliflik hüququndan irəli gələn və 

başqa əmlak hüquqları; 

• başqa sərvətlər. 

• Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi is-

tehsalın digər formada inkişafına investisiya yönəldilməsi kapital qoyuluşları 

şəklində həyata keçirilir.  

Ölkə miqyasında investisiyalar geniş təkrar istehsal prosesi şəklində 

həyata keçirilir. Yeni müəssisələrin tikilməsi və yeni iş yerlərinin açılması 

birbaşa olaraq kapital qoyuluşlarından asılıdır.  

İnvestisiyalar mahiyyətinə görə, maliyyə, real (birbaşa) və intellektual 

olmaqla üç qrupa bölünürlər. Maliyyə investisiyaları səhm, istiqraz və s. kimi 

qiymətli kağızlara yatırılan investisiyalardır. Real (birbaşa) investisiya 

müəyyən bir məhsulun istehsalına yatırılan investisiyalardır. İntellektual 

investisiyalar isə kadr hazırlığına, təcrübə mübadiləsinə, lisenziya və “nou-hau”ya, 

birgə elmi araşdırmalara və s. yatırılan investisiyalardır. 

Real investisiyalar iki tərkib hissəsindən ibarətdir: əsas kapitala yatırılan 

investisiyalar və dövriyyə vəsaitlərinə yatırılan investisiyalar.  

İnvestisiyalar, həm də birbaşa və portfel investisiya olmaqla, iki formada 

həyata keçirilirlər. Birbaşa investisiyalar elə kapital qoyuluşudur ki, onların 

sayəsində investorlar kapital qoyulmuş obyekt üzərində nəzarəti həyata keçirə 

bilirlər. Birbaşa investisiyalar uzunmüddətli iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək 

məqsədilə tətbiq olunur. Birbaşa investisiyalar yeni müəssisələrin yaradılması, 

mövcud müəssisələrin qismən alınması və birgə-müştərək fəaliyyətin digər 

formaları şəklində həyata keçirilirlər. Birbaşa investisiyaların mühüm 

fərqləndirici cəhəti investorların investisiya etdikləri obyektlərin idarə 

edilməsində iştirakının təmin edilə bilməsidir.  

Portfel investisiyaların beynəlxalq hərəkətinin səbəbləri birbaşa in-

vestisiyaların beynəlxalq hərəkətinin səbəblərinə prinsipcə yaxındır. Fərq 

ondadır ki, investor, kapital qoyulмuş müəssisə üzərində real nəzarətə malik 
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olmur. Lakin eyni zamanda portfel investisiyaların likvidliyi, yəni qiymətli 

kağızların nаğd valyutaya çevrilməsi qabiliyyəti birbaşa investisiyalarla 

müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Portfel investisiyaların həyata 

keçirilməsinin əsas səbəbi, kapitalın elə bir ölkəyə və elə bir qiymətli kağızlara 

qoyulmasıdır ki, o, maksimum mənfəət versin. Portfel investisiyalar pulların 

inflyasiyadan qorunmasında və möhtəkir gəlirlərinin əldə olunmasında vasitə 

kimi çıxış edirlər. Portfel investisiyaların beynəlxalq hərəkəti, həm də riskin 

azaldılması məqsədilə baş verir. Adətən, hər hansı qiymətli kağızın mənfəətliyi 

nə qədər yüksək olursa, həmin qiymətli kağızın əldə olunmasının riski də bir o 

qədər böyük olur. Riskin səviyyəsinin azaldılması məqsədilə portfel 

investisiyaların beynəlxalq hərəkətindən istifadə oluna bilər.  

Hal-hazırda cəmiyyətdə mövcud olan «иnvestisiya» anlayışı iqtisadi 

nəzəriyyədə mövcud olan «investisiya» anlayışından daha geniş «sferanı» 

əhatə edir. Belə ki, indi istənilən aktivin əldə edilməsi investisiya yatırımı kimi 

anlaşılır və qəbul edilirsə, iqtisadi nəzəriyyə elmində isə istənilən yox, yalnız 

real investisiya qoyuluşları investisiyalar kimi qəbul olunurlar. Bir qədər də 

dəqiq qeyd etmiş olsaq, istənilən dəyərli və ya dəyərini gələcəkdə itirməyən hər 

hansı əşyanın və ya əmlakın əldə edilməsi investisiya qoyuluşu hesab edildiyi 

təqdirdə, elm hər bir belə fəaliyyəti investisiya fəaliyyəti hesab etmir. Məsələn, 

istənilən səhmin və ya köhnəlmiş avadanlığın alınması iqtisadi nəzəriyyə elmi 

baxımından investisiya qoyuluşu hesab edilə bilməz. Bundan ötrü həmin 

fəaliyyət müəyyən kriteriyalara cavab verməlidir. Yəni həmin fəaliyyətin 

nəticəsi ya iqtisadi, ya da sosial səmərə şəklində özünü göstərməlidir. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, investisiyalar maliyyələşmə mənbələrinə əsasən 

iki qrupa bölünürlər : 

- daxili investisiya mənbələri; 

- xarici investisiya mənbələri. 

Ölkədaxili investisiya mənbəyi də çox mürəkkəbdir. Бelə ki, oпу aşağıdakı 

mənbələrə bölmək olar : 

- dövlət büdcəsi vəsaitləri ; 
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- büdcədənkənar fondların vəsaitləri ; 

- bank vəsaiti ; 

- şəxsi vəsaitlər ; 

- ticarət kapitalı ; 

- qrantlar və texniki yardımlar ; 

- sığorta və sosial təminat fondlarının vəsaitləri ; 

- dini təşkilatların, icmaların, məscidlərin, kilsələrin və s. maliyyə 

vəsaitləri. 

Xarici investisiya qoyuluşlarının maliyyələşmə mənbələrinə ися 

aşağıdakılar aidдиr : 

- xarici dövlətlərin büdcə vəsaitləri ; 

- xarici hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri ; 

- beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaitləri ; 

- dövlətlərarası kreditlər ; 

- beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının maliyyə vəsaitləri. 

Ümumiyyətlə, investisiyaların maliyyələşmə mənbələrinin təsnifi zamanı 

müxtəlif meyarlardan istifadə olunur, bizim yuxarıda göstərdiyimiz təsnifat 

(xarici və daxili investisiya) milli prinsip üzrə aparılmışdır. 

«İnvestisiya» anlayışının meydana gəlməsini araşdırarkən hökmən, ilkin 

iqtisadi fikirlərə istinad etmək lazım gəlir. Belə ki, hələ merkantilistlər öz 

nəzəriyyələrində əsas yeri dövlətin öz sərvətinin artırılması mənbələrini 

öyrənilməsi məsələsinə ayırmışlar. Demək olar ki, merkantilizm nəzəriyyəsi 

sərvətin əldə edilməsi və artırılması ideyası üzərində qurulmuşdur. 

Merkantilistlər ölkənin daxili sərvətini artırmaqdan ötrü o vaxt üçün mümkün 

olan bütün sərt proteksionist tədbirlərin nəzəri əsaslarını verməyə cəhd 

etmişlər. 

İlkin merkantilistlər ölkədən xaricə pulun (qızıl və gümüşün) çıxarılmasına 

razı olmasalar da, sonrakı merkantilistlər bu halın əlavə və daha çox gəlir 

gətirəcəyi təqdirdə lazımlı olduğunu bildirmişlər. Deməli, inkişaf etmiş 

merkantilizm “pulun – pul gətirə biləcəyini” anlamışdır. «Merkantilиzm» 
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nəzəriyyəsi meydana çıxdığı dövrə uyğun olaraq merkantilistlər, monarxın 

iqtisadiyyatı əl altında olan vasitələrlə necə idarə edə biləcəyi üsullarınын nəzəri 

sistemini hazırlamışlar.  

А.Смитин сюйлядийи кими, юлкяляр бейнялхалг тиъарятя даща чох фикир версяляр, 

чох файда эютцрярляр. Инди ися беля демяк олар ки, дювлятляр хариъи игтисади 

фяалиййятляриндя инвестисийа гойулушларына фикир версяляр, онлар цчцн даща сярфяли 

олар. 

Ümumiyyətlə, dünya tarixini nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, kapital 

ixracı ilə başlayan beynəlxalq investisiya axını hələ o vaxtın kapital axını 

nəzəriyyəçiləri tərяfindən dərindən araşdırılmışdır. Kapital ixracının, indiki 

təbiрcə desək, beynəlxalq investisiya axınınын yaranma səbəbləri tədqiqatçılar 

tərəfindən o vaxtın mövcud reallıqları şəraitində tədqiq olnumuşdur. Belə ki, 

müasir dövrdəki beynəlxalq investisiya axını ilə ilkin kapital ixracı arasında 

xeyli fəqrli cəhətlər mövcuddur. Buna görə də müasir iqtisad elmində kapitalın 

beynəlxalq axını barədə tədqiqatların nəzəri-konseptual səviyyədə iki mühüm 

istiqaməti fərqləndirilir. Bunlar kapitalın beynəlxalq axının ənənəvi və müasir 

konsepsiyalarıdır. Mövcud adı çəkilən nəzəriyyələr özləri də bir neçə biri-

birindən fərqli yarımqruplara bölünürlər. Ənənəvi nəzəriyyələrə «neoklassik», 

«marksist» və «neokeyns» nəzəriyyələrini göstərmək olar.  

«Neoklassik» nəzəriyyə sözsüz ki, klassik iqtisad elminin baniləri olan 

A.Smit və D.Rikardonun nəzəri görüşləri əsasında formalaşmışdır. Klassik-

lərin, xüsusən də D.Rikardonun «müqaйisəli üstünlüklər» nəzəriyyəsi, 

«neoklassik» nəzəriyyənin beynəlxalq kapital axınını xarakterizə edən görüş-

lərinin əsasında durur. Belə ki, D.Rikardonun beynəlxalq ticarətin 

«müqaйisəli üstünlüklər» nəzəriyyəsi, C.S.Millin formalaşdırmağa çalışdığı 

kapitalın ölkələrarası axınınıн nəzəri baxışlar sisteminin əsası kimi çıxış 

etmişdir. C.S.Mill belə zənn edirdi ki, kapitalın beynəlxalq hərəkətinə səbəb, 

onun bir ölkədən digərinə nəzərən daha çox gəlir gətirəbilmə imkanıdır. Yəni 

bəzi kapitalla zəngin olan ölkələrdə, iqtisadi şərait kapitalla lazımi səviyyədə 

gəlir əldə etməyə imkan vermir. Lakin, həmin kapitalla digər ölkədə daha çox 
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gəlir əldə etmək mümkündür. Belə olan halda, kapitalın bir ölrədən digərinə 

axını baş verir.  

Digər klassiklərin fikirləri ilə yanaşı, A.Smitin fikri də diqqətəlayiqdir. 

Belə ki, A.Smit “mütləq üstünlüklər” nəzəriyyəsində bildirir ki, beynəlxalq 

ticarət vasitəsi ilə ayrı-ayrı ölkələr varlandıqca dünya iqtisadiyyatı da inkişaf 

edir. Belə olan surətdə dünya ölkələri qapalı iqtisadiyyatdan imtina edərək 

daha sərfəli beynəlxalq ticarətlə məşğul olmalıdırlar.  

“Neoklassik” nəzəriyyənin mühüm hissəsi olaraq XX yüzilliyin 

əvvəllərində E.Hekşer və B.Olin tərəfindən yaradılmış “İstehsal amillərinin 

nisbəti” nəzəriyyəsini misal kimi göstərmək olar. Onların nəzəri sistemlərində 

kapitalın beynəlxalq hərəkəti haqqında nəzəriyyə E.Hekşerin əsaslandığı “son 

faydalılıq” nəzəriyyəsi, B.Olinin “beynəlxalq ticarət” Konsepsiyası və 

Nurksenin görüşlərindən ibarətdir. Buradan da görünür ki, hər bir 

mütəfəkkirin fikri ümumi istiqamətdən ayrılan bir cığır kimi formalaşır. 

Onların arasında R.Nurksenin gəldiyi qənaət çox maraqlıdır. R.Nurksenin 

tədqiqatlarının nəticəsi ona gətirir ki, əmtəə eksportu sürətlə artan ölkədə 

əlavə kapitala tələbat yaranır və ölkə bu kapitalı idxal edir. Bu faktın 

qəribəliyi ondadır ki, əksər alimlər tam əks olan ideyanın tərəfdarı idilər. Yəni 

onlar iddia edirdilər ki, kapital onunla bol olan ölkədən kapital cəhətdən 

“kasıb” ölkəyə “miqrasiya” edir. Bu fikir uzun müddət müvafiq tədqiqatla 

məşğul olan insanların beynində hakim mövqe tutmuşdur. Nurksenin gəldiyi 

qənaət həm də adi bir qənaətdir. Yəni dünyada baş verən hadisələr faktiki 

olaraq onun fikrini təsdiqləyir və bununla da onun fikirlərindəki qeyri-adilyi 

aradan götürür. 

Bununla belə “neoklassik” nəzəriyyədən fərqli mövqedə duran “marksist” 

nəzəriyyədə kapitalın beynəlxalq hərəkətinin səbəbləri K.Marks tərəfindən 

müvafiq elmi metodologiya əsasında araşdırılmışdır. Belə ki, K.Marks kapital 

ixracının səbəbini, onun ölkədə nisbi artıqlığında görür. Bu yanaşmada əsas 

kimi Marks gəlir normasını götürür və nisbi artıq kapital kimi istifadə zamanı 

gəlir norması aşağı salan kapitalı nəzərdə tuturdu. K.Marks nisbi artıq 
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kapitalı üç tərkib hissəsinə bölür. Belə ki, o nisbi artıq kapitalı mal, istehsal və 

pul formasında görürdü.  

Ölkənin ÜDM-in həcminə investisiya qoyuluşlarının səviyyəsi böyük təsir 

göstərir. Milli iqtisadiyyatın bir çox makroproporsiyaları investisiyaların 

dinamikasından asılıdır. Məsələn, bir çox mütəfəkkirlərin fikrincə işsizlik, 

məcmu tələb və məcmu təkilif və s. kimi makroiqtisadi göstəricilər 

investisiyaların dinamikasından asılıdır. Buna misal olaraq Keynsçilərin 

fikrincə, investisiya və yığımların səviyyəsi müxtəlif proseslər və şəraitlərlə 

təyin olunur ki, bu proses və şəraitlər məhz makroiqtisadi mühitdən asılıdır. 

Neokeynsçilər kapitalın beynəlxalq axınının ölkənin tədiyyə balansı ilə 

əlaqədar olması fikri əsasında nəzəriyyə formalaşdırıblar. Bu nəzəriyyəyə görə, 

kapitalın ölkədən ixrac olunması səbəbi tədiyyə balansında tarazılığın 

pozulmasıdır. Bu ideyanın müəllifi Keyns özüdür, sadəcə olaraq onun 

davamçıları bu fikri mövcul vəziyyətə daha da uyğunlaşdıraraq inkişaf 

etdirmişlər.  

Son zamanlar əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, kapitalın beynəlxalq miq-

rasiyasına iqtisadçıların “ideoloji” yanaşması müşahidə olunmur. Belə ki, 

iqtisadçı alimlər indi kapitalın beynəlxalq hərəkətinə dair fikirlərini faktiki baş 

verən hadisələr və müşahidə edilən tendensiyalar əsasında qururlar. Buna 

misal olaraq “TMK-lar” nəzəriyyəsini və “kapital qaйçışı” nəzəriyyələrini 

göstərmək olar. 

Мцасир “Transmilli korpjrasiyalar” (ТМК) нязяриййяsи, ТМК-ларын ХХ 

ясрин икинъи йарысында фяалиййятляринин сцрятля артмасы нятиъясиндя онлар игтисади 

нязяриййядя ясас диггят мяркязиня кечмишдир. Илк дюврлярдя ТМК-лар анъаг 

“фирма” нязяриййяси чярчивяси дахилиндя юйрəнилирди, сонралар ися онлар цчцн 

айрыъа мцстягил консепсийалар ишляниб щазырланмаьа башланды ки, онларын да 

ясасында ясасян америкаlı игтисадчыларын идейалары цстцн мювге тутур. ТМК-

ларын бейнялхалг фяалиййятинин елмдя хцсуси нязяри консепсийайа ясас олмасынын 

сябяби планетин цмуми истещсал фондунун 1/3-нин, дцнйа цзря истещсал олунан 

мящсулларын 40%-нин, хариъи тиъарят дювриййясинин йарыдан чохунун, ян йени 
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технолоэийаларла тиъарятин 80%-дян чоху вя ян ясасы капитал ихраъынын 90%-дян 

чоху ТМК-ларын нязаряти алтында олмасыдыр. 

TMK-lar nəzəriyyəsi əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, son zamanlar 

beynəlxalq arenada Transmilli korporasiyaların kapital axınındakı rolunun 

artması ilə formalaşmağa başladı. Bu nəzəriyyələrin tərəfdarları kimi 

S.Haymeri, R.Vernonu, R.Kouzu və başqalarını göstərmək olar. 

Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin tarixini alimlər, adətən XIX əsrin sonu 

və XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq tədqiq edirlər. Dünya ədəbiyyatında 

kapital ixracının tarixi mövzusunda işlənmiş əsərlərin əksəriyyəti bu 

mövzunun ya dar zaman kəsiyində, ya da ayrı-ayrı ölkələrin timsalında 

formalaşdırılmışlar. Xüsusilə ayrı-ayrı ölkələrin tarixinin spesifik dönəmləri və 

oradakı kapital ixracı məsələləri daha çox işlənmiş sahədir. Lakin bütün bu 

ədəbiyyatları nəzərdən keçirdikdən sonra Ümumdünya Kapital Axınının tarixi 

inkişaf yolunu gözümüz önündə canlandıra bilərik. Sözsüz ki, ayrı-ayrı 

ölkələrin tarixində baş verən xüsusi halları da nəzərə alsaq, onda mühüm elmi 

nəticələr əldə edə bilərik.  

Beləliklə, ümumi mənzərə belədir ki, kapitalın beynəlxalq axını dörd 

mühüm tarixi mərhələ keçərək, bu günümüzə gəlib çatıb. 1870-ci ildən bəri 

hesablanan bu tarix müvafiq olaraq : 1870-1914; 1914-1945; 1945-1971; 1971-

ci ildən bəri olan dövrlərə bölünür. Tarixi dövrlərin bu bölgüsü nisbi və şərtidir. 

Heç də demək olmaz ki, 1870-ci ildən öncə kapitalın beynəlxalq hərəkəti 

olmamışdır. Sadəcə olaraq onu qeyd etmək kifayətdir ki, bu tarixə qədər 

formalaşmış dünya təsərrüfatı hələ o səviyyədə deyildi ki, həmin təsərrüfatda 

irimiqyaslı kapital axınları formalaşmış olsun. 

Birinci dövrün (1870-1914) səciyyəvi cəhəti, o dövrün aparıcı ölkələrinin 

maliyyə sistemində klassik qızıl standartının bərqərar olmasıdır. Dünyanın 

aparıcı ölkələrinin ardınca digər ölkələr də öz iqtisadi-siyasi imkanları 

çərçivəsində bu standartı qəbul etməyə çalışırdılar. Bu dövrdə, həmçinin əksər 

ölkələrin bank sistemləri təkmilləşmiş və digər ölkələrlə uyğunlaşdırılmışdır. 
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Bununla belə, həmin dövrdə beynəlxalq əmək və əmtəə bazarı xeyli 

liberllaşmışdı. 

İkinici dövr (1914-1945) iki dünya müharibələri və 30-cu illərin böyük 

depressiyası, dünya ölkələrini məcbur etdi ki, onlar öz milli iqtisadiyyatlarına 

diqqət yetirsinlər. Böhran və müharibələrin vurduğu ziyanın aradan 

qaldırılması bu dövrün əsas xarakterik cəhətidir. Bunun nəticəsi kimi bu 

dövrdə beynəlxalq kapital axını minimum səviyyəyə endi. 

Üçüncü dövr (1945-1970) “Breton-Vuds” dövrü də adlanır. Bu dövrdə 

ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr xeyli dərinləşdi və tarixdə görünməmiş 

həcmdə kapital axını müşahidə olunmağa başlandı. Lakin bu axının qarşısını 

alan bəzi beynəlxalq və milli doktrinalar mövcud idi ki, onlar kapitalın 

beynəlxalq axınını buxovlayırdılar. 

Dördüncü dövr “Bretton-Vuds”dan sonrakı dövr və ya pul-kredit 

sistemində nisbi dəyərin aradan qaldırılması dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu 

dövrdə beynəlxalq iqtisadi əlaqələr dərinləşməsi və kapital axınının artması 

ökələrarası inteqrasiyanı o həddə gətirib çıxartdı ki, qloballaşma adlanan yeni 

dünya reallığı ortaya çıxdı.  

Sözsüz ki, orta əsrlərdə Avropada və daha sonralar Amerika və başqa 

qitələrdə yaranmış iri banklar, həmçinin dövlət istiqrazları, səhmlər və s. XIX 

əsrin sonunda formalaşmış beynəlxalq iqtisadi durumdan çox uzaq bir mühit 

formalaşdırırdılar. Böyük coğrafi kəşflər, onların nəticəsi olaraq maddi 

sərvətlərin yeni dünyadan köhnə dünyaya gətirilməsi, əmək qüvvəsinin 

beynəlxalq hərəkəti və s. bu kimi əlamətdar hadisələr də XIX əsrin sonlarında 

dünya təsərrüfatında formalaşmış iqtisadi durumdan keyfiyyətcə fərqli idi.  

Kapitalın beynəlxalq hərəkəti, ilk baxışdan çox sadə mahiyyətə malik 

olub, kapitalın varlı ölkələrdən kasıb ölkələrə axması kimi görünür. Belə olan 

halda bu proses barəsində formalaşan nəzəri baxışların “ideoloji” cəhətdən 

biri-birindən kəskin fərqli olması yersiz bir hal kimi qəbul oluna bilər. Ancaq 

dünya təcrübəsi göstərir ki, son iyirmi ildə bütün tarix boyu formalaşan bir 

təməl - ideya tamamilə puça çıxdı. Belə ki, məlum oldu ki, kapital varlı 
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ölkələrdən kasıb ölkələrə yox, əksinə kasıb ölkələrədən də varlı ölkələrə ixrac 

olunur.  

Özü də xarici investisiyaların axını əvvəldə də dediyimiz kimi, varlı 

ölkələrdən kasıb ölkələrə yox həm də əksinə olur. Belə ki, dünya üzrə cəlb 

olunmuş xarici investisiyaların həcminə görə son onilliklərdə yeganə lider 

ABŞ-dır. Deməli, ölkələr xaricə investisiya yatırmaqla deyil, həm də xaricdən 

investisiya cəlb etməklə daha məqəsəduyğun xarici iqtisadi fəaliyyət qururlar. 

Bununla belə, bəzi tədqiqatçıların qənaətincə, xarici investisiyaların inkişaf 

etmiş ölkələrə doğru axını müvəqqəti bir tendensiyadır və bu tendensiya 

tezliklə aradan qalxaraq, xarici investisiyaların beynəlxalq axın istiqaməti 

əvvəlki məcrasına dönəcəkdir. Buna sübut kimi, 2007-ci ildə inkişaf etməkdə 

olan və keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdə cəlb olunmuş xarici 

investisiyaların həcminin əvvəlki ilə nisbətən müvafiq olaraq 21% və 68% 

artmasını göstərmək olar. 

Əsas etibarı ilə “Beynəlxalq İnvestisiya Hesabatı” jurnalının məlumat-

larına görə, beynəlxalq səviyyədə aparılan araşdırmaların sonu belə nəticə 

çıxarmağa imkan verir ki, ümumiyyətlə dünya üzrə xarici investisiya axınının 

artması bununla əlaqədar ölkələrin gəlirlərinin artmasına səbəb olmuşdur. 

İkinci nəticə kimi, ABŞ-ın cəlb olunmuş xarici investisiyalar üzrə dünya lideri 

olmasının səbəbini dolların məzənnəsinin aşağı düşməsini göstərirlər. 

Qeyd etdiymiz kaptalın tətbiqinin klassik nəzəri konsepsiyaları ilə yanaşı, 

dünya iqtisadi təfəkküründən və praktikasından irəli gələn digər nəzəri 

konsepsiyalar da formalaşmışdır. Həmin konsepsiyalara misal olaraq inkişafın 

beynəlxalq maliyyələşdirilməsi nəzəriyyələrini göstərmək olar.  

Həmin nəzəri görüşlər sistemi bir neçə bölmələrdən ibarətdir. Aşağıda adları 

çəkilən nəzəriyyələr həmin nəzəri baxışlardandır.  

“İnkişafa yardım” konsepsiyası, “inkişafın beynəlxalq maliyyələşdirilməsi” 

nəzəriyyəsi özündə inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə vəsaitləri ilə təmin 

olunmasını бирляшдирир. 
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Amerika игтисадчылары S.Kuznets və K.Kurixara öz ideyaları ilə zəif inkişaf 

etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarının maliyyə resurslarına böyük ehtiyacları 

olduğunu sübuta yetirirlər. Bu ideya həmin alimlər tərəfindən irəli sürülmüş 

zəif inkişaf etmiş ölkələrdə yığım xüsusiyyətləri haqqında sistemli görüşlərə 

söykənirdi. 

Kuznets bildirirdi ki, iqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş ölkə kapital yığımı 

prosesində aşağıdakı problemlərlə rastlaşır : 

- ilk öncə bu ölkələrdə yığıma az meyillilik ucbatından maliyyə 

ehtiyatlarının qıtlığı mövcuddur; 

- ikincisi, real ehtiyatların qıtlığı mövcuddur. Yəni istehlak malları 

istehsalında mövcud olan kapitalı istehsalın investisiyalaşmasına cəlb etmirlər; 

- üçüncüsü, bu ölkələrdə tədiyyə balansının saldosunun mənfi olması 

onlarda xarici valyuta qıtlığı yaradır, bu da resurs idxalına mənfi təsir göstərir. 

Məsələnin belə olması ümidi yalnız xarici investorlara bağlamağa vadar 

edir. Xarici investorlar ölkənin xarici valyutaya olan ehtiyacını və yığımlara 

olan ehtiyacını ödəyir. Bununla əlaqədar inkişafa yardım nəzəriyyəsinin iki 

modeli formalaşmışdır. Birincisi, ölkə daxili yığımlardakı qıtlığın aradan 

qaldırılması modeli. İkincisi, xarici valyuta qıtlığının aradan qaldırılması 

modeli.  

Yığım qıtlığının aradan qaldırılması problemini XX əsrin 60-cı illərinin 

əvvəlində amerikalı alim P.Rouzensteyn-Rodan qaldırmışdır. Müəllif güman 

edirdi ki, iqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatına cəlb edilmiş 

investisiyaların məqsədi, ölkə iqtisadiyyatını durğunluq vəziyyətindən inkişaf 

vəziyyətinə keçirməkdir. 

Yardımlar sırasına o, dövlətin qeyri-bazar şərtləri ilə borca və ya başqa 

məqsədlə verdiyi vəsaitləri daxil edir ki, həmin vəsaitlər gəlir əldə etmək 

məqsədi güdmür. Yardım yığımların səviyyəsini o həddə qaldırır ki, lazımi 

inkişaf tempini təmin edən investisiya səviyyəsi təmin olunsun. Xarici özəl 

investisiyaların axını xarici dövlət investorlarının formalaşdırdığı sabit iqtisadi 

inkişafın təminindən sonra mümkün olacaqdır. 
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1960-cı illərin ortalarında amerikalı alim H.Çeneri zəif inkişaf etmiş 

iqtisadiyyatın bir neçə mərhələli inkşaf modelini irəli sürmüşdür. Xarici 

investisiyalara ehtiyacı olan ölkələrin iqtisadiyyatının investisiya ilə 

təminolunma dövrünü alim şərti olaraq üç mərhələyə bölüb. Hər mərhələdə 

inkişafı buxovlayan amillər xüsusi qeyd olunur: 

- Birinci mərhələdə yüksəkixtisaslı kadrların çatışmamazlığı mühüm amil 

kimi qeyd olunur. Bu zaman kadr çatışmazlığı mövcud imkanlar çərçivəsində 

maksimum nəticələr əldə etməyə şərait yaratmır; 

- İkinci mərhələdə alimlər inkişafı ləngidən amil kimi yığımların azlığını 

göstərirlər. Bu zaman daxili yığımların qıtlığı xarici vəsaitlərə ehtiyac doğurur. 

İkinci mərhələnin sonu ölkə daxilində yığımların səviyyəsinin artması ilə 

xarakterizə olunur ki, bunun nəticəsində xarici ölkələrdən cəlb olunan 

investisiyaların həcmi kəskin surətdə aşağı düşür. Çünki ehtiyaclar artıq daxili 

imkanlar hesabına ödənilmir; 

- Üçüncü mərhələdə inkişafın qarşısını alan amil ixracın idxalı üstələyə 

bilməməsidir. Bu mərhələnin vəzifəsi daimi sabit inkişafın təmin edilməsidir. 

İxracın idxala nisbətən zəif inkişafı onu tələb edir ki, investisiyaların yenidən 

bölgüsünü təmin etməklə iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərin həyata 

keçirilsin. Bunun çıxış yolu üçfazalı modelin həllindədir. 

Sтruktur dəyişikliklərin nəticəsində idxala yönümlülük azalır, ixracın 

səviyyəsi isə artır. Bunun nəticəsində cari tədiyyə balansındakı müsbət saldo 

əmələ gəlir. Burada xarici valyuta axınının təsirini də qeyd etməmək olmaz. 

Bununla belə, “inkişafa yardım” nəzəriyyəsini də tənqid etdilər. Çünki 

praktika göstərdi ki, İEOÖ-lər onlara edilən yardımları iqtisadi inkişafa yox, 

dövlət səviyyəsində istehlak xərclərinə yönləndirdilər.  

“Ortaqlıq” nəzəriyyəsi, “inkişafa yardım” nəzəriyyəsinin böhran 

keçirməsi ilə əlaqədar müxtəlif ortaqlıq nəzəriyyələrini formalaşdırmağa 

başladı. XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq yerli və xarici kapitalın birgə 

iştirakı ilə yaranmış kampaniyalarda öz təzahürünü tapmış ortaq nəzəriyyəsi 

özünə geniş yer almağa başladı. 
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Игтисадчыларын fikrincə, qarışıq tipli şirkətlər xarici investor, hökumət və 

yerli investorlar arasında razılığı təmin edirlər. Onlar öz fikirlərini inkişaf 

etdirərək belə qənaətə gəlirlər ki, həmin şirkətlər ölkə üçün aşağıdakı müsbət 

təsirləri edirlər : 

- Milli investorun məqsədlərinin reallaşmasını təmin edir; 

- Hökumətin milli inkişaf planı ilə uyğunluğunu təmin edir; 

- Xarici investisiyanın axınını təmin edir; 

- Yerli kadrların hazırlanmasına kömək edir; 

- İstehsal və sosial infrastrukturun inkişafını təmin edir; 

- İdxalı əvəz edən sənayeni formalaşdırır. 

Xarici investorların qarışıq tipli müəssisələrə kapital yatırmağının 

səbəbini, həmin iqtisadçılar onda görürdülər ki, xarici investorların öz 

ölkəsindən fərqli olaraq gəldiyi ölkədə istehsalat xərcləri aşağı olur və 

həmçinin onlara vergi güzəştləri edilir. 

İqtisadi inkişaf səviyyəsindən və coğrafi mövqeyindən asılı olmayaraq 

bütün ölkələrin investisiya qoyuluşuna ehtiyacы vardır. Yəni bu və ya digər 

ölkəyə qoyulan investisiyalar, həmin ölkənin iqtisadi inkişafında katalizator 

rolunu oynayırlar. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiya məqsəd deyil, 

vasitə olmalıdır. Ölkəyə investisiyanı cəlb etməklə, əvvəllər pis istifadə 

olunmuş təbii, istehsal və əmək resurslarını daha effektiv şəkildə istifadə etmək 

olar. Əgər xarici kapitaldan səmərəli istifadə olunarsa, bu kapital milli 

resurslarla birləşərək zəncirvarı reaksiya yarada bilər və yüksək effekt əldə 

olunar. 

XX əsrin sonlarında makroiqtisadiyyatda həyata keçirilən institutsional 

və struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsində dövlət kifayət qədər aktiv 

mövqe nümayiş etdirir. Dövlətin fəaliyyətinin xarakteri istər təkmil 

makroiqtisadiyyata malik olan sistemlяrdə, istərsə də inkişaf etməkdə və 

formalaşmaqda olan cəmiyyətlərdə özünəməxsus fərqli cəhətlərə malikdir. 

Təbiidir ki, inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik olan ölkələrlə müqayisədə, 

keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə dövlətin hüquqi, siyasi və sosial-iqtisadi 



 212 

məsuliyyət yükü daha ağır olur. Yəni inkişaf etmiş iqtisadiyyatda artıq nəhəng 

bazar təsərrüfatçılıq qurumları - iri firmalar, transmilli şirkətlər, sosial 

tərəfdaşlıq institutları fəaliyyət göstərdiyindən dövlət cəmiyyətin sosial ağırlıq 

yükünü həmin özəl sektorla, demək olar ki, yarılayır və ölkə daha çox özünün 

əhəmiyyətli problemlərilə məşğul olur. Transformasiya prosesinin hakim 

olduğu keçid iqtisadiyyatında dövlətin funksiyaları isə əslində çoxsaylıdır. Belə 

ki, transformasiya prosesi keçmiş təsərrüfatçılıq sisteminin dağılması, yeni 

qurumların isə yaradılmaması fonunda həyata keçirilir. Bu isə, hər şeydən 

əvvəl, cəmiyyətdə çoxsaylı sosial problemlərin mövcudluğundan irəli gəlir. 

Ona görə də dövlət işsizlərin və aztəminatlı əhali kateqoriyalarının sosial 

müdafiə yükünü çəkməli, paralel olaraq bazar infrastrukturlarının 

formalaşdırılmasına mümkün vasitələrlə dəstək verməli, iqtisadiyyatın maliyyə 

və pul-kredit stabilləşdirilməsinə nail olmalı, ən nəhayət, ölkənin milli iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönələn siyasəti də reallaşdırmalıdır. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, keçid şəraitində dövlətin güclü tənzimləyici 

siyasəti olmadan, real bazar münasibətlərini formalaşdırmaq qeyri-

mümkündür. Беля ки, дювлятин кечид дюврцндя функсийаларындан бири ölkə 

iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün lazımi hüquqi-iqtisadi 

bazanın formalaşdırılmasıdır. Lazimi iqtisadi-hüquqi bazanı formalaşdıran 

dövlət xarici investisiyaları ölkə iqtisadiyyatına cəlb etməyə çalışır. 

Ümumiyyətlə, dövlət hansı quruluşa malik olmasından asılı olmayaraq 

iqtisadiyyata müdaxiləni təkrar istehsal prosesinin hər hansısa bir tsiklinə 

müdaxilə etməklə həyata keçirir. Yəni müdaxilə istehsala müdaxilə, bölgüyə 

müdaxilə, mübadiləyə müdaxilə və istehlaka müdaxilə formalarında mövcud 

olur. İndiki dövrdə kompleks müdaxilədən danışmaq olar ki, bu müdaxilə də 

hər bir ölkədə mövcud qanunvericiliklə tənzimlənir.  

Beynəlxalq səviyyədə isə bütün münasibətlər beynəlxalq qanunlar və 

normalar vasitəsi ilə tənzimlənir. Çünki indiki qloballaşan dünyadakı 

təsərrüfat münasibətləri fövqəlmilli xarakter daşıyırlar. Burada bir dövlətin və 

ya bir neçə dövlətin qanunları hakim ola bilməz, hüquqi baza da universal 
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xarakterli olmalıdır. Xüsusən qeyd etməliyik ki, planlı inzibati-amirlik 

sistemində olan rejimin süqutu dünya təsərrüfatında anqlo-amerkan qlobal 

modelinin bərqərar olmasına səbəb oldu. Sözsüz ki, hüquqi baza da o, model 

əsasında formalaşdı. Azərbaycan da bütün digər keçmiş sosialist ölkələri kimi, 

müstəqillik əldə etdikdən sonra Dünya Təsərrüfat Sisteminin bir müstəqil 

elementinə çevrildi.  

Bununla belə, hər bir ölkədə qanunvericiliklə investisiyaların 

maliyyələşmə mənbələri müəyyən olunur. Bizim Qanunvericilikdə təsbit 

olunmuş investisiya maliyyələşmə mənbələrini ümumi şəkildə yuxarıda qeyd 

etdik. İnvestisiyanın maliyyələşmə mənbələrini müəyyən etməklə yanaşı, dövlət 

investisiya siyasəti də yürüdür. Bu siyasətin məqsədi ölkədə investisiya 

mühitinin əlverişli şəklə salınmasıdır. İnvestisiya siyasətinin əsas prinsiplərini 

aşağıdakı kimi göstərmək olar:  

- müxtəlif mülkiyyət formalarının yaradılması vasitəsi ilə mütəmadi 

olaraq investisiya prosesinin qeyri-mərkəzləşdirilməsinə nail olmaq, 

müəssisədaxili imkanlardan istifadə üçün əlverişli şərait yartmaq; 

- mərkəzi investisiyalar hesabına müəssisələrə dövlət tərəfindən qayğının 

göstərilməsi; 

- bu sahədə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarətin 

artırılması; 

- ixtisaslaşmış dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması; 

- xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə hüquqi-normativ bazanın 

təkmilləşdirilməsi; 

- investisiya layihələrində dövlətin kommersiya təşkilatları ilə birgə 

iştirakı təcrübəsinin genişləndirilməsi. 

Qeyd etmək лазымдыр ki, istər daxili, istərsə də xarici investisiya siyasətinin 

həyata keçirilməsində maliyyə mənbələri əsas amil kimi çıxış edir. Belə ki, 

daxili investisiya siyasəti dedikdə, daxili investisiya mənbələri hesabına 

müxtəlif məqsədlərə nail olunması istiqamətindəki tədbirlərin məcmusu 

nəzərdə tutulur. Xarici investisiya siyasəti dedikdə isə uzunmüddətli 
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beynəlxalq kapital qoyuluşları sahəsində görülən tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Müasir dövrdə xarici investisiyaların və həmçinin TMK-ların yatırdığı 

investisiyalar uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulur. Ona görə də 

uzunmüddətli fəaliyyəti həyata keçirmək üçün Azərbaycanın yaratdığı mühit 

olduqca əlverişlidir.  

Ümumiyyətlə, investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı 

istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi həm dövlətin, həm də, investistorların 

maraqları ilə uzlaşdırılır. Bu zaman müəyyənləşdirilmiş istiqamяtlərə əsasən 

aşağıdakıları aid etmək olar: 

- beynəlxalq standartlar səviyyəsində milli məhsul və xidmətlərin 

həcminin artırılması;  

- ölkəyə yeni texnologiyaların cəlb edilməsi; 

- ölkə əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması; 

- milli gəlirin səviyyəsinin artırılması; 

- ölkənin ixracyönlü məhsul və xidmətlərlə xarici bazara çıxarılmasının 

təmini; 

- bank sisteminin təkmilləşdirilməsi və valyuta əməliyyatlarının 

effektivliyinin artırılması; 

- sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi və sığorta fəaliyyətinin 

aktivləşdirilməsi.  

Keçid dövrünü yaşayan ölkələrin iqtisadiyyatında xarici investisiyaların 

cəlb edilmяsində mühüm əhəmiyyətə malik proseslər gedir ki, bu proseslərdən 

biri də özəlləşdirmədir. Xarici investisiyanın cəlb edilməsində önəmli bir 

mərhələ olan özəlləşdirmə praktikaları başlanğıc etibarilə ilk dəfə Çilidə 

görünsə də, daha çox 1979-cu ildə İngiltərədə mühafizəkar M.Tetçerin iqtidara 

gəlməsilə sürət qazanmışdır. Daha sonra digər inkişaf etmiş ölkələr də bu 

praktikaya söykənərək iqtisadi siyasət yürütmüşdür. Özəlləşdirmə kimi mühüm 

iqtisadi tədbirlər sitemini iqtisadi islahatlar əsnasında tətbiq etmək XX əsrin 

90-cı illərində Orta və Şərqi Avropa ölkələrinə nəsib olmuşdur. Onu qeyd 

etmək lazımdır ki, qeyd olunan Latın Amerikası ölkələrində özəlləşdirmə, 
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birbaşa xarici kapital investisiyalarını ölkəyə cəlb etməkdə önəmli bir funksiya 

yerinə yetirmişdir. Məsələn, Çiliyə gələn birbaşa xarici investisiyanın 5%-i, 

Argentinada isə 3%-i özəlləşdirmə kanalı ilə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə 

inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların 11,3%-

i, yəni 21,1 milyard ABŞ dolları özəlləşdirmə kanalı ilə gəlmişdir. Eyni ildə, 

özəlləşdirmə yolu ilə Avropa və Orta Asiya ölkələri öz ölkələrinə 6.9 milyard 

ABŞ dolları, Latın Amerikası ölkələri də 11.4 milyard ABŞ dolları həcmində 

birbaşa xarici investisiya cəlb etmişlər. Yenə 1996-cu ildə dünyada toplam 100 

milyard ABŞ dolları olan özəlləşdirmə gəlirinin 60-70 milyardı İƏİT (OECD) 

ölkələri tərəfindən gerçəkləşdirilmişdir.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə özəlləşdirmə prosesində rast gəlinən 

mühüm problemlərdən biri özəlləşdiriləcək dövlət mülkiyyətinin qiymətinin 

təyin edilməsidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qiymətin 

müəyyənləşdirilməsinin sərbəst bazar mexanizminə buraxılması, özəlləşdirmə 

ilə məşğul olan dövlət idarələrinin bu sahədə müstəqilliyinin təmin edilməsi və 

özəlləşdirmə aktlarında ölkənin mövqeyi ilə birlikdə xarici təşəbbüskarların 

mövqelərinin uyğunlaşdırlması baxımından önəmli məqamlar ortaya çıxır. 

Unudulmamalıdır ki, Polşa, Macarıstan və Çexiya kimi ölkələr öz 

iqtisadiyyatlarına ciddi miqdarda birbaşa xarici investisiya cəlb etmələrini, 

regional iqtisadi inteqrasiya prosesləri ilə yanaşı, özəlləşdirmə prosesinin 

müvəffəqiyyətlərinə də borcludurlar.  

Ölkəmizdə həyata keçirilən özəlləşdirmə prosesinin səmərəli aparılması 

onun mükəmməl qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasından asılı idi. 

Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb edilməsinin ən mühüm 

vasitələrindən biri, özəlləşdirmə prosesi olmuşdur. Belə ki, xarici şirkətlər, 

həmçinin ölkəmizdə aparılan özəlləşdirmə prosesində iştirak edə biliblər. 

Bununla əlaqədar olaraq, Özəlləşdirmə Qanunvericiliyində xarici şirkətlərin bu 

prosesdə iştirakının şəffaf və aydın mexanizmləri nəzərdə tutulmuşdur.  

Respublikamızda özəlləşdirmənin normativ və metodik təminatını 

mülkiyyətdə struktur islahatlarının həyata keçirilməsi prosesini reqla-
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mentləşdirən qanun qüvvəli Proqram və ondan irəli gələn normativ sənədlər 

təşkil edir. Azərbaycanda özəlləşdirmə sisteminin qanunvericilik bazasının 

formalaşmasına 1993-cü ildən başlanmasına baxmayaraq onun startı 1996-cı 

ilin mart ayının 26-da verilmişdir. Özəlləşdirmənin hüquqi təminatını təşkil 

edən, sonradan qanun qüvvəli aktlar üçün əsas rolunu oynayan ilk sənəd 1993-

cü ilin yanvar ayının 7-də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 445 saylı 

Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasının dövlət 

mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu”dur. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsinin prinsipləri və təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 

Qanuna görə, özəlləşdirilməsi qadağan olunan müəssisə və obyektlər istisna 

olmaqla, dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisə və əmlak özəlləşdirmənin 

obyektləri, özəlləşdirilən müəssisənin əmək kollektivləri, Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları, dövlət müəssisələri, birlikləri və təşkilatı 

olmadan, eləcə də Nizamnamə kapitalında dövlətin payı 25 faizdən çox 

olmayan hüquqi şəxslər, xarici hüquqi və fiziki şəxslər özəlləşdirmənin 

subyektləri hesab olunurlar. Qanunda dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin 

prinsipləri, özəlləşdirmənin qaydaları, yolları, formaları, özəlləşdirmənin 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsini həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri və s. 

nəzərdə tutulur.  

Qanuna əsasən özəlləşdirməni dövlət əmlakını idarə edən orqan 

tənzimləyir. Qanunla həmin orqana özəlləşdirmənin Dövlət Poqramını işləyib 

hazırlamaq, respublikanın bütün ərazisində özəlləşdirmənin həyata 

keçirilməsinə metodik rəhbərlik və nəzarət etmək, özünün ərazi qurumlarını 

yaratmaq, onların fəaliyyətinə rəhbərlik və digər funksioner tapşırıqlar verilir. 

Əvvəlki Dövlət Əmlak Komitəsi bu Qanun əsasında əlavə və dəyişikliklər 

nəzərə alınmaqla işləyib hazırladığı “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-

ci illərdə dövlət mülkiyyətinin I özəlləşdirlməsinin Dövlət Proqramı” 1995-ci il 

iyul ayının 21-də Milli Məclis tərəfindən qəbul olunub. Dövlət Proqramı 29 

sentyabr 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
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imzalanaraq Qanun qüvvəsində təsdiq olunub. Qanun statusunda təsdiq 

edilmiş Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikasında özəlləşdirmə prosesinin 

hüquqi təminatında baza rolunu oynayır. Dövlət Proqramı əsasında iyirmidən 

artıq aktlar, o sıradan əsasnamələr, qaydalar, metodik göstərişlər hazırlanıb, 

qəbul olunub.  

Bu səviyyələrdə baza rolunu oynayan Dövlət Proqramı əsasında prosesi 

daha sistemli və əhatəli tənzimləmək məqsədi ilə əlavə olaraq yardımçı 

normativ sənədlər qəbul olunub və olunmaqdadır. 

Özəlləşdirmə zamanı müstəsna əhəmiyyət kəsb edən və bu prosesin həyata 

keçirilməsində mühüm rol oynayan hüquqi sənədlərə misal olaraq 

“Azərbaycan Respublikasında Dövlət Mülkiyyətinin Özəlləşdirilməsi 

Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun”unu (7 yanvar 1993-cü il), 

“İcarə Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun”unu (30 aprel 1992-ci 

il), “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə Dövlət Mülkiyyətinin 

Özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı”nı (22 sentyabr 1997-ci il), həmçinin 

özəlləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətində olan dövlət 

müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prosesinə qatılması haqqında müvafiq 

sərancamları və s. göstərmək olar. Bunlar Azərbaycanda keçirilən 

özəlləşdirmənin heç də tam normativ bazası deyildir. Proses davam etdikcə 

Qanunvericilik aktları təkmilləşəcək və yeniləri qəbul olunacaqdır. 

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, həmin mülkiyyətin Qanunda 

müəyyən edilən qaydada xüsusi mülkiyyətə çevrilməsini nəzərdə tutur. Onu da 

qeyd edək ki, torpaq və mənzil fondunun özəlləşdirilməsi “Azərbaycan 

Respublikası Mülkiyyət Haqqında Qanunda” yox, digər Qanunvericilik 

aktları əsasında aparılır. 

Özəlləşdirmənin subyektləri olan əmək kollektivləri, vətəndaşlar, dövlət 

müəssisələri, birlikləri və təşkilatı olmayan hüquqi şəxslər həmçinin 

Nizamnamə kapitalında dövlətin payı 25 faizdən çox olmayan hüquqi şəxslər, 

xarici hüquqi və fiziki şəxslər özəlləşdirmə obyekti kimi özəlləşdirilməsi 

qadağan olunan müəssisə və obyektlər istisna olmaqla, Azərbaycan 
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Respublikasında dövlət mülkiyyətində olan bütün müəssisə və obyektləri seçə 

bilərlər. 

“Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu”nda qeyd olunduğu kimi, xarici investorların Azərbaycan 

iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu və onun yolları belədir: 

Xarici investorların mənfəət əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyəti 

və başqa növ fəaliyyət obyektlərinə qoyduqları əmlakın və əmlak hüquqlarının 

bütün növləri, o cümlədən intellektual fəaliyyətin nəticələrinə hüquqlar və əşya 

hüquqlarına aid olmayan digər hüquqlar xarici investisiyadır. 

Xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində aşağıdakı yolla 

investisiya qoya bilərlər: 

a) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə 

yaradılan muəssisələrdə, təşkilatlarda payçılıq iştirakı; 

b) tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr yaradılması; 

c) müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qurğuların, müəs-

sisələrdə iştirak payının, səhmlərin, istiqrazların və digər qiymətli kağızların, 

habelə Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə müvafiq surətdə xarici 

investorlara məxsus ola bilən başqa əmlakın əldə edilməsi; 

ç) torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının, habelə 

digər əmlak hüquqlarının əldə edilməsi; 

d) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və vətəndaşları ilə xarici 

investisiya qoyuluşunun başqa formalarını nəzərdə tutan müqavilələr 

bağlanması. 

Həmin Qanunun başqa bir maddəsində dövlətsizləşdirmə və 

özəlləşdirmədə xarici investorların iştirakı belə qeyd olunur : 

Dovlət və bələdiyyə muəssisələrinin, habelə başa catdırılmamış tikinti 

obyektlərinin ozəlləşdirilməsində xarici investorlar Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericiliyi ilə muəyyənləşdirilən şərtlərlə və qaydada 

iştirak edə bilərlər. Buradan aydın olur ki, Azərbaycanda xarici investorların 

özəlləşdirmə və dövlətsizləşdirmə prosesində iştirakında onların qarşısına heç 
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bir hüquqi maneə qoyulmur, əksinə, həmin Qanunun digər maddəsinə nəzər 

yetirsək görərik ki, xarici investorlar üçün nisbətən əlverişli hüquqi mühit 

formalaşdırılırr.  

Onu da qейд етмяк лазымдыр ки, хarici iş adamları neft sektoru ilə yanaşı, 

qeyri-neft sektoruna da böyük maraq göstərirlər. Bu zaman onlar özəlləşdirmə 

prosesini diqqət mərkəzində saxlayırlar. Çünki xarici investorlar gələcəkdə 

böyük səmərə verə biləcək müəssisələrin dövlətsizləşdirilməsində iştirak edərək 

səhmlərin əksər hissəsini alır və böyük həcmdə investisiya qoyurlar. Qeyd edək 

ki, xarici investorlar üçün, xüsusilə, cəlbedici olan metallurgiya, kimya, 

energetika, maşınqayırma, rabitə və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin özəlləşdirməyə açılması xarici investisiya axınına təkan 

vermişdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya yatıran beynəlxalq qurumlardan 

biri olan Dünya Bankının Azərbaycanda keçirilən özəlləşdirmə prosesi ilə 

əlaqədar bəzi tövsiyələri mövcuddur: 

• Özəlləşdirmə Strategiyasının inkişafı, orta və böyük ölçülü müəssisələrin 

özəlləşdirilməsini sona çatdırmaq, dövlət müəssisələrinin inkişafı məsələsilə 

məşğul olmaq və sərmayə bazarlarını inkişaf etdirmək; 

• Müəssisələr üçün maliyyə gəlirinin əsas bazasını təşkil etmək, 

özəlləşdirilmə çeklərindən istifadə edərək topdan özəlləşdirilməni sürətlən-

dirmək; 

• Yerli mütəxəssislərin digər ölkələrin təcrübələri ilə tanış olmaq və 

Azərbaycan üçün öz kadr potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə daxili 

təhsilini və xarici ölkələrdə təhsil almaq üçün şəraiti təşkil etmək; 

• Özəlləşdirmə Proqramı haqqındakı məlumatları geniş kütləyə bildirmək 

və onların bu müddətdə aktiv iştiraklarına nail olmaq; 

• Sərmayə bazarları üçün köklü və qanuni şəbəkənin təşkili. 

Ölkəmizin dinamik inkişaf yolu ilə uğurla irəliləməsi beynəlxalq 

qurumların Azərbaycana marağını artırmışdır. Bununla əlaqədar respub-
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likamızda xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə beynəlxalq əməkdaşlıq 

sahələrində həyata keçirilən tədbirlər son illər daha geniş miqyas almışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların bir hissəsini təşkil etməklə 

xarici investisiyalar ölkə iqtisadiyyatının, xüsusən də keçid dörvü yaşayan 

iqtisadiyyatın dirçəlməsi və inkişaf etməsinə yardım edir. Xarici 

investisiyaların ökəyə cəlb olunmasının iqtisadi əsasları kimi Azərbaycanın 

müstəqillik əldə etməklə qlobal iqtisadi məkana azad bir subyekt kimi daxil 

olması və bununla əlaqədar olaraq iqtisadiyyatın transformasiya olunmasını 

göstərmək olar. İqtisadiyyatın transformasiya olunması islahatlar yolu ilə 

aparıldığından bu zaman mühüm alət kimi özəlləşdirmə prosesindən istifadə 

olunmuşdur. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, dünya ölkələrinin təcrübəsindən 

özəlləşdirmə vasitəsi ilə xarici investisiyanın cəlb edilməsi praktikasının əxz 

edilməsi mühüm bir mərhələni təşkil edirdi. Belə ki, həm keçmiş sosialist 

ölkələrinin təcrübəsi və həm də azad bazar iqtisadiyyatına malik inkişaf etmiş 

və inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici investisiyalarının cəlb edilməsi üçün 

özəlləşdirmə alətindən istifadə təcrübəsinin bizə uyğun tərəflərinin öyrənilməsi 

və tətbiq edilməsi bu tarixi mərhələnin əsas cəhətlərindən idi. Lakin qeyd 

olunmalıdır ki, özəlləşdirmə vasitəsi ilə ölkəyə xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi başlanğıc mərhələdirsə, ondan sonrakı mərhələdə geniş hüquqi-

normativ bazanın formalaşdırılması ilə iqtisadi və xüsusən də investisiya 

mühitinin formalaşdırılması prosesi həyata keçirilməlidir.  
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Mövzu 11 

Milli iqtisadiyyatın inkişafı və ixrac potensialından səmərəli istifadənən 

rolu 

 

PLAN 

1. İxrac potensialının iqtisadi inkişafda rolu və onun tənzimlənməsi 

2. İxrac potensialının tənzimləsinin qanunvericilik bazası və 

təkmilləşdirilməsi 

3. Milli iqtisadiyyatın inkişafı və ixrac potensialından səmərəli istifadə və 

onun əhəmiyyəti 

4. Azərbaycan Respublikasının neft-qaz ixrac strategiyası 

5. Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac prioritetləri 

 

Ихраc потенсиалынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд милли игтисадиййатын 

давамлы инкишафынын тямини вя макроигтисади сабитлийин горунуб сахла-

нылмасыдыр. Диэяр тяряфдян дя ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, ондан милли 

игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмяси цчцн макроигтисади 

сабитлик вя давамлы инкишаф ясас шяртляр кими чыхыш едир. Бир сюзля, бу ики амил бир-

бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Буна эюря дя ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси 

мясяляляриндян бящс едяркян макроигтисади инкишаф эюстяриъиляринин юйрянилмяси 

вя игтисади инкишаф хцсусиййятляринин, милли игтисадиййатда мцшащидя едилян 

тенденсийаларын тядгиги зярури эюрцнцр. 

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn «Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

иxracat potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsи haqqыnda» 13 агуст 1992-ъи ил 

тарихли Фярманы бящс етдийимиз ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы 

истигамятиндя атылмыш илк аддым кими гиймятляндириля биляр. Фярманда хarиcи 

иqtиsadи fяalиyyяtdя lazыmи иntиzam vя qayda yaratmaq vя Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn Vahиd Valyuta Fondunun doldurulmasыnы sцrяtlяndиrmяk 

mяqsяdи иlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn иxracat potensиalыndan иstиfadя 

edиlmяsиnиn qaydaлары mцяyyяn edиlмишдир. Бу сяняд мцстягиллик ялдя етдикдян 
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сонра Азярбайъанын хариъи-игтисади ялагяляринин илкин формалашма мярщялясиндя 

ящямиййят кясб едирди вя хариъи тиъарят ялагяляринин гурулмасында вя 

тянзимлянмясиндя мцвафиг дювлят органлары арасында вязифя бюлэцсцнц 

мцяййян едирди. Лакин сонракы иллярдя юлкядя игтисади инкишафн тямин едилмяси, 

базар мцнасибятляринин даща эениш шякилдя формалашмаьа башламасы, дцнйа 

игтисадиййатына интеграсийа просесляриня старт верилмяси беля ганунвериъилик ба- 

засынын даща да мцкяммялляшдирилмясини, мцсаир тялябляря уйьунлашдырылмасыны 

тяляб едирди. Бу бахымдан 1995-1997-ъи иллярдя гябул едилмиш бязи норматив-

щцгуги актлар хцсуси ящямиййят кясб етмишдир. 

28 март 1995-ъи илдя гябул едилмиш «Иxracat vergиsи haqqыnda» Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn Qanunu ихраъ потнсиалынын тариф тянзимлянмяси истигамятиндя 

мцщцм бир сяняд олмушдур. Ганунда ихраъат верэисинин верэитутма обйекти 

кими Azяrbaycan Respublиkasыnda иstehsal edиlmиш stratejи mяhsulun kontrakt 

qиymяtи иlя (иxrac xяrclяrи чxыlmaqla) respublиkadaxиlи mцяssиsя topdansatыш 

qиymяtиnиn arasыndakы fяrq гябул едилмишдир.  

Ганунда Azяrbaycan Respublиkasыnda xarиcи xammaldan emal vя иstehsal 

edиlmиш mяhsulu иxrac edяn, hяmчиnиn xarиcи kapиtalыn ишtиrakы иlя yaradыlmыш 

hцquqи шяxslяrин юzlяrиnиn иstehsal etdиklяrи stratejи mяhsullar цzrя иxracat 

vergиsиnи юdяmяkdяn azad олдуглары эюстярилмишдир. Vergи tutulan stratejи 

mяhsullarыn sиyahыsы vя vergи dяrяcяlяrинин mцvafиq иcra hakиmиyyяtи orqanы 

тяряфиндян мцяййянляшдирилмяси вя иxracat vergиsиnиn dяrяcяsинин 70 faиz олмасы 

гейд едилмишдир. 

20 ийун 1995-ъи илдя «Gюmrцk tarиfи haqqыnda» Azяrbaycan Respub-

lиkasыnыn Qanunu гябул едилмишдир. Bu Qanun Azяrbaycan Respublиkasыnda 

daxиlи bazarыn xarиcи bazarla sяmяrяlи яlaqяsиnи tяmиn etmяklя, xarиcи tиcarяtиn 

dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn mцhцm vasиtяsи olan gюmrцk tarиfиnиn 

formalaшdыrыlmasы vя tяtbиqи, hяmчиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk 

sяrhяdиndяn keчяn mallardan rцsum tutulmasы qaydalarыnы mцяyyяn edиr.  

Сюзцэедян Ганунда эюmrцk tarиfляриnиn яsas mяqsяdlяrи кими aшaьы-

dakыlar эюстярилмишдир: 
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- Azяrbaycan Respublиkasы цzrя иdxalыn яmtяя strukturunu sяmяrяlи-

lяшdиrmяk; 

- Azяrbaycan Respublиkasы яrazиsиnя mallarыn gяtиrиlmяsи vя чыxarыl-

masыnыn, valyuta gяlиrlяrиnиn vя xяrclяrиnиn яlverишlи nиsbяtиnи tяmиn etmяk; 

- valyuta sяrvяtlяrиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk яrazиsиnя 

gяtиrиlmяsи vя bu яrazиdяn чыxarыlmasы цzяrиndя sяmяrяlи nяzarяt etmяk; 

- Azяrbaycan Respublиkasыnda mallarыn иstehsal vя иstehlak strukturunda 

mцtяrяqqи dяyишиklиklяr цчцn шяraиt yaratmaq; 

- Azяrbaycan Respublиkasыnыn иqtиsadиyyatыnы xarиcи rяqabяtиn mяnfи 

tяsиrиndяn qorumaq; 

- Azяrbaycan Respublиkasы иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы иlя sяmяrяlи 

иnteqrasиyasыna шяraиt yaratmaq. 

Ганунда гейд едилмишдир ки, иxrac gюmrцk rцsumlarыnыn dяrяcяlяrи vя 

onlarыn tяtbиq olunduьu mallarыn sиyahыsы, hяmчиnиn xarиcи иqtиsadи tяn-

zиmlяnmяnиn qeyrи-tarиf tяdbиrlяrи Azяrbaycan Respublиkasыnыn Nazиrlяr 

Kabиnetи tяrяfиndяn mцяyyяn olunur. Azяrbaycan Respublиkasыnыn яlverишlи 

tиcarяt rejиmи tяtbиq etdиyи юlkяlяrиn mallarы цчцn иxrac gюmrцk rцsumlarы 

dяrяcяlяrиnиn son hяddи Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи Mяclиsи tяrяfиndяn 

tяyиn olunur. 

Йерли истещсалын хариъи рягабятдян горунмасы мягсядиля ганунда хцсуси 

рцсумларын тятбиги нязярдя тутулмуш вя онларын ашаьыдакы щалларда тятбиги 

мцяййянлядирилмишдир: 

- mallar Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя bu qяbиldяn olan 

mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vuran vя ya zиyan vura bиlяcяk kяmиyyяtdя 

vя шяrtlяrlя gяtиrиldиyи tяqdиrdя mцdafия tяdbиrи kиmи; 

- dиgяr dюvlяtlяrиn vя onlarыn иttиfaqlarыnыn Azяrbaycan dюvlяtиnиn mя-

nafeyиnя toxunan ayrы-seчkиlиk vя dиgяr hяrяkяtlяrиnя cavab tяdbиrи kиmи. 

Ганундахили базарын горунмасында аntиdempиnq rцsumlarынын тятбигини 

дя нязярдя тутур. Беля rцsumlar иdxal olunan mallarыn qиymяtи Azяrbaycan 

Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиldиyи anda иxrac olunduьu юlkяdяkи real 
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dяyяrиndяn xeylи aшaьы olduqda vя belя bиr иdxal bu qяbиldяn olan mallarыn yerlи 

иstehsalчыlarыna zиyan vurduqda vя ya bu hal иstиsna edиlmяdиkdя, Azяrbaycan 

Respublиkasыnda onlarыn иstehsalыnыn tяшkиlиnя vя ya genишlяndиrиlmяsиnя 

maneчиlиk tюrяdиldиkdя tяtbиq edиlиr. 

Йерли истещсалын марагларына хидмят едян рцсумлардан бири дя компен-

сасийа рцсумларыдыр. Ганунда гейд едилир ки, кompensasиya rцsumlarы 

Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиlяn mallarыn иstehsalы vя ya 

иxracы zamanы bиrbaшa vя dolayы subsиdиyalardan иstиfadя olunduqda vя belя bиr 

иdxal bu qяbиldяn olan mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vurduqda vя ya bu 

hal иstиsna edиlmяdиkdя tяtbиq edиlиr. 

Фикримизъя, ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя Эюмрцк Ганунве-

риъилийинин ня дяряъядя хцсуси ящямиййят кясб етдийини шярщ етмяйя ещтийаъ 

йохдур. Щям йерли истещсалын горунмасы, щям дя ихраъын стимуллашдырылмасы 

бахымындан сямяряли Эюмрцк Ганунвериъилийи щюкумятин бу сащядяки 

фяалиййятинин башлыъа алятидир. 

10 иyun 1997-cи иl tarиxlи 311-ЫQ saylы Qanuna яsasяn tяsdиq edиlmиш 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn «Gюmrцk Mяcяllяsи» юлкянин Эюмрцк Ганун-

вериъилийинин ясасыны тяшкил едир. Bu Mяcяllя gюmrцk ишиnиn hцquqи, иqtиsadи vя 

tяшkиlatи яsaslarыnы mцяyyяn edиr, Azяrbaycan Respublиkasыnыn иqtиsadи 

tяhlцkяsиzlиyиnиn, suverenlиyиnиn vя maraqlarыnыn qorunmasыna, Azяrbaycan 

иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы иlя яlaqяlяrиnиn genишlяnmяsиnя, gюmrцk иши 

sahяsиndя tяsяrrцfat subyektlяrиnиn, fиzиkи шяxslяrиn vя dюvlяt orqanlarыnыn 

hцquqlarыnыn mцdafияsиnиn tяmиn olunmasыna, onlarыn юz vяzиfяlяrиnи yerиnя 

yetиrmяlяrиnя yюnяlmишdиr.  

Милли игтисадиййатын иnkишafы vя beynяlxalq иqtиsadи иnteqrasиya просесляри 

dоvlяt gюmrцk sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, онун мцасир тялябляря уйьун 

шякилдя mоdernlяшdиrиlmяsиnи, gюmrцk ишиnиn beynяlxalq standartlara uyьun 

aparыlmasыnы vя gюmrцk sиstemиnиn оlkяnиn sоsиal-иqtиsadи иnkишafыndakы rоlunun 

daha da йцксялдилмясини ясас вязифя кими гаршыйа гоймушдур. 

Президентин 2007-cи иl 1 fevral tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш «Azяr-
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baycan Respublиkasы gюmrцk sиstemиnиn 2007-2011-cи иllяrdя иnkишafыna daиr 

Dоvlяt Prоqramы»” dоvlяtиn gюmrцk sиyasяtиnдя ящямиййятли бир аддым кими 

гиймятляндирилмишдир. Програмда 2007-2011-ъи иллярдя эюмрцк системинин игтисади 

инкишафла узлашдырылмасы вя модернляшдирилмяси иля баьлы яsas vяzиfяlяr, иstиqamяtlяr 

vя yerиnя yetиrиlmяlи оlan tяdbиrlяr юз яксини тапмышдыр. 

26 октйабр 2004-ъц илдя «Иxrac nяzarяtи haqqыnda» Azяrbaycan Res-

publиkasыnыn Qanunu гябул едилмишдир. Бу норматив актда dюvlяt orqanlarы 

tяrяfиndяn иxrac nяzarяtиnиn hяyata keчиrиlmяsиnиn hцquqи яsaslarы vя иxrac 

nяzarяtиnя dцшяn mallarыn (ишlяrиn, xиdmяtlяrиn, яqlи fяalиyyяtиn nяtиcяlяrиnиn) 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk sяrhяdlяrиndяn keчиrиlmяsи qaydalarы 

mцяyyяn edилмишдир. 

Бир сыра дювлятлярля, хцсусиля дя кечмиш совет респбликалары иля Азярбайъан 

щюкумяти арасында сярбяст тиъарят щаггында сазишляр имзаланмышдыр. Бцтцн бу 

сазишлярдя ясас мягсяд тяряфдаш юлкялярин ихраъ потенсиалларындан истифадянин 

йцксялдилмяси олмушдур. Бунлара мисал олараг ашаьыдакылары эюстяря билярик. 

Sяrbяst tиcarяt haqqыnda Azяrbaycan Respublиkasы hюkumяtи vя Moldova 

Respublиkasы hюkumяtи arasыnda Сазиш 16 aprel 1996-cы иl tarиxlи 300 nюmrяlи 

Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmишdиr. Сазишдя щяр бир тяряф цчцн ашаьыдакы ющдяликляр 

нязярдя тутулмушдур: 

- сazишиn tяsиr daиrяsиnя dцшяn mallarы, bиlavasиtя vя ya dolayы yolla, daxиldя 

иstehsal olunan, yaxud цчцncц юlkяdяn gяtиrиlяn analojи mallara tяtbиq edиlяn 

daxиlи vergи vя rцsumlardan yцksяk vergи vя rцsumlara cяlb etmяyяcяk; 

- сazишиn tяsиr daиrяsиnя dцшяn mallarыn иdxal vя иxracыna mцnasиbяtdя, 

analojи halda eynи qяbиldяn olan daxиlи иstehsal mallarыna vя ya цчцncц юlkяdяn 

gяlяn mallara qarшы tяtbиq edиlmяyяn, hяr hansы bиr xцsusи mяhdudlaшma vя ya 

tяlяb yerиtmяyяcяk; 

- сазиши имзалайан юлкядян gяlяn mallarыn anbara vurulmasыna, yцk-

lяnmяsиnя, saxlanmasыna, daшыnmasыna, hяmчиnиn onlar цчцn юdяnclяrя vя 

юdяnc kючцrmяlяrиnя analojи halda юz mallarыna vя ya цчцncц юlkяdяn gяtиrиlяn 

mallara tяtbиq olunанlardan fяrqlи qaydalar tяtbиq etmяyяcяk вя с. 
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Яввялки параграфларда гейд етдийимиз кими, ихраъ потенсиалындан истифадядя 

хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи 6 март 2007-cи иlдя «Azяrbaycan 

Respublиkasыnda xцsusи иqtиsadи zоnalarыn yaradыlmasы haqqыnda» Fяrman 

имзаламышдыр. Бу Фярмандан иrяlи gяlяn mяsяlяlяrиn hяllи иlя baьlы Azяrbaycan 

Respublиkasы Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrиnиn 2007-cи иl 27 mart tarиxlи 141 nоmrяlи 

яmrиnя яsasяn yaradыlmыш kоmиssиya vя ишчи qrup tяrяfиndяn aшaьыdakы 

layиhяlяrиn hazыrlanmasы uzяrиndя ишlяr aparыlmышdыr: 

- «Xцsusи иqtиsadи zоnalar haqqыnda»” Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qa-

nunu; 

- xцsusи иqtиsadи zоnalarыn yaradыlmasыnыn prиоrиtet иstиqamяtlяrиnя daиr 

tяklиflяr; 

- mцvafиq xцsusи иqtиsadи zоnalar barяdя яsasnamя; 

- xцsusи иqtиsadи zоnalarda guzяшtlи vergи vя gюmrцk rejиmи, valyuta 

tяnzиmlяnmяsи barяdя tяklиflяr; 

- xцsusи иqtиsadи zоnalarыn hцdudlarыnda gюmrцk nяzarяtиnиn, gюmrцk 

mяntяqяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn, mallarыn sяnяdlяшdиrиlmяsиnиn, nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn 

vя fиzиkи шяxslяrиn buraxыlma rejиmиnиn sadяlяшdиrиlmиш qaydalarы. 

Назирлик тяряфиндян хцсуси игтисади зона олаъаг «сянйе шящяръийи» лайищяси 

щазырланмышдыр. Beynяlxalq tяшkиlatlarыn dяstяyи иlя шяhяrcиyиn иlkиn texnиkи-

иqtиsadи яsaslandыrыlmasы hяyata keчиrиlmиш, онун yaradыlmasы vя fяalиyyяtиnиn 

mцhцm mяqamlarы uzrя sоrьularы vя иqtиsadи tяhlиllяrи яhatя edяn marketиnq 

tяdqиqatы aparыlmышdыr. Tцrk Яmяkdaшlыq vя Иnkишaf Иdarяsиnиn (TИKA) dяstяyи 

иlя шяhяrcиyиn иnfrastrukturunun yaradыlmasыnыn ишчи layиhяlяrиnиn hazыrlanmasы 

bu иstиqamяtdя nоvbяtи uьurlu addыm оlmuшdur. Бу лayиhя cяrcиvяsиndя 

hazыrlanmыш ишчи layиhяlяr Turkиyяnиn KОSGEB tяшkиlatыnda еkspertиzadan 

keчmишdиr. 2007-cи иl 10 иyul tarиxиndя Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи иlя TИKA 

arasыnda яmяkdaшlыq cяrcиvяsиndя hяyata kecиrиlяn Azяrbaycanda иlk Sяnaye 

шяhяrcиyиnиn yaradыlmasыna dяstяk layиhяsиnиn nяtиcяlяrиnиn tяqdиmatы 

оlmuшdur.  
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Тядгигатлар эюстярир ки, сярбяст игтисад зоналарын ганунвериъилик базасынын 

формалашдырылмасы вя онун тякмилляшдирилмяси щазыркы дюврдя актуаллыьы артмыш 

мясялялярдян биридир. Ганунвериъилик базасынын мцкяммял олмасы йарадылаъаг 

сярбяст зоналарда, сянайе шящяръикляриндя истещсалын даща сцрятли артымына, ихраъ 

потенсиалынын йцксялмясиня йардым едя биляр. 

Сahиbkarlыьыn иnkишafыnыn surяtlяndиrиlmяsи, bиznes mцhиtиnиn ялверишсизли-

йинин daha da artыrыlmasы vя сащибкарлыг фяалиййятиня башлама prоsedurlarыnыn 

sadяlяшdиrиlmяsи цчцn zяrurи tяdbиrlяrиn gюrulmяsи mяqsяdи иlя «Sahиbkarlыq 

fяalиyyяtи subyektlяrиnиn «bиr pяncяrя» prиnsиpи uzrя tяшkиlиnиn tяmиn edиlmяsи 

tяdbиrlяrи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2007-cи иl 25 

оktyabr tarиxlи Сяrяncamы имзаланмыдыр. Бундан сонра, 2007-cи иl 18 dekabr 

tarиxdя иsя sahиbkarlыq subyektlяrиnиn dоvlяt qeydиyyatыnыn “bиr pяncяrя” 

prиnsиpиnя uyьun tяшkиlиnи tяmиn etmяk mяqsяdи иlя «Sahиbkarlыq fяalиyyяtи 

subyektlяrиnиn dоvlяt qeydиyyatыnыn «bиr pяncяrя» prиnsиpи uzrя tяшkиlиnиn tяmиn 

edиlmяsиnя daиr яlavя tяdbиrlяr barяdя» Президент Sяrяncamы олмушдур. 

Azяrbaycan Prezиdentиnиn 11 noyabr 2008-cи иl tarиxlи Фяrmanы юлкянин 

ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси сащясиндя мцщцм бир сянядя чеврилмишдир. Бу 

Фярманда нязярдя тутуланлара ясасян, 1 йанвар 2009-ъу илдян етибарян 

respublиkamыzыn dюvlяt sяrhяdиnиn buraxыlыш mяntяqяlяrиndяn keчиrиlяn mallarыn 

vя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn yoxlanыlmasыnda «bиr pяncяrя» prиnsиpи тятбиг 

едиляъякдир. Бu prиnsиp цzrя vahиd dюvlяt orqanыnыn sяlahиyyяtlяrи Dюvlяt 

Gюmrцk Komиtяsиnя hяvalя olunmuшdur. 

Гейд едяк ки, бундан яввял верэи системиндя вя сащибкарлыгла мяшьул 

олмаг истяйян физики вя щцгуги шяхслярин гейдиййаты мясялясиндя «бир пянъяря» 

принсипинин тятбиги юзцнц практики бахымдан доьрултмуш вя бюйцк сямяря 

вермишдир. Бу бахымдан експертляр - сярщяд кечид мянтягяляриндя беля системин 

тятбигинин дя мцсбят нятиъя веряъяйини прогнозлашдырырлар. 

Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи tяrяfиndяn «Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

Antииnhиsar Mяcяllяsи»nиn”,«Иnvestиsиya fяalиyyяtи haqqыnda” Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn Qanunu»nun layиhяlяrи hazыrlanmыш вя бу сянядляр Azяr-
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baycan Respublиkasыnыn Prezиdentи tяrяfиndяn Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

Mиllи Mяclиsиnя tяqdиm оlunmuшдур. Щazыrda Mиllи Mяclиsdя ганун 

лайищяляринин гябулу цчцн muzakиrяляр апарылыр. Бундан башга, назирлик 

тяряфиндян «Azяrbaycan Respublиkasыnda sahиbkarlыьыn иnkишafы Dоvlяt Prоq-

ramы» layиhяsи дя hazыrlanmышdыr. Бу сяnяdдя sahиbkarlыьыn иnkишafыna dоvlяt 

dяstяyиnиn fоrma vя цsullarы muяyyяn edиляъякдир. Назирлийин мялуматында 

гейд едилир: «Лayиhяdя sahиbkarlыьыn dоvlяt tяnzиmlяnmя mexanиzmlяrиnиn 

tяkmиllяшdиrиlmяsи, иnfrastruktur tяmиnatы sяvиyyяsиnиn yuksяldиlmяsи vя 

sahиbkarlыьыn dяstяklяnmяsи mоdellяrиnиn tяtbиqи, sahиbkarlыьыn иnfоrmasиya, 

mяslяhяt tяmиnatы sяvиyyяsиnиn yuksяldиlmяsи vя kadr hazыrlыьыnыn 

tяkmиllяшdиrиlmяsи, sahиbkarlыьыn malиyyя tяmиnatыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, dоvlяt-

sahиbkar munasиbяtlяrиnиn иnkишafы vя sahиbkarlarыn hцquqlarыnыn mudafияsи 

mexanиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, sahиbkarlыьыn иxrac pоtensиalыnыn 

guclяndиrиlmяsи uzrя tяdbиrlяrи nяzяrdя tutuлуб». 

Ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд милли игтисадиййатын 

давамлы инкишафынын тямини вя макроигтисади сабитлийин горунуб сахла-

нылмасыдыр. Диэяр тяряфдян дя ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, ондан милли 

игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмяси цчцн макроигтисади 

сабитлик вя давамлы инкишаф ясас шяртляр кими чыхыш едир. Бир сюзля, бу ики амил бир-

бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Буна эюря дя ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси 

мясяляляриндян бящс едяркян макроигтисади инкишаф эюстяриъиляринин юйрянилмяси 

вя игтисади инкишаф хцсусиййятляринин, милли игтисадиййатда мцшащидя едилян 

тенденсийаларын тядгиги зярури эюрцнцр. 

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn «Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

иxracat potensиalыndan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsи haqqыnda» 13 агуст 1992-ъи ил 

тарихли Фярманы бящс етдийимиз ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы 

истигамятиндя атылмыш илк аддым кими гиймятляндириля биляр. Фярманда хarиcи 

иqtиsadи fяalиyyяtdя lazыmи иntиzam vя qayda yaratmaq vя Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn Vahиd Valyuta Fondunun doldurulmasыnы sцrяtlяndиrmяk 

mяqsяdи иlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn иxracat potensиalыndan иstиfadя 

edиlmяsиnиn qaydaлары mцяyyяn edиlмишдир. Бу сяняд мцстягиллик ялдя етдикдян 
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сонра Азярбайъанын хариъи-игтисади ялагяляринин илкин формалашма мярщялясиндя 

ящямиййят кясб едирди вя хариъи тиъарят ялагяляринин гурулмасында вя 

тянзимлянмясиндя мцвафиг дювлят органлары арасында вязифя бюлэцсцнц 

мцяййян едирди. Лакин сонракы иллярдя юлкядя игтисади инкишафн тямин едилмяси, 

базар мцнасибятляринин даща эениш шякилдя формалашмаьа башламасы, дцнйа 

игтисадиййатына интеграсийа просесляриня старт верилмяси беля ганунвериъилик ба- 

засынын даща да мцкяммялляшдирилмясини, мцсаир тялябляря уйьунлашдырылмасыны 

тяляб едирди. Бу бахымдан 1995-1997-ъи иллярдя гябул едилмиш бязи норматив-

щцгуги актлар хцсуси ящямиййят кясб етмишдир. 

28 март 1995-ъи илдя гябул едилмиш «Иxracat vergиsи haqqыnda» Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn Qanunu ихраъ потнсиалынын тариф тянзимлянмяси истигамятиндя 

мцщцм бир сяняд олмушдур. Ганунда ихраъат верэисинин верэитутма обйекти 

кими Azяrbaycan Respublиkasыnda иstehsal edиlmиш stratejи mяhsulun kontrakt 

qиymяtи иlя (иxrac xяrclяrи чxыlmaqla) respublиkadaxиlи mцяssиsя topdansatыш 

qиymяtиnиn arasыndakы fяrq гябул едилмишдир.  

Ганунда Azяrbaycan Respublиkasыnda xarиcи xammaldan emal vя иstehsal 

edиlmиш mяhsulu иxrac edяn, hяmчиnиn xarиcи kapиtalыn ишtиrakы иlя yaradыlmыш 

hцquqи шяxslяrин юzlяrиnиn иstehsal etdиklяrи stratejи mяhsullar цzrя иxracat 

vergиsиnи юdяmяkdяn azad олдуглары эюстярилмишдир. Vergи tutulan stratejи 

mяhsullarыn sиyahыsы vя vergи dяrяcяlяrинин mцvafиq иcra hakиmиyyяtи orqanы 

тяряфиндян мцяййянляшдирилмяси вя иxracat vergиsиnиn dяrяcяsинин 70 faиz олмасы 

гейд едилмишдир. 

20 ийун 1995-ъи илдя «Gюmrцk tarиfи haqqыnda» Azяrbaycan Respub-

lиkasыnыn Qanunu гябул едилмишдир. Bu Qanun Azяrbaycan Respublиkasыnda 

daxиlи bazarыn xarиcи bazarla sяmяrяlи яlaqяsиnи tяmиn etmяklя, xarиcи tиcarяtиn 

dюvlяt tяnzиmlяnmяsиnиn mцhцm vasиtяsи olan gюmrцk tarиfиnиn 

formalaшdыrыlmasы vя tяtbиqи, hяmчиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk 

sяrhяdиndяn keчяn mallardan rцsum tutulmasы qaydalarыnы mцяyyяn edиr.  

Сюзцэедян Ганунда эюmrцk tarиfляриnиn яsas mяqsяdlяrи кими aшaьыdakыlar 

эюстярилмишдир: 

- Azяrbaycan Respublиkasы цzrя иdxalыn яmtяя strukturunu sяmяrяlи-
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lяшdиrmяk; 

- Azяrbaycan Respublиkasы яrazиsиnя mallarыn gяtиrиlmяsи vя чыxarыl-

masыnыn, valyuta gяlиrlяrиnиn vя xяrclяrиnиn яlverишlи nиsbяtиnи tяmиn etmяk; 

- valyuta sяrvяtlяrиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk яrazиsиnя 

gяtиrиlmяsи vя bu яrazиdяn чыxarыlmasы цzяrиndя sяmяrяlи nяzarяt etmяk; 

- Azяrbaycan Respublиkasыnda mallarыn иstehsal vя иstehlak strukturunda 

mцtяrяqqи dяyишиklиklяr цчцn шяraиt yaratmaq; 

- Azяrbaycan Respublиkasыnыn иqtиsadиyyatыnы xarиcи rяqabяtиn mяnfи 

tяsиrиndяn qorumaq; 

- Azяrbaycan Respublиkasы иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы иlя sяmяrяlи 

иnteqrasиyasыna шяraиt yaratmaq. 

Ганунда гейд едилмишдир ки, иxrac gюmrцk rцsumlarыnыn dяrяcяlяrи vя 

onlarыn tяtbиq olunduьu mallarыn sиyahыsы, hяmчиnиn xarиcи иqtиsadи tяn-

zиmlяnmяnиn qeyrи-tarиf tяdbиrlяrи Azяrbaycan Respublиkasыnыn Nazиrlяr 

Kabиnetи tяrяfиndяn mцяyyяn olunur. Azяrbaycan Respublиkasыnыn яlverишlи 

tиcarяt rejиmи tяtbиq etdиyи юlkяlяrиn mallarы цчцn иxrac gюmrцk rцsumlarы 

dяrяcяlяrиnиn son hяddи Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи Mяclиsи tяrяfиndяn 

tяyиn olunur. 

Йерли истещсалын хариъи рягабятдян горунмасы мягсядиля ганунда хцсуси 

рцсумларын тятбиги нязярдя тутулмуш вя онларын ашаьыдакы щалларда тятбиги 

мцяййянлядирилмишдир: 

- mallar Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя bu qяbиldяn olan 

mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vuran vя ya zиyan vura bиlяcяk kяmиyyяtdя 

vя шяrtlяrlя gяtиrиldиyи tяqdиrdя mцdafия tяdbиrи kиmи; 

- dиgяr dюvlяtlяrиn vя onlarыn иttиfaqlarыnыn Azяrbaycan dюvlяtиnиn mяnafeyиnя 

toxunan ayrы-seчkиlиk vя dиgяr hяrяkяtlяrиnя cavab tяdbиrи kиmи. 

Ганундахили базарын горунмасында аntиdempиnq rцsumlarынын тятбигини 

дя нязярдя тутур. Беля rцsumlar иdxal olunan mallarыn qиymяtи Azяrbaycan 

Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиldиyи anda иxrac olunduьu юlkяdяkи real 

dяyяrиndяn xeylи aшaьы olduqda vя belя bиr иdxal bu qяbиldяn olan mallarыn yerlи 

иstehsalчыlarыna zиyan vurduqda vя ya bu hal иstиsna edиlmяdиkdя, Azяrbaycan 
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Respublиkasыnda onlarыn иstehsalыnыn tяшkиlиnя vя ya genишlяndиrиlmяsиnя 

maneчиlиk tюrяdиldиkdя tяtbиq edиlиr. 

Йерли истещсалын марагларына хидмят едян рцсумлардан бири дя компен-

сасийа рцсумларыдыр. Ганунда гейд едилир ки, кompensasиya rцsumlarы 

Azяrbaycan Respublиkasы gюmrцk яrazиsиnя gяtиrиlяn mallarыn иstehsalы vя ya 

иxracы zamanы bиrbaшa vя dolayы subsиdиyalardan иstиfadя olunduqda vя belя bиr 

иdxal bu qяbиldяn olan mallarыn yerlи иstehsalчыlarыna zиyan vurduqda vя ya bu 

hal иstиsna edиlmяdиkdя tяtbиq edиlиr. 

Фикримизъя, ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя Эюмрцк Ганунве-

риъилийинин ня дяряъядя хцсуси ящямиййят кясб етдийини шярщ етмяйя ещтийаъ 

йохдур. Щям йерли истещсалын горунмасы, щям дя ихраъын стимуллашдырылмасы 

бахымындан сямяряли Эюмрцк Ганунвериъилийи щюкумятин бу сащядяки 

фяалиййятинин башлыъа алятидир. 

10 иyun 1997-cи иl tarиxlи 311-ЫQ saylы Qanuna яsasяn tяsdиq edиlmиш 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn «Gюmrцk Mяcяllяsи» юлкянин Эюмрцк Ганун-

вериъилийинин ясасыны тяшкил едир. Bu Mяcяllя gюmrцk ишиnиn hцquqи, иqtиsadи vя 

tяшkиlatи яsaslarыnы mцяyyяn edиr, Azяrbaycan Respublиkasыnыn иqtиsadи 

tяhlцkяsиzlиyиnиn, suverenlиyиnиn vя maraqlarыnыn qorunmasыna, Azяrbaycan 

иqtиsadиyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы иlя яlaqяlяrиnиn genишlяnmяsиnя, gюmrцk иши 

sahяsиndя tяsяrrцfat subyektlяrиnиn, fиzиkи шяxslяrиn vя dюvlяt orqanlarыnыn 

hцquqlarыnыn mцdafияsиnиn tяmиn olunmasыna, onlarыn юz vяzиfяlяrиnи yerиnя 

yetиrmяlяrиnя yюnяlmишdиr.  

Милли игтисадиййатын иnkишafы vя beynяlxalq иqtиsadи иnteqrasиya просесляри 

dоvlяt gюmrцk sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиnи, онун мцасир тялябляря уйьун 

шякилдя mоdernlяшdиrиlmяsиnи, gюmrцk ишиnиn beynяlxalq standartlara uyьun 

aparыlmasыnы vя gюmrцk sиstemиnиn оlkяnиn sоsиal-иqtиsadи иnkишafыndakы rоlunun 

daha da йцксялдилмясини ясас вязифя кими гаршыйа гоймушдур. 

Президентин 2007-cи иl 1 fevral tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш «Azяr-

baycan Respublиkasы gюmrцk sиstemиnиn 2007-2011-cи иllяrdя иnkишafыna daиr 

Dоvlяt Prоqramы»” dоvlяtиn gюmrцk sиyasяtиnдя ящямиййятли бир аддым кими 

гиймятляндирилмишдир. Програмда 2007-2011-ъи иллярдя эюмрцк системинин игтисади 
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инкишафла узлашдырылмасы вя модернляшдирилмяси иля баьлы яsas vяzиfяlяr, иstиqamяtlяr 

vя yerиnя yetиrиlmяlи оlan tяdbиrlяr юз яксини тапмышдыр. 

26 октйабр 2004-ъц илдя «Иxrac nяzarяtи haqqыnda» Azяrbaycan Res-

publиkasыnыn Qanunu гябул едилмишдир. Бу норматив актда dюvlяt orqanlarы 

tяrяfиndяn иxrac nяzarяtиnиn hяyata keчиrиlmяsиnиn hцquqи яsaslarы vя иxrac 

nяzarяtиnя dцшяn mallarыn (ишlяrиn, xиdmяtlяrиn, яqlи fяalиyyяtиn nяtиcяlяrиnиn) 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn gюmrцk sяrhяdlяrиndяn keчиrиlmяsи qaydalarы 

mцяyyяn edилмишдир. 

Бир сыра дювлятлярля, хцсусиля дя кечмиш совет респбликалары иля Азярбайъан 

щюкумяти арасында сярбяст тиъарят щаггында сазишляр имзаланмышдыр. Бцтцн бу 

сазишлярдя ясас мягсяд тяряфдаш юлкялярин ихраъ потенсиалларындан истифадянин 

йцксялдилмяси олмушдур. Бунлара мисал олараг ашаьыдакылары эюстяря билярик. 

Sяrbяst tиcarяt haqqыnda Azяrbaycan Respublиkasы hюkumяtи vя Moldova 

Respublиkasы hюkumяtи arasыnda Сазиш 16 aprel 1996-cы иl tarиxlи 300 nюmrяlи 

Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmишdиr. Сазишдя щяр бир тяряф цчцн ашаьыдакы ющдяликляр 

нязярдя тутулмушдур: 

- сazишиn tяsиr daиrяsиnя dцшяn mallarы, bиlavasиtя vя ya dolayы yolla, daxиldя 

иstehsal olunan, yaxud цчцncц юlkяdяn gяtиrиlяn analojи mallara tяtbиq edиlяn 

daxиlи vergи vя rцsumlardan yцksяk vergи vя rцsumlara cяlb etmяyяcяk; 

- сazишиn tяsиr daиrяsиnя dцшяn mallarыn иdxal vя иxracыna mцnasиbяtdя, 

analojи halda eynи qяbиldяn olan daxиlи иstehsal mallarыna vя ya цчцncц юlkяdяn 

gяlяn mallara qarшы tяtbиq edиlmяyяn, hяr hansы bиr xцsusи mяhdudlaшma vя ya 

tяlяb yerиtmяyяcяk; 

- сазиши имзалайан юлкядян gяlяn mallarыn anbara vurulmasыna, yцk-

lяnmяsиnя, saxlanmasыna, daшыnmasыna, hяmчиnиn onlar цчцn юdяnclяrя vя 

юdяnc kючцrmяlяrиnя analojи halda юz mallarыna vя ya цчцncц юlkяdяn gяtиrиlяn 

mallara tяtbиq olunанlardan fяrqlи qaydalar tяtbиq etmяyяcяk вя с. 

Яввялки параграфларда гейд етдийимиз кими, ихраъ потенсиалындан истифадядя 

хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи 6 март 2007-cи иlдя «Azяrbaycan 

Respublиkasыnda xцsusи иqtиsadи zоnalarыn yaradыlmasы haqqыnda» Fяrman 
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имзаламышдыр. Бу Фярмандан иrяlи gяlяn mяsяlяlяrиn hяllи иlя baьlы Azяrbaycan 

Respublиkasы Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrиnиn 2007-cи иl 27 mart tarиxlи 141 nоmrяlи 

яmrиnя яsasяn yaradыlmыш kоmиssиya vя ишчи qrup tяrяfиndяn aшaьыdakы 

layиhяlяrиn hazыrlanmasы uzяrиndя ишlяr aparыlmышdыr: 

- «Xцsusи иqtиsadи zоnalar haqqыnda»” Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qa-

nunu; 

- xцsusи иqtиsadи zоnalarыn yaradыlmasыnыn prиоrиtet иstиqamяtlяrиnя daиr 

tяklиflяr; 

- mцvafиq xцsusи иqtиsadи zоnalar barяdя яsasnamя; 

- xцsusи иqtиsadи zоnalarda guzяшtlи vergи vя gюmrцk rejиmи, valyuta 

tяnzиmlяnmяsи barяdя tяklиflяr; 

- xцsusи иqtиsadи zоnalarыn hцdudlarыnda gюmrцk nяzarяtиnиn, gюmrцk 

mяntяqяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn, mallarыn sяnяdlяшdиrиlmяsиnиn, nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn 

vя fиzиkи шяxslяrиn buraxыlma rejиmиnиn sadяlяшdиrиlmиш qaydalarы. 

Назирлик тяряфиндян хцсуси игтисади зона олаъаг «сянйе шящяръийи» лайищяси 

щазырланмышдыр. Beynяlxalq tяшkиlatlarыn dяstяyи иlя шяhяrcиyиn иlkиn texnиkи-

иqtиsadи яsaslandыrыlmasы hяyata keчиrиlmиш, онун yaradыlmasы vя fяalиyyяtиnиn 

mцhцm mяqamlarы uzrя sоrьularы vя иqtиsadи tяhlиllяrи яhatя edяn marketиnq 

tяdqиqatы aparыlmышdыr. Tцrk Яmяkdaшlыq vя Иnkишaf Иdarяsиnиn (TИKA) dяstяyи 

иlя шяhяrcиyиn иnfrastrukturunun yaradыlmasыnыn ишчи layиhяlяrиnиn hazыrlanmasы 

bu иstиqamяtdя nоvbяtи uьurlu addыm оlmuшdur. Бу лayиhя cяrcиvяsиndя 

hazыrlanmыш ишчи layиhяlяr Turkиyяnиn KОSGEB tяшkиlatыnda еkspertиzadan 

keчmишdиr. 2007-cи иl 10 иyul tarиxиndя Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи иlя TИKA 

arasыnda яmяkdaшlыq cяrcиvяsиndя hяyata kecиrиlяn Azяrbaycanda иlk Sяnaye 

шяhяrcиyиnиn yaradыlmasыna dяstяk layиhяsиnиn nяtиcяlяrиnиn tяqdиmatы 

оlmuшdur.  

Тядгигатлар эюстярир ки, сярбяст игтисад зоналарын ганунвериъилик базасынын 

формалашдырылмасы вя онун тякмилляшдирилмяси щазыркы дюврдя актуаллыьы артмыш 

мясялялярдян биридир. Ганунвериъилик базасынын мцкяммял олмасы йарадылаъаг 

сярбяст зоналарда, сянайе шящяръикляриндя истещсалын даща сцрятли артымына, ихраъ 

потенсиалынын йцксялмясиня йардым едя биляр. 
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Сahиbkarlыьыn иnkишafыnыn surяtlяndиrиlmяsи, bиznes mцhиtиnиn ялверишсизли-

йинин daha da artыrыlmasы vя сащибкарлыг фяалиййятиня башлама prоsedurlarыnыn 

sadяlяшdиrиlmяsи цчцn zяrurи tяdbиrlяrиn gюrulmяsи mяqsяdи иlя «Sahиbkarlыq 

fяalиyyяtи subyektlяrиnиn «bиr pяncяrя» prиnsиpи uzrя tяшkиlиnиn tяmиn edиlmяsи 

tяdbиrlяrи haqqыnda» Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 2007-cи иl 25 

оktyabr tarиxlи Сяrяncamы имзаланмыдыр. Бундан сонра, 2007-cи иl 18 dekabr 

tarиxdя иsя sahиbkarlыq subyektlяrиnиn dоvlяt qeydиyyatыnыn “bиr pяncяrя” 

prиnsиpиnя uyьun tяшkиlиnи tяmиn etmяk mяqsяdи иlя «Sahиbkarlыq fяalиyyяtи 

subyektlяrиnиn dоvlяt qeydиyyatыnыn «bиr pяncяrя» prиnsиpи uzrя tяшkиlиnиn tяmиn 

edиlmяsиnя daиr яlavя tяdbиrlяr barяdя» Президент Sяrяncamы олмушдур. 

Azяrbaycan Prezиdentиnиn 11 noyabr 2008-cи иl tarиxlи Фяrmanы юлкянин 

ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси сащясиндя мцщцм бир сянядя чеврилмишдир. Бу 

Фярманда нязярдя тутуланлара ясасян, 1 йанвар 2009-ъу илдян етибарян 

respublиkamыzыn dюvlяt sяrhяdиnиn buraxыlыш mяntяqяlяrиndяn keчиrиlяn mallarыn 

vя nяqlиyyat vasиtяlяrиnиn yoxlanыlmasыnda «bиr pяncяrя» prиnsиpи тятбиг 

едиляъякдир. Бu prиnsиp цzrя vahиd dюvlяt orqanыnыn sяlahиyyяtlяrи Dюvlяt 

Gюmrцk Komиtяsиnя hяvalя olunmuшdur. 

Гейд едяк ки, бундан яввял верэи системиндя вя сащибкарлыгла мяшьул 

олмаг истяйян физики вя щцгуги шяхслярин гейдиййаты мясялясиндя «бир пянъяря» 

принсипинин тятбиги юзцнц практики бахымдан доьрултмуш вя бюйцк сямяря 

вермишдир. Бу бахымдан експертляр - сярщяд кечид мянтягяляриндя беля системин 

тятбигинин дя мцсбят нятиъя веряъяйини прогнозлашдырырлар. 

Иqtиsadи Иnkишaf Nazиrlиyи tяrяfиndяn «Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

Antииnhиsar Mяcяllяsи»nиn”,«Иnvestиsиya fяalиyyяtи haqqыnda” Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn Qanunu»nun layиhяlяrи hazыrlanmыш вя бу сянядляр Azяr-

baycan Respublиkasыnыn Prezиdentи tяrяfиndяn Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

Mиllи Mяclиsиnя tяqdиm оlunmuшдур. Щazыrda Mиllи Mяclиsdя ганун 

лайищяляринин гябулу цчцн muzakиrяляр апарылыр. Бундан башга, назирлик 

тяряфиндян «Azяrbaycan Respublиkasыnda sahиbkarlыьыn иnkишafы Dоvlяt Prоq-

ramы» layиhяsи дя hazыrlanmышdыr. Бу сяnяdдя sahиbkarlыьыn иnkишafыna dоvlяt 

dяstяyиnиn fоrma vя цsullarы muяyyяn edиляъякдир. Назирлийин мялуматында 
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гейд едилир: «Лayиhяdя sahиbkarlыьыn dоvlяt tяnzиmlяnmя mexanиzmlяrиnиn 

tяkmиllяшdиrиlmяsи, иnfrastruktur tяmиnatы sяvиyyяsиnиn yuksяldиlmяsи vя 

sahиbkarlыьыn dяstяklяnmяsи mоdellяrиnиn tяtbиqи, sahиbkarlыьыn иnfоrmasиya, 

mяslяhяt tяmиnatы sяvиyyяsиnиn yuksяldиlmяsи vя kadr hazыrlыьыnыn 

tяkmиllяшdиrиlmяsи, sahиbkarlыьыn malиyyя tяmиnatыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, dоvlяt-

sahиbkar munasиbяtlяrиnиn иnkишafы vя sahиbkarlarыn hцquqlarыnыn mudafияsи 

mexanиzmlяrиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи, sahиbkarlыьыn иxrac pоtensиalыnыn 

guclяndиrиlmяsи uzrя tяdbиrlяrи nяzяrdя tutuлуб». 

Ихраъ потенсиалынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд милли игтисадиййатын 

давамлы инкишафынын тямини вя макроигтисади сабитлийин горунуб сахлан-

ылмасыдыр. Диэяр тяряфдян дя ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, ондан милли 

игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмяси цчцн макроигтисади 

сабитлик вя давамлы инкишаф ясас шяртляр кими чыхыш едир. Бир сюзля, бу ики амил бир-

бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Буна эюря дя ихраъ потенсиалынын тянзимлянмяси 

мясяляляриндян бящс едяркян макроигтисади инкишаф эюстяриъиляринин юйрянилмяси 

вя игтисади инкишаф хцсусиййятляринин, милли игтисадиййатда мцшащидя едилян 

тенденсийаларын тядгиги зярури эюрцнцр. 

1990-ъы иллярин орталарындан башлайараг милли игтисадиййатда ялдя едилмиш 

сабитлик сонракы иллярдя макроигтисади инкишафын ясасына чеврилмишдир. Юлкяйя 

хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, хариъи-игтисади ялагялярин гурулмасы, 

малиййя сабитлийинин тямини вя диэяр бу кими амилляр нятиъя етибариля 1997-ъи 

илдян башлайараг юзцнц ясас макроигтисади эюстяриъи олан цмумдахили 

мящсулун артымында эюстярмишдир. Щятта инди Азярбайъан игтисади артым 

сцрятиня эюря дцнйа юлкяляри арасында юн сыраларда дурур. Хцсусиля дя, 2006-ъы 

илдя ЦДМ-ин 34,5 %-лик, 2007-ъи илдя ися 25,0 фаизлик артымы даща диггятялайиг 

олмушдур. Нефт секторунда ялдя едилмиш наилиййятляр, бу сектордан газанылан 

эялирляр щесабына ири инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасы, Дювлят бцдъяси 

эялирляринин сон бир нечя ил ярзиндя 2 дяфяйя гядяр артмасы, хариъи игтисади 

ялагялярин эенишлянмяси, щюкумятин реэионларын инкишафына даща ъидди диггят 

йетиряряк бир сыра програмларын иърасына башламасы вя диэяр бу кими амилляр сцрятли 

игтисади инкишафын ясасына чеврилмишдир. 1995-2007-ъи илляр ярзиндя юлкядя истещсал 
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олунан ЦДМ-ин адамбашыда дцшян дяйяри 282 манатдан 2980 маната гядяр 

йцксялмишдир. Ъядвял 1.1.-я диггят йетирсяк, бу позитив динамика даща айдын шякилдя 

эюрцняр. 

Тящлилляр эюстярир ки, милли игтисадиййатда инкишаф просесляринин сцрятлянмяси 

игтисади сащялярин ихраъ потенсиалларындан истифадя имканларыны да йцксялтмишдир. 

Лакин бунунла йанашы, бир сыра стратежи сащялярин ихраъ потенсиалынын 

тянзимлянмясиня даща бюйцк зярурят йаранмышдыр. 
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Ъядвял 1 

Азярбайъан Республикасында ЦДМ-ин 1995-2007-ъи илляр цзря артым 

динамикасы 

İllər 
Milyon 

manat 

Milyon 

АBŞ 

dolları 

Dinamika 

Adambaşına 

manat $ 

1995  2133.8  2415.2  88,2 282.1  319.3  

1996  2732.6  3180.8  101,3 357.5  416.1  

1997  3158.3  3960.7  105,8 409.2  513.2  

1998  3440.6  4446.4  110,0 441.5  570.6  

1999  3775.1  4583.7  107,4 480.1  582.9  

2000  4718.1  5272.8  111,1 595.1  665.1  

2001  5315.6  5707.7  109,9 665.2  714.3  

2002  6062.5  6235.9  110,6 752.9  774.4  

2003  7146.5  7276.0  111,2 880.8  896.8  

2004  8530.2  8680.4  110,2 1042.0  1060.3  

2005  12522.5  13238.7  126,4 1513.9  1600.4  

2006  18746.2  20983.0  134,5 2241.1  2508.5  

2007  25228.1  29399.9  125,0 2980.9  3473.9  

 

Гейд: Ъядвял ДСК-нын вя ИИН-ин щесабатлары ясасындa hазырланмышдыр 

 

Игтисади Инкишаф Назирлийинин щазырладыьы «Аzяrbaycan Рespublikasыnыn 

2008-ci il və gələn 3 il цzrя iqtisadi-sosial Иnkişaf Кonsepsiyasi və Пroqnoz 

Эюstəricilərи» адлы сяняддя йахын цч илдя ясас макроигтисади эюстяриъи олан 

ЦДМ-дя даща ъидди артымларын мцшащидя едиляъяйи прогнозлашдырылмышдыр. Бу 

инкишаф просесляри ясасян ашаьыдакы амиллярля изащ едилир: 

- real sektorda, xцsusи иlя dя, neft sektorunda иstehsalыn fиzиkи hяcmиnиn 

xeylи artmasы; 
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- neft vя neft mяhsullarы цzrя иxracыn hяcmиnиn vя dцnya bazarlarыnda 

neftиn qиymяtиnиn artmasы; 

- иqtиsadи sиyasяtdя mяcmu tяlяbиn stиmullaшdыrыlmasыna цstцnlцk verиlmяsи; 

- юlkяdя, xцsusиlя, daxиlи mяnbяlяr hesabыna иnvestиsиya fяallыьыnыn 

йцксялдил- мяси vя sahиbkarlыьыn иnkишafыnыn sцrяtlяnmяsи.  

Мялум олдуьу кими, Азярбайъанда дювлятин игтисади сийасятинин ясас 

приоритетиндян бири кими гейри-нефт секторларынын инкишаф етдирилмяси, реэионларын 

инкишафына наил олунмасы эюстярилмишдир. Бу бахымдан юлкянин аграр сектору 

хцсусиля диггяти ъялб едир. Бу сектор, щям дя бюйцк ихраъ потенсиалына маликдир 

вя бу потенсиалдан истифадянин йцксялдилмяси узун иллярдир ки, гаршыда дуран 

актуал мясялялярдян биридир. 

ЦДМ-ин сащяляр цзря структуруна диггят йетирсяк, эюрярик ки, кянд 

тясяррцфатынын бурадакы чякиси 2000-ъи илдяки 15,9 фаиздян 2007-ъи илдя 5,9 фаизя 

енмишдир. Дцздцр, бу даща чох нефт секторунун ЦДМ-дяки чякисинин 

дурмадан артмасы вя 27,6 фаиздян 52,8 фаизя чатмасы иля изащ едиля биляр. Амма 

нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфатынын гейри-нефт секторундакы чякиси дя 

бу илляр ярзиндя 2 дяфядян чох азалмышдыр. Бунунла йанашы, сон бир нечя илдя 

кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят эюстярян кяндли фермер тясяррцфатларына, 

мцхтялиф сащибкарлыг субйектляриня дювлят дястяйинин йцксялдийи мцшащидя 

олунур. Бу тядбирлярин комплекс шякилдя давамлы олараг щяйата кечирилмяси 

аграр бюлмянин ихраъ потенсиалындан истифадянин йцксялдилмясиндя мцстясна рол 

ойнайа биляр. 

 

 

 

 
Mövzu 12 

XİƏ-in şirkətlərin rolu 
 

PLAN 
 

1. Beynəlxalq şirkətlərin yaranması (tarixi və məntiqi baxış). 
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2. Transmilli şirkətlərin (TMŞ) iqtisadi məzmunu və onların 

təsnifatı. 

3. Transmilli şirkətlər beynəlxalq iqtisadiyyatın maddi əsasıdır. 

4. Bank kapitalının təmərküzləşməsi və transmilli bankların 

yaranması. 

5. TMŞ-lər və kapital ixracı problemi. 

6. İnkişaf etmiş ölkələrdə transmilli maliyyə-sənaye qruplarının 

yaranması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DÜNYA IQTISADIYYATINM INKIŞAFINDA VƏ ELƏCƏ DƏ BEYNƏLXALQ IQTISADI 

MÜNASIBƏTLƏR SISTEMINDƏ BEYNƏLXALQ ŞIRKƏTLƏR ÇOX BÖYÜK ƏHƏMIYYƏT KƏSB 

EDIRLƏR. BEYNƏLXALQ ŞIRKƏTLƏRIN YARANMASI ILƏ BEYNƏLXALQ IQTISADI MÜNASIBƏTLƏR 

HƏM DƏRININƏ VƏ HƏM DƏ ENINƏ GENIŞLƏNMIŞDIR. HAZIRDA BU ŞIRKƏTLƏR «DÜNYA 
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IQTISADIYYATINM hərəkət-VERICI QÜVVƏSI» HESAB EDILIRLƏR. BMT-NIN TRANSMILLI 

KORPORASIYA HAQQINDAKI MƏRUZƏLƏRINDƏN BIRI ELƏ BELƏ DƏ ADLANMIŞDIR. 

Lakin etiraf etməliyik ki, bukünki TMŞ-lər eyni zamanda iri 

inhisar birlikləridir. Odur ki, onlarm açıqlanmasını tarixi-məntiqi və 

mənşə baxımından vermək daha düzgün olardı. Məlumdur ki, 1860-

1870-ci illərdən kapitalın və istehsalın təmərküzləşməsi prosesi daha da 

artmışdır. 

Məhsuldar qüvvələrin inkişafı əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə baş 

verirdi: 

1. İstehsal prosesinə yeni maşın tətbiqinin artması. 

2. Energetika sahəsində daha köklü dəyişikliklərin baş 

verməsi. 

3. İstehsalın texnologiyasında əsaslı dəyişıkliklər edilməsi. 

4. Sənayenin yeni sahələrinin inkişafı və quruluş dəyişikliyinin 

genişlənməsi. 

Həmin dövrdə mühərrik növləri, generatorlar, təkmilləşdirilmiş iki 

və üç silindrli buxar maşınları (1874), buxar turbinləri (1884), dizel 

motoru (1893) və s. yüzlərlə yeni istehsal növləri baş verirdi. Ağır 

sənaye üstünlük təşkil etməyə başlamışdır. 1870-1900-cu illərdə dünya 

üzrə sənaye məhsulunun həcmi 3 dəfə, polad əridilməsi isə 56 dəfə 

artmışdır. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə sənayenin yeni sahələri 

olan kimya, neft, aluminium, avtomobil sənayesi sahələri daha sürətlə 

artırdı. 

Sənaye ilə yanaşı nəqliyyat və rabitə sahəsində əsaslı yeniliklər 

özünü göstərirdi. Tramvay, avtomobil, teplovoz, təyyarə, 

təkmilləşdirilmiş teleqraf aparatları, telefon, radio-teleqraf və s. kimi 

yeni sahələr yaranırdı. 

Kapitalın və istehsalm mərkəzləşməsi və təmərküzləşməsi getdikcə 

genişlənirdi. 
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Beləliklə, böyük müəssisəbr bir çox üstünlüklər əldə edirdi. 

Bunlardan: 

Texniki üstünlüklər. 

Ümumi xərclərə qənaət etmək imkanlarımn artması. 

İstehsal prosesinin daha yaxşı təşkili. 

Satış sahəsində yaranan üstünlüklər. 

5.Kredit sistemindən istifadə edilməsi imkanlarının artması və s. göstərmək olar. 

Beləliklə, nəticə etibarilə böyük müəssisələrin artması kiçik müəssisələrin 

sayınm azalmasma səbəb olmuşdur. Səhmdar cəmiyyətlərinin yaranması prosesi baş 

verirdi. Bütün bu prosesin nəzəri və əməli əhəmiyyətini görən K.Marks göstərmişdir 

ki, səhmdar cəmiyyətləri yaradılması yolu ilə kapitalın təmərküzləşməsi olmasa idi, 

ind dünya dəmiryolsuz qala bilərdi. 

Tarixi baxımdan göstərməliyik ki, müəyyən birliklər, ittifaqlar ticarət sahəsində 

daha əvvəllər yaranırdı. Bu baxımdan Qanza idtifaqım, Ost-Hind şirkətlərini misal 

çəkmək olar. 

Qanza (alman dilində «Hanse» - yoldaşlıq, ittifaq) şimali alman şəhərləri 

arasında yaranan ticarət-siyasi ittifaqıdır. Orada ayrı-ayrı şəhərlər hələ 13-cü əsrdə 

birləşirdi. Bu birləşmə 1387-ci ildə formalaşmışdır. 15-ci əsrdə bu ittifaqa 160 şəhər 

daxil idi. Qanzanın ticarət həyətləri və idarələri güclü iqtisadi və siyasi qüvvəyə 

çevrilərək İngiltərə, Fransa, Niderland, Skandinaviya ölkələri və Rusiyaya (Novqorod 

şəhəri) da nüfuz etmişdir. Qanza Şimali Avropada özünün ticarət inhisannı 

yaratmağa çalışırdı. Bu İttifaq ümumi xəzinə və ümumi hərbi dəniz qüvvələrinə malik 

idi. Şimal DƏNIzində hökmranlıq etmək üçün Skandinaviya ölkələri ilə müharibələr 

aparırdı. 

15-ci əsrin ortalarından Qanzaya daxil olan şəhərlərlə Şimali Avropa ölkələri 

arasında sənayenin və ticarətin artımı uğrunda mübarizə güclənirdi. Bu vəziyyət 

onun mövqelərinin zəifləməsinə səbəb olmuşdur. 16-cı əsrdə ticarət yollarının 

Atlantik okeanına keçməsi ilə Qanza şəhərlərinin dünya ticarətindəki vasitəçilik 

rolu öz mövqeyini itirmişdir. Qanzanın son qurultayı 1669-cu ildə 

olmuşdur. 
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Sonra ilk səhmdar cəmiyyəti 1600-cü ildə Beynəlxalq ticarət 

sahəsində İngillərənin Ost-Hind şirkəti Adı ilə yaradılmışdır. 1602-ci 

ildə isə Niderlandın Ost-Hind; Şirkəti meydana gəlmişdir. Deməli ilk 

inhisar birlikləri satış sahəsində yaranırdı. Tacirlər öz əhatə dairəsini 

genişləndirmək, müəyyən soyğunçuluqlardan qorunmaq, əlavə 

vergilərdən azad olmaq üçün təminat yarada biləcək müqavilələrə 

üstünlük verirdilər. Bu müqvilələrdən ən birincisi hələ 14-cü əsrdə 

Almaniyanın şimal torpaqları (şəhərləri arasında yaradılmış Qanza) 

ticarət-siyasi ittifaqı olmuşdur (16-cı əsrdə tam sənədləşdirilmişdir). 

Avropanın bir çox əraziləri arasında ticarətə vasıtəçilik edirdi. 

Vaxt keçdikcə bank işində, nəqliyyat sahəsində, sənayedə də belə 

səhmdar cəmiyyətləri yaradılırdı. Beləliklə, kapitalın və istehsalın daha 

çox hissəsi az əllərdə cəmləşirdi. Buna inhisar deyilir. 

İnhisar (monopoliya') kapitalm və istehsalın təmərküzləşməsi 

nəticəsində istehsalın və satışın (eləcə də bütün digər fəaliyyət növlərinin) 

ən çox hissəsini öz əllərində cəmləşdirən iri təsərrüfatçılıq (sahibkarlarının) 

birliyinə deyilir (məs., neft satışı, spirtli içkilər satışı üzərində dövlət inhisarı və s. 

kimi sahibkarlıq da inhisar adlanır). 

İqtisadi ədəbiyyatlarda tarixi baxımdan inhisarların yaradılmasını üç böyük 

mərhələyə ayırmaq olar: 

Birinci mərhələ 1860-1870-ci illəri əhatə edir. Bu mərhələdə inhisar birlikləri 

yenicə yaranırdılar. Məsələn, 1865-ci ildə Almaniyada 4 kartel, ABŞ-da 1870-ci 

ildə ilk trest («Standart oyl Kompani») neft tresti yaradılmışdır. 

İkinci mərhələ 1873-cü illərdən XIX əsrin sonunadək olan dövrü əhatə edir. 

Həmin illərdə dünya iqtisadi böhran keçirirdi. Bu vəziyyət minlərlə xırda 

müəssisələrin sıradan çıxmasına və eyni zamanda təmərküzləşmənin artmasına 

səbəb olmuşdur. Buradan da inhisarlaşma prosesi genişlənmişdir. Məsələn, 

Almaniyada 1887-ci ildə kartel birliklərinin sayı 70-ə çatmışdır. 

İnhisarlaşma prosesində üçüncü mərhələ 1900-cu illərdən sonrakı dövrü 

özündə əks etdirir. 1900-1903-cü illərdəki böhranlardan sonra təmərküzləşmə 
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prosesi və inhisarçı birliklərin artması daha həlledici amilə çevrilmişdir. Almaniya-

da kartellərin sayı 1887-ci ildəki 70-dən 1896-cı ildə 250-уə, 1911-ci ildə 600-ə 

çatmışdır. ABŞ-da isə trestlər 1900-cü ildə 185, 1907-ci ildə isə 250 olmuşdur. 

Demək olar ki, həmin dövrdən kapitalizm dünyasının təsərrüfat həyatında 

inhisarların rolu daha çox üstünlük təşkil etməyə başlamışdır. Müxtəlif formalarda, 

müxtəlif adlar altında iri birliklərin yaradılması artırdı. Daha sadə formalarda vahid 

qiymətlər barədə müvəqqəti razılıqlar əldə edilirdi. 

Konvensiya, rinq, pul, korner kımi sadə birliklərdən sonra daha iri 

birliklər yaranırdı. Bunlardan kartel, sindi-kat, trest, konsern va digər 

inhisarçı biıiikləri göstərmək olar. Qeyd etməliyik ki, bu birliklər 

müxtəlif ad altında səslənsələr də məzmun baxımından öz qüvvələrinin 

birləşdirilməsi barədə beynəlxalq razılaşmalardan başqa bir şey 

deyildir. Aydındır ki, bu inhisarçı biıiiklər fəaliyyət mexanizmi 

baxımından fərqlənirlər. 

Beləki: 

I. Kartcllər sənayenin müəyyən sahələri üzrə müəssisələr birliyi 

olub, istehsal və satış üzrə öz müstəqilliklərini saxlayırlar. Kartel 

müqaviləsində: 

1.Vahid qiymətlər müəyyən edilir. 

Kartel üzvləri üçün müəyyən satış bazarlan aynlıqda göstərilir. 

Kartel razılaşmalarında qiymətlərı müəyyən səviyyədə saxlamaq 

üçün onun üzvlərinə «kvotalar» (məhdudiyyətlər) qoyulur. 

Durğunluq hallarına qarşı müəyyən fond yaradılması və fəhlə 

hərəkatının təşkil olunmasına yoi verilməməsi xüsusi maddədə qeyd 

edilir. 

II. Sindikat - sənayenin müəyyən sahələrinin birliyi kimi 

yaradılırdı. Onun üzvləri ıstehsal müstəqilliyini saxlamaqla, satış 

müstəqilliyini itirirlər. Burada satış birliyin xüsusi təşkilatları 

tərəfındən həyata keçirilir. 
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İnhisar birliklərinin bu forması Rusiyada (1917-cı ilədək) daha çox 

yayılmışdır. Burada kömür satışı üzrə («ПродуГОЛЬ»), METAL SATIŞI ÜZRƏ 

(«ПРОДАМЕТ») VƏ DIGƏR MƏHSULLANN SATIŞI ÜZRƏ SINDIKATLAR FƏALIYYƏT GÖSTƏRMIŞDIR. 

TRESTLƏR. İNHISAR BIRLIKLƏRININ BIR FORMASI KIMI TRESTLƏR SƏNAYENIN BIR VƏ 

YAXUD BIR NEÇƏ, SAHƏSININ MÜLKIYYƏT VƏ IDARƏÇILIK BAXIMMDAN BIRLƏŞDIRILMƏSINI ƏKS 

ETDIRIR. BU BIRLIYIN IŞTRAKÇILARI ISTEHSAL VƏ SATIŞ ÜZRƏ MÜSTƏQILLIYI ITIRIRLƏR. BURA 

DAXIL OLAN BÜTÜN MÜƏSSISƏLƏR TRESTIN MÜLKIYYƏTINƏ KEÇIRLƏR. ONLARIN ÖZ 

KAPITALININ HƏCMI MÜQABILINDƏ SƏHM ALIRLAR. BURA DAXIL OLAN MÜƏSSISƏLƏRIN 

MƏHSULLARININ SATIŞINI TREST HƏYATA KEÇIRIR (MƏSƏLƏN, NEFT, ŞƏKƏR, TÜTÜN TRESTLƏRI 

VƏ S.). 

KOMBINATIAR. SƏNAYENIN EYNI SAHƏLƏRININ MÜƏSSISƏLƏRINI BIRLƏŞDIRƏN 

TRESTLƏRLƏ YANAŞI SƏNAYENIN MÜXTƏLIF SAHƏLƏBRINI BIRLƏŞDIRƏN KOMBINATIAR DA 

MÖVCUDDUR. 

BURADA DASKÖMÜR, METALLURGIYA, MAŞMQAYIRMA SAHƏLƏRI ÜZRƏ YARADILAN 

BÖYÜK KOMBINATLARI MISAL ÇƏKMƏK OLAR. KOMBINATIAR MÜXTƏLIF SAHƏLƏRIN 

MÜƏSSISƏLƏRINI ÖZÜNDƏ BIRLƏŞDIRDIYI ÜÇÜN SABIT GƏLIR ƏLDƏ EDƏ BILIRLƏR. BU MƏNADA 

ONLAR DIGƏR BIRLIKLƏRDƏN FƏRQLƏNIRLƏR. 

V.KONSERNLƏR. KONSERNLƏR DƏ MÜXTƏLIF MAKROIQTISADI 

SAHƏLƏRIN MÜƏSSISƏLƏRININ BIRLIYINDƏN IBARƏTDIR. BURADA DAXIL 

OLAN MÜƏSSISƏLƏRIN SƏHMLƏRI KONSERN TƏRƏFMDƏN ALINIR VƏ ONLARIN ÜZƏRINDƏ VAHID 

MALIYYƏ NƏZARƏTI HƏYATA KEÇIRILIR. 

QEYD ETMƏLIYIK KI, KONSERNLƏR INHISAR BIRLIKLƏRININ DAHA YÜKSƏK FORMASI 

HESAB EDILIRLƏR. BURADA IKI ƏSAS CƏHƏTI QEYD ETMƏK OLAR. 

BU BIRLIKLƏR ANCAQ SƏNAYENIN MÜXTƏLIF SAHƏLƏRINI DEYIL, NƏQLIYYAT VƏ TICARƏT 

MÜƏSSISƏLƏRINI, BANK VƏ MALIYYƏ TƏŞKILATLARMI DA ÖZÜNDƏ BIRLƏŞDIRIRLƏR. 

KONSERNLƏRIN YARADILMASMDA AYN-AYRI MÜƏSSISƏLƏRIN MÜSTƏQILLIYININ 

MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ YAXUD ITIRILMƏSI ƏSAS GÖTÜRÜLMÜR.  

Sahələr üzrə yaraddan iri birliklərlə yanaşı sahələrarası birliklərin yaranması 

genişlənmişdir. 
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Məsələn, 1900-cü illərin əvvəllərində ABŞ-da 78 iri konsern fəaliyyət göstərirdi. Onlar öz 

sahələrinin məhsulunun 50 %-nə nəzarət edirdi. Bunlardan 8 konsern öz sahələrinin 100 % məhsuluna 

nəzarət edirdilər. 1950-ci illərə-bir ədəddə belə bir sahəli iri müəssisə qalmamışdır. 

Müxtəlif sahələri özündə birləşdirən müasir növ konsernlər və 

kombinələşdirilmiş birliklərin yaranması üstünlük təşkil edirdi. Müasir konsernlər 

çoxsahəli olmaları ilə fərqlənirlər. Buradan da konqlomeratların yaradılmasma zəmin artmışdır. 

Konsernlərarası yeni əlaqələr yaranmışdır. İri konsernlərdə idarəçilik aparatları meydana gəlmişdir. 

Müasir şəraitdə bütün iri kompaniyalar təşkilatı-hüququ baxımdan korporasiya, səhmdar cəmiyyətləri, 

konsernlər və s. kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışlar. 

Bütün qeyd etdiklərimizdən aydın olur ki, dünya iqtisadiyyatında inhisarlar təzə hadisə olmayıb 

uzun bir dövrün məhsuludur. Kapitalın və istehsalın təmərküzləşdirilməsinin nəticəsi kimi yaranan bu 

inhisar birlikləri eyni zamanda dünya iqtisadiyyatının beynəlmiləl xarakterinin artmasına güclü təsir 

edirlər. Bununla yanaşı həmin birliklər beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafının 

da əsas amilinə çevrilmişlər. Deməli iri inhisar birlikləri ölkə daxilində fəaliyyət 

göstərməklə yanaşı Milli dövlət çərçivəsindən kənarda da öz fəaliyyətlərini 

genişləndirirlər. Beləliklə, beynəlxalq xarakter kəsb edirlər. Beynəlxalq 

kompaniyalar dedikdə öz təsərrüfatçılıq fəaliyyətində milli çərçivədən 

kənara çıxan, istehsal, ticarət, elmi-texnoloji proseslər, maliyyə, xidmət və digər 

sahələrin beynəlxalq baxımdan kompleks inkişafmın formalaşmasını həyata keçirən iri birliklər nəzərdə 

tutulur. 

Əməli baxımdan bu iri kompaniyalan dörd növə ayırmaq olar: milli, transmilli, çoxmilli və qlobal 

kompaniyalar. Lakin, son illərin təcrübəsi göstərir ki, bu birliklər bir qayda olaraq transmilli kompaniya 

kimi ünumi ad altmda fəaliyyət göstərirlər. Beləliklə, iri milli inhisar birlikləri beynəlxalq birliklərə 

çevrilmişlər. 

Qlobal  şirkətlər 

Çoxmilli şirkətlər 

Beynəlmiləl şirkətlər 

Müəyyən mənada beynəlxalq olmaq baxımından bu şirkətlər bır-birindən о qədər də fərqlənmirlər. 

Ancaq müxtəlif ad daşımaqla fərqlənirlər. 

Transmilli şirkətlər dedikdə, xarici ölkələrdə aktiv vəsaiti olan milli inhisarlar nəzərdə tutulur. 

Çoxmilli şirkətlər dedikdə, müxtəlif ölkələrin milli şirkətlərini birləşdirən cəmiyyətlər nəzərdə 

tutulur. 

Qlobal cəmiyyətlər də beynəlxalq cəmiyyətlərdən yaranır. Ümumi mənada bu şirkətlərin yaranma 

səbəbini istehsalın və kapitalın beynəlmilləşməsi və məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə xarakterizə etmək 

olar. 

BMT-də ardıcıl və ənənəvi olaraq bu şirkətlərin fəaliyyətini öyrənirlər. 
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BMT-nin analitik mərkəzi uzunmüddət belə hesab etmişdir ki, 1 mlrd. dollardan artıq illik 

dövriyyəsi olan və ən azı 6 ölkədə fılialları olan müəssisələri, transmilli şirkət hesab etmək olar. Əlbəttə, 

belə tərif mütləq və dəyişməz deyildi. Son vaxtlar müəyyən dəqiqləşmələr, araşdırmalar edilmişdir. Onun 

yerləşdiyi ölkədən kənara satdıqı məhsulun həcmi 25-30 % müəyyən göstərici kimi əsas götürülür. Belə 

bir göstəriciyə görə İsveçrənin «Nestle» fırması dünya lideri hesab olunur, cəmi məhsulun 98 %-ni kənara 

satır. 

BMT-nin metodologiyası baxımından aktiv vəsaitin quruluşuna görə də beynəlxalq şirkətlər 

müəyyən edilir. Bu mənada ən çox xarici aktivi olan transmilli şirkət (maliyyə bölməsindən başqa) 

İngilis-Holland transmilli bankı hesab olur. Bu «Royal-Datç Şell» konsernidir. Sonra ABŞ-dan «Ford», 

«Ceneral Motors», «Ekson» və «İBM» müəssisələrini qeyd etmək olar. Daha dəqiq desək TMŞ hesab 

edilən hər hansı bir korporasiya üçün aşağıdakı meyarlar əsas götürülür: 

korporasiyanm fəaliyyət göstərdiyi ölkələrin sayı (azı 2-6 ölkə); 

hər bir korporasiyanın istehsal ehtiyatların yerləşdirildiyi müəyyən ölkələrin sayı; 

korporasiyanm özünün müəyyən nailiyyətlərinin həcmi (mövqeyi); 

gəlirlərdə və satışda xarici əməliyyatların xüsusi çəkisi (azı 25 %); 

korporasiya idarə heyətinin və ali rəhbərliyinin beynəlmiləl tərkibi və s. 

ABŞ-da bu şirkətlər, əsasən «səhmdar cəmiyyətləri» adlanırlar. Müasir beynəlxalq transmilli 

şirkətlərin çoxu Amerika işgüzar kompaniyalarmın beynəlxalq miqyasda öz 

nüfuz dairələrini genişləndirmək siyasəti nəticəsində yaranmışdır və bu 

anlayış onların lüqətinə daxil edilmişdir. 

Əslində bu transmilli şirkətlər mənsub olduğu kapitala görə 

millidirlər. Ölkə sərhəddindən kənartia fəaliyyət göstərdikləri 

baxımından isə beynəlxalq hesab edilirlər. 

1990-cı illərdə dünya üzrə cəmi 40 min TMŞ və onların 270 min 

xarici fılialı mövcud olmuşdur. Qanunauyğun olaraq onların sayı 

sürətlə artmaqda davam edir. 

Beləki, son illərin məlumatına görə dünyada 70 mindən artıq TMŞ 

fəaliyyət göstərir. Bunlar ana cəmiyyət adlanırlar. Bu ana cəmiyyətlərin 

900 mindən artıq filialı mövcuddur ki, onların da əksəriyyəti xarici 

ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Onlardan 270 min filial inkişäf etmiş 

ölkələrə, 490 min filial inkişaf etməkdə olan ölkələrə, 170 min filial 

keçid iqtisadiyyatı ölkələrinə məxsusdurlar. 
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Əgər ikinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə ildə təqribən 100 

xarici filial yaranırdısa, son dövrlərdə ondan 100 dəfələrlə artıq filial 

yaranır. 

Deməli, həmin dövrdə ana cəmiyyətlərin sayı 1,7 dəfə artdığı halda 

filialların sayı 3,3 dəfə çoxalmışdır. 

Bu TMŞ-rin fəaliyyət dairəsi yalnız onların sayının artması 

hesabına deyil, mövcud şirkətlərin iqtisadi gücünün artması hesabma 

da genişbnir. Əvvəllər əsasən əmtəə və xidmətlərin mübadibsi sahəsində 

fəaliyyət göstərən beynəlxalq TMŞ-lar müasir şəraitdə bununla yanaşı 

beynəlxalq səviyyədə istehsal yarada bilmişlər. Bu beynəlxalq istehsala 

müvafiq olan beynəlxalq xidmətlər və beynəlxalq maliyyə dairəsi 

yaradılmışdır. Buradan da lokal (ölkələrarası, regional) beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərdən daha qlobal iqtisadi münasibətlərə keçid baş 

vermişdir. 

Bütünlükdə hazırda TMŞ-ların 60 %-i istehsal sahələri ilə, 37 %-i 

xidmət sahələri ilə, 3 %-i isə hasilat sənayesi və kənd təsərrüfatı ilə 

məşğuldurlar. 1990-cı illərdən sahəvi baxımından TMŞ-lann tərkibi о qədər 

də dəyişməmişdir. 

Beləki, 100 böyük TMŞ-ların 65 %-ə qədəri ancaq avtomobil, elektronika və elektron avadanlığı, 

neft, eləcə də kimya və əczaçılıq kimi 4 sahənin payına düşür. Elektron və elektron avadanhqlan sahəsi ilə 

təqribən 18, avtomobil şənayesi ilə 14, neftçıxarılması və emalı ilə 13 böyük TMŞ məşğuldur. Spirtli 

içkilər və ərzaq sahəsində daha böyük - 9 TMŞ ixtisaslaşmışdır. 

Coğrafi baxımdan 100 daha böyük TMŞ-ların 90 %-ə qədəri ABŞ, Qərbi Avropa və Yaponiyanın 

payına düşür. 

TMK-nn bıı təkamül inkişafında bir neçə cəhəti qeyd etmək olar. XIX əsrin axırlarından (1860-

1870-ci illər) Birinci dünya müharibəsinədək olan dövrü birinci nəsl adlandırsaq, bu dövrdə TMK-

rın fəaliyyəti əsasən keçmiş müstəmləkələrdən olan xammal ehtiyatlarmın axtarışı - 

işlənməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Odıır ki, onları müstəmləkə - xammal TMŞ-lan adlandırmaq olar. Öz təşkilati-iqtisadi formasına və 

fəaliyyət mexanizminə görə bu TMŞ-lar – kartellər, sindikatlar və ilk trestlərdən ibarət idi. 

İkinci nəsl TMŞ-lar xalis trestlərdən ibarət olmuşdur. Bu TMŞ-lar əsasən I və II dünya 

müharibələri arasındakı dövrü əhatə edir. Onlar əsasən hərbi-texniki məhsullar 
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istehsalı ilə bağlı idilər. Bu TMŞ-nn bəziləri II dünya müharibəsindən sonra da dünya 

iqtisadiyyatında öz mövqelərini saxlaya bilmişlər. Bu mərhələdəki, TMŞ-lar diinya iqtisadiyyatınm 

inkişafma və dünya iqtisadi əlaqələri sisteminə о qədər də təsir göstərə bilməmişlər (1940-cı illərın 

əvvəllərinə cəmisi 300 TMŞ mövcud idi). 

Üçüncü nəsil TMŞ-lar 1960-1980-ci illərə təsadüf edir. Bu dövrdə fəaliyyət 

göstərən TMŞ-lar dünya iqtisadiyyatında və BİM-in genişlənməsində daha həlledici rol oynamışlar. 

Onlar ETİ-in nailiyyətlərindən daha geniş istifadə edirdilər. Bu TMŞ-lar 

təşkilati-iqtisadi forma baxımından konsern və konqlomerat kimi çıxış edirdilər. Onların 

fəaliyyətində milli və xarici istehsalın elementləri üzvi sürətdə birləşirdi. Beləki, əmtəələrin satışı, işçi 

heyətinin təşkili və idarəçilik, elmi-tədqiqat işləri, marketinq və satışdan sonrakı xidmət və digər 

problemlər əlaqələndirilirdi. 

Bu nəsil TMŞ-lar dünya təsərrüfatındakı kənar zonalara ETT-nin 

nailiyyətlərinin yayılmasına da köməklik göstərmişlər. 

1980-ci illər TMŞ-rın dördüncü nəslinin yaradılması dövrü hesab edilir. Bu mərhəbdə 

qlobal TMŞ-rın yaradılması qərarlaşmışdır. Bu TMŞ-nn əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

TMŞ-lar arasında dünya bazarının bölünməsi; yeni informasiya texnologiyası əsasında öz filiallarmm 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi; hər bir istehsal özəyinin dəqiq təşkili; mühasibat uçotunun və auditin 

vahid şəkildə təşkili; öz filiallarmın, zavod və birgə müəssisələrinin vahid idarəçilik şəbəkəsində 

birləşdirilməsi; TMŞ-rın fəaliyyət göstərdiyi dövlətə müəyyən iqtisadi və siyasi təsir göstərməsi və s. 

Beşinci nəsl XXI əsrin başlanğvcını əhatə edir. Bu mərhələdə Avropada (Aİ), 

Şimali və Cənubi Amerikada (NAFTA), Asiyada (ASEAN və ATES) və s. kimi ərazi üzrə inteqrasiya 

birliklərinin yaradılması, prosesi güclənirdi. Bu proses TMK-rın fəaliyyətini daha da artırmışdır. 

TMŞ-nn fəaliyyətində onların rəqabət üstünlüyü və yaxud rəqabət strategiyasının şərhi də böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Əmtəələrin xarici ölkələrə ixracında əsas amillərdən biri kimi ölkənin 

müqayisəli üstünlük məsələsi ön plana çəkilir. 

TMŞ-ların rəqabət strategiyasında firmaların (müəsssisələrin) 

rəqabət üstünlüyü əsas götürür. 

Müəssisələrin rəqabət üstünlüyü iki növdə şərh edilir: 

İstehsal xərclərinin aşağı olması və əmtəələrin differensiallaşması 

(qruplaşdırılması) səviyyəsi. 

Aydındır ki, aşağı istehsal xərcləri imkan verir ki, müəssisə öz əmtəələrini 

daha tez reallaşdıra bilsin. 
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Differensiallaşma səviyyəsinin yüksək olması ilə müəssisələr daha 

nadir, yüksək dəyərli yeni keyfıyyətdə əmtəələr istehsal etmək imkanına 

malik olurlar. Belə əmtəələr xüsusi - fərqli istehlak xüsusiyətləri kəsb 

edir. Satışdan sonra müəyyən xidmət göstərilməsi tələb olunur və s. 

nəticədə müəssisələr hər vahid məhsul üçün nisbətən yüksək mənfəət 

əldə edir. Beləliklə, hər bir müəssisə bu iki cəhəti qarşılıqh üzvü surətdə 

əlaqələndirir. 

Deməli TMŞ-lar bir tərəfdən özlərinin ayrı-ayrı müəssisələrinin 

üstünlüyü ilə, digər tərəfdən isə yüksək səviyyədə beynəlmiləlləşrnə ilə 

rəqabət üstünlüyü əldə edirlər. «Beynəlmiləlləşmə» problemi Amerika 

alimləri - Bakli və Kesson (1976) və Raqmanın (1981) əsərlərində daha 

geniş şərh edilmişdir. Burada hər bir müəssisə mülkiyyətinin 

genişlənməsi, yeni bazarlar, xammal mənbəələri və istehsal prosesləri 

mərhələlərinin genişlənməsi nəzərdə tutulur. Beynəlmilləşmə müəyyən 

mənada üfüqi və şaquli inteqrasiyaya bənzəyir. Hətta bu anlayış 

inteqrasiyadan geniş məzmun kəsb edir. 1980-ci illərdən sonra bir çox 

TMŞ-lar həddindən artıq beynəlmiləlləşmənin əleyhinə olmuşlar. Daha 

həlledici fəaliyyət növlərinə keçilməsinə üstünlük verilmişdir. 

Yarımfabrikatlarla təchiz olunma və bir çox xidmət növləri isə müstəqil xarici fırmalara həvab 

edilmişdir. 

Bu problemdə Amerika iqtisadçısı, Harvard biznes məktəbinin professoru M.Porterin 1985-ci ildə 

nəşr edilmiş «rəqabət üstünlüyü» əsərinin bazi müddəalarmm şərhi zərurət lələb edir. 

Porter göstərmişdir ki, rəqabət üstünlüyünün müəyyən edilməsində müəssisənin bütün fəaliyyətini 

təhlil etməyə ehtiyac yoxdur. Burada çoxlu miqdarda fəaliyyət növləri zəncirvari proses kimi davam 

etdirilir (dizayn, istehsal, marketinq, mal göndərilməsi, məhsullara xidmat göstərilməsi və s.). Bu 

proseslərin hər biri ayrılıqda müəssisənin rəqabət üstünlüyünə nisbi olaraq təsir edə bilər. Ona görə də hər 

bir proses sistemləşdirilmiş şəkildə təhlil edilməlidir. Porter bu məsələni «dəyər zəncirvariliyi» 

adlandırmışdır. Deməli. «mal göndərənlərin» özünün «dəyər zəncirvariliyi» (və yaxud zəncivari dəyər) və 

s. mövcuddur. Bunların hamısı «dəyər sistemini» təşkil edir. 

Bu mənada hər bir müasir qlobal TMŞ-rın əsas strategiyası «dəyər zəncirvariliyi» nə əsaslanır. 
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Müasir dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətbr sistemi sürətlə 

inkişaf edən transmilələşmə prosesi ilə xarakterizə olunur. Bu prosesin əsas özəyini 

transmilli kompaniyalar təşkil edir. 

Beləki, XX-XXI əsrlərdə dünya ölkələri arasında beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələrin geniş vüsət alması müasir dövrün ən qanunauyğun bir inkişaf 

dinamikasma çevrilmişdir. Bu prosesdə TMŞ-lar investor kimi, ticarətçi kimi, 

müasir texnologiyanın yaradılmasmda və yayılmasında, beynəlxalq əmək 

miqrasiyasına maraq yaradılması və s. problemlərin həllində əsassina 

kimi çıxış edirlər. 

İstehsalm və kapitalın transmilliləşdirilməsi yalnız TMŞ-rın 

fəaliyyətinə zəmin yaradan bır amil kimi deyil, qeyd etdiyimiz kimi 

bütün dünya təsərrüfatı sistemi inkişafının artımını və nisbətini 

müəyyən edir. Şərqi Avropa və Sovet iqtisadi məkanının açılması: 

maliyyə bazarının qloballlaşmasının sürətlənməsi; özəlləşdirmə 

prosesinin intensivləşdirilməsi; ayrı-ayn ölkələrin və milli 

iqtisadiyyatların qarşılıqlı əlaqələrinin və asılıqlannın dəyişməsi; 

iqtisadi rəqabətin kəskinləşməsi; ərazi inteqrasiya prosesləri; rabitə, 

telekommunikasiya, kosmos, biotexnologiya və digər sahələrdə yerli 

texnologiyalann yaranması kimi proseslər TMŞ-rın fəaliyyət dairəsini 

daha da genişləndirmişlər. 

Bu gün TMŞ-lar bir çox hallarda dünya bazarında əmtəə və xidmətlərin dinamikası və 

quruluşunu, rəqabət qabiliyyəti səviyyəsini, kapitalın beynəlxalq hərəkəti və texnologiya ötürülməsinin 

vəziyyətini müəyyən edirlər. Beynəlxalq miqyasda ayr-ayrı müəssisələr arasındakı 

iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə istehsalın beynəlmiləlləşməsində 

həlledici rol oynayırlar. 

Hazırda dünya sənaye məhsulunun 50 %-ə qədəri, xarici ticarətin 

isə 60 %-ə qədəri TMŞ-rın payına düşür. TMŞ-lar yeni ixtiralara, yeni 

texnologiyalara, «nou-xau»ya olan patent və lisenziyaların 80 %-ə 

qədərinə nəzarət edirlər. Bir çox məhsulların beynəlxalq bazarı əsasən 

TMŞ-rın nəzarəti altındadır. Beləki, buğda, qəhvə, qarğıdalı, meşə 
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materialları, tütün, hind kəndiri və dəmir filizi dünya bazarının 90 %-i, 

miss və boksidlər bazannın 80 %-i, çay və qalay bazannın 80 xam 

neftin, təbii kauçuk və banan bazarının 75 %-i TMŞ-rm nəzarəti 

altındadır. 

ABŞ-ın cəmi ixrac əməliyyatlarının 50 %-ə qədəri Amerika TMŞ-

ları və xarici TMŞ-lar tərəfındən həyata keçirilir. Böyük Britaniyada bu 

cür müvafiq əməliyyatların 80 Sinqapurda 90 %-i TMK-rın payma 

düşür. 

Bu gün TMŞ-rm müəssisələrində 70 mln. nəfərdən artıq işçi çalışır 

və onlar 1 ildə 1 trl. dollardan artıq məhsul yaradırlar. Bütüniükdə 

TMŞ-larla bağlı olaraq (müəyyən infrastruktura və əlaqəli sahələrlə) 

150 mln. nəfər adam işlə təmin olunur. 

ÜDM-də TMŞ-larm xüsusi çəkisi son 30 ildə 17 %-dən 30 %-dək 

artmışdır. 

TMŞ-larm sayı son 25 ildə 5 dəfə çoxalmışdır. Hazırda 500 ən 

böyük TMŞ cəmi elektronika və kimya sahəsi məhsulunun 80 %-ni, 

əczaçılığın 95 %-ni, maşınqayırma sahəsi məhsulunun 76 %-ni 

reallaşdırır. Bu TMŞ-lardan 85-i bütün xarici investisiyanın 70 %-nə 

nəzarət edir. 

2000-ci ilin məlumatına görə 500 ən böyük TMŞ 25 trl. dollar 

dəyərində məhsul istehsal etmişdir (ABŞ istisnadır). Bu kompaniyalarda 

çalışanların sayı 19 mln. nəfər olmuşdur. Öz növbəsində ABŞ-ın 500 ən 

böyük TMŞ-sı həmin ildə 14,5 trl. dollar dəyərində məhsul istehsal 

etmişdir. Burada işləyənlərin sayı 20 mln. nəfər təşkil etmişdir. 

Beləliklə, TMŞ-larm fəaliyyəti ilə beynəlxalq istehsalın artması 

beynəlxalq ticarətin yüksəlməsinə güclü təsir etmişdir. Beləki, artıq 

1980-ci illərin axırlarından TMŞ-lar dünya əmtəə və xidmətlər bazannın 

təchiz edilməsinin əsas kanalına çevrilmişdir. 
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2000-ci ilə TMŞ-larm xarici fılialları tərəfindən həyata keçirilən 

əmtəə və xidmətlər satışının həcmi 14,7 trl. dollara bərabər olmuşdur 

(dünya üzrə ixrac isə 7,6 trl. dollar təşkil etmişdir). 

2005-ci ildə dünya üzrə xarici ticarətin həcmi 9,7 tıi. dollar təşkil 

etmişdir, bu isə TMŞ-ların 2000-ci ildəki səviyyəsindən 5 trl. dollar 

azdır. 

Qeyd etməliyik ki, BMT-nin «Ticarət və inkişaf konfransı»nın 

(YUNKTAT) sənədlərində TMŞ-lann fəaliyyəti barədə xüsusi bənd 

vardır. 

Bu təşkilatın məlumatma görə TMŞ-ların həyata keçirdiyi cəmi 

beynəlxalq ticarətin 30 %-dən artığı MÜƏSSISƏLƏR daxili ticarət şəklində baş 

verir. Bu isə BİM-in daba dərininə genişlənməsinə zəmin yaradır. 

Beynəlxalq ticarətin inkişafında TMŞ-ların rolunun artması ilə 

bağlı olaraq BMT-nin «Ticarət və inkişaf konfransı» 1990-cı ildən TMŞ-

lar üçün «Transmilliləşmə indeksi» işləyib hazırlamışdır. Burada üç 

göstərici əsas götürülür (xarici aktivlərin, satışı və məşğulluğun xüsusi 

çəkisi). 1990-2000-ci illərdə bu transmilliləşmə indeksi 51%-dən 60%-

dək artmışdır. Bu göstərici Kanada və bəzi inkişaf etmiş kiçik ölkələrin 

TMŞ-larında daha yüksək olmuşdur. 

Belə ki, Kanada, Niderland və Belçikanın TMŞ-lan orta hesabla 92-

98%; Aİ ölkələri 63% təşkil etmişlər. İnformasiya vasitələri, ərzaq və 

spirtli içkilər, inşaat, kimya və əczaçüıq, elektronika və elektron 

avadanlığı sahələri üzrə ixtisaslaşmış TMŞ-lar daha yüksək 

«Transmilliləşmə indeksi»nə malikdirlər. 

Bu transmilliləşmə indeksini riyazi düsturla aşağıdakı kimi ifadə 

etmək olar: 

1. Böyük banklar daha etibarlı idilər. 

2. Böyük banklann filialları, şöbələri, agentlikləri olduğu üçün ayrı-ayrı 

yerlərdə vəsait qəbul etmək imkanlan geniş idi. 

3. Böyük banklann texniki imkanları, sənədləşmə işləri də geniş olmuşdur. 
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Beləliklə, təkcə ABŞ-da 1929-1933-cu illərdəki böhran zamanı 10 min kiçik 

bank müflisləşmişdir. 1953-1964-cü illər-də 2 min bank birləşmişdir. 1921-1964-

cü illərdə banklann sayı 31 mindən 14 minədək azalmışdır. İngiltərədə isə 1890-

1962-ci illərdə səhmdar banklann sayı 104-dən 13-dək azalmışdır. 

Beləliklə, istehsalda olan bütün qanunauyğunluqlar bank işində də baş verirdi. 

Deməli, bank sahəsində inhisar dedikdə - banklann birləşməsi, iri banklann 

yaradılması, yüksək inhisar mənfəəti əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Sənayedə 

olduğu kimi burada da banklar üzrə kartel, sindikat, trestlər, konsernlər yaranırdı. 

Transmilli banklar da öz inkişafında bir neçə mərhələ keçmişlər: 

1. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri. 

2. Birinci dünya müharibəsi ilə İkinci dünya müharibəsinin arasındakı dövr. 

3. İkinci dünya müharibəsinin axırlanndan 1970-ci illərədək olan dövr. 

4. 1980-1990-cı illər. 

5. XXI əsrin əvvəlləri. 

XXI əsrin əvvəllərinə böyük transmilli banklann qruplaşması əsasında üç əsas 

maliyyə mərkəzi formalaşmışdır: ABŞ, Qərbi Avropa və Yaponiya. 

Məhz elə həmin ərazidə olan böyük banklar və onların əməliyyat apardıqları 

TMŞ-lar arasında gedən gərgin rəqabət. 

 

Kapitalın və istehsalın təmərküzləşməsi istehsal sahələrində inhisarların, sonra 

isə beynəlxalq inhisarların yaranmasına səbəb olmuşdur. Aydındır ki, istehsal 

sahəsində yaranan bu böyük inhisar birlikləri kiçik banklarla əməliyyat apara 

bilməzdilər. Odur ki, istehsal sahələrində yaranan böyük inhisar birlikləri ilə yanaşı 

bank işində də təmərküzləşmə baş verirdi. Böyük banklar kiçik bankları sıxışdırıb 

aradan çıxarırdı. 

Böyük birliklər öz vəsaitlərini böyük banklarda yerləşdirməyə üstünlük 

verirdilər. Eləcə də lazım gəldikdə ancaq böyük banklardan maliyyə vəsaiti götürə 

bilərdilər. 

Sənayedə olduğu kimi bank işində də böyük banklar bir çox üstünlüyə malik 

idilər. Belə ki: 
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Böyük banklar daha etibarlı idilər. 

Böyük banklann filialları, şöbələri, agentlikləri olduğu üçün ayrı-ayrı 

yerlərdə vəsait qəbul etmək imkanları geniş idi. 

Böyük banklann texniki imkanları, sənədləşmə işləri də geniş olmuşdur. 

Beləliklə, təkcə ABŞ-da 1929-1933-cu illərdəki böhran zamanı 10 min kiçik 

bank müflisləşmişdir. 1953-1964-cü illərdə 2 min bank birləşmişdir. 1921-1964-cü 

illərdə banklann sayı 31 mindən 14 minədək azalmışdır. İngiltərədə isə 1890-1962-

ci illərdə səhmdar banklann sayı 104-dən 13-dək azalmışdır. 

Beləliklə, istehsalda olan bütün qanunauyğunluqlar bank işində də baş 

verirdi. 

Deməli, bank sahəsində inhisar dedikdə - banklann birləşməsi, iri banklann 

yaradılması, yüksək inhisar mənfəəti əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Sənayedə 

olduğu kimi burada da banklar üzrə kartel, sindikat, trestlər, konsernlər 

yaranırdı. Transmilli banklar da öz inkişafında bir neçə mərhələ keçmişlər: 

1.XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri. 

Birinci dünya müharibəsi ilə İkinci dünya müharibəsinin arasındakı dövr. 

İkinci dünya müharibəsinin axırlanndan 1970-ci illərədək olan dövr. 

1980-1990-cı illər. 

XXI əsrin əvvəlləri. 

XXI əsrin əvvəllərinə böyük transmilli bankların qruplaşması əsasında üç əsas 

maliyyə mərkəzi formalaşmışdır: ABŞ, Qərbi Avropa və Yaponiya. 

Məhz elə həmin ərazidə olan böyük banklar və onların əməliyyat apardıqları 

TMŞ-lar arasında gedən gərgin rəqabət nəticəsində müəyyən beynəlxalq maliyyə 

mərkəzləri yaranmışdır. Bunlardan: 

-ABŞ-da –NYU-York; 

- Qərbi Avropada – London (Böyük Britaniya); 

- Fransada – Paris; 

- İsveçrədə - Surix; 

- Almaniyada –Frankfrut-Mayne; 

- Lüksemburq; 
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- Yaponiyada-Tokio və s. 

Qeyd etməliyik ki, bütövlükdə TMB-lar: 

- maliyyə ehtiyatlarınm sahibbri ilə investorlar arasında əsas vasitəçi rolu 

oynayır; 

- TMB-lar maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinin əsas forma və bölgüsünü həyata 

keçirir; 

- TMB-lar universal maliyyə qurumu olub çox böyük beynəlxalq ödəməbrdə 

fəaliyyət göstərə bilir; 

- TMB-lar böyük həcmli investisiya vəsaitinə malikdirlər. 

 

 

TMŞ-ların dünya iqtisadiyyatındakı rolundan danışarkən, onlann həyata 

keçirdiyi kapital ixracı və onun yerləşdirilməsinin faydalılığı məsələləri ön plana 

çəkilir. Qeyd etməliyik ki, hazırda bütün TMŞ-lar tərəfindən həyata keçirilən xarici 

investisiya bütövlükdə və BİM sistemində ticarətə nisbətən daha çox əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Aydındır ki, xarici ölkələrdə TMŞ-ların filiallannın sürətlə artması istehsalın 

böyük bir qisminin xaricdə yaranması deməkdir. Bu isə TMŞ-lara imkan verir ki, 

maddi vəsaitin (istər pul şəklində və istərsə də texnologiya, avadanlıq, ixtisaslı 

əmək və s.) böyük qismini həmin ölkələrə yönəltsin. 

Buradan da belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, birbaşa investisiyanın xarici 

ölkələrə daha çox axması dünya iqtisadiyyatının bütövlüyünün vahidliyini təsdiq edən əsas 

cəhətlərdən biridir. Bu cəhət bir daha onu göstərir ki, dünya iqtisadiyyatının 

formalaşması dünya bazarı mərhələsindən dünya istehsalı (beynəlxalq 

istehsal) mərhələsinə keçmişdir. 

Hazırda birbaşa xarici investisiyälar əsasən TMŞ-lar tərəfindən həyata keçirilir. Odur ki, 

xarici ölkələrin iqtisadiyyatına yönəldilmiş birbaşa investisiyamn 90 %-

nə TMŞ-lar nəzarət edirlər. 

Bu gün dünya təsərrüfat əlaqələrindən və о cümlədən xarici investisiyanın üstünlüklərindən istifadə 

etmədən sabit inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. 1990-cı illərin axırlarına bu proses daha da 
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güclənmişdir. Belə ki, 1993-1997-ci illərdə birbaşa xarici investisiyanın 

həcmi orta hesabla 20,2 % artdığı haida 1997-2000-ci illərdə bu artım 

31,4 %-ə bərabər olmuşdur. 

Mütləq göstəricilərlə ifadə etdikdə xarici investisiyanın həcmi barədə daha aydın təsəvvür yaranır. 

Belə ki, 1990-cı illərin ortalarına birbaşa xarici investisiyanın cəmi 3 

trl. dollar orta illik həcmi 350 mlrd. dollar olduğu halda, 1998-ci ildə 

644 mlrd. dollar, 1999-cu ildə 865 mlrd. dollar, 2003-cü ildo isə 1 trl. 

dollardan artıq olmuşdur. 

Beləliklə birbaşa xarici investisiya bütövlükdə investisiyaya nisbətən 3 dəfə sürətlə artmışdır. 

Bütün bunlara baxmayaraq son dövrlərin məlumatına görə inkişaf etmiş ölkələrdə birbaşa 

investisiya cəmi investisiyanın 6-10 %-indən artıq deyildir. Ayrı-ayrı qrup dövlətlər üzrə 

xarici investisiyadan istifadə edilməsində istər idxal və istərsə də ixracda inkişaf etmiş ölkələr daha 

irəlidədirlər. Məsələn, 2000-ci ildə dünya üzrə cəmi idxal edilmiş 865 mlrd. dollar birbaşa investisiyanın 

636 mlrd. dolları inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin, 208 mlrd. dolları isə inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin payına düşmüşdür. Həmin ildə birbaşa xarici 

investisiya idxalına görə ABŞ liderlik edir (baxmayaraq ki, özünün 

kifayət qədər vəsaiti vardır). 

ABŞ-m iqtisadiyyatına cəlb edilən birbaşa xarici investisiya 2000-CI ILDƏ 

175.5 MLRD. DOLLAR TƏŞKIL ETNIIŞDIR. 

ABŞ TMŞ-larımn birbaşa xarici investisiyası isə 142,6 MLRD. DOLLARA 

bərabər olmuşdur (2002-ci ildə bu göstərici nisbətən azalaraq 119,7 

mlrd. dollar olmuşdur). 

Qeyd etməliyik ki, son on ildə (1993-2002-ci illər) ABŞ-ın xaricdə 

olan cəmi investisiyasmın həcmi 2,7 dəfə artaraq 1521,0 mlrd. dollar 

təşkil etmişdir. Bu bütün dünya üzrə xaricdə toplanan birbaşa 

investisiyanm 22,2 %-nə bərabərdir. Müqayisə üçün qeyd etməliyik ki, 

həmin göstərici Böyük Britaniyada -15; Fransada -9,5; Almaniyada -

8,4; Niderlandda - 5,2; Yaponiyada - 4,8 %-ə bərabərdir. 

Böyük Britaniya şirkətləri tərərfindən həyata keçirilən birbaşa 

xarici investisiya 2000-ci ildə 199,3 mlrd. dollar, bura idxal olunan 

birbaşa xarici investisiya isə 82,2 mlrd. dollar təşkil etmişdir. 
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İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə birbaşa xarici investisiya sistemi 

hələ ki, о qədər də qənaətbəxş deyildir. 

 

Nəzəri iqtisad elmini оуrənən hər bir iqtisadçı bilir ki, inhisarların 

yarandığı dövrədək sənaye kapitalı və bank kapitalı ayrılıqda fəaliyyət 

göstərmişlər. Beləki, sənaye üzrə ixtisaslaşmış sahibkarlar bank işi ilə 

məşğul olmamışlar. Öz növbəsində banklar da sənaye məüssisələri 

yaratmaqla məşğul deyildir (lakin sənaye müəssisələri ilə yaxından 

əlaqə saxlayardılar, kredit verirdilər və s.). 

Lakin kapitalızmin (yaxud bazar iqtisadiyyatın inkişafmın müəyyən 

mərhələsində) inkişafının 1860-1870-ci illərindən sonrakı dövrü üçün demək olar 

ki, hər bir inkişaf etmiş ölkənin iqtisadiyatında aşağıdakı dəyişikliklər özünü 

göstərirdi: 

1. İstehsalm təmərküzləşməsi əsasmda sənaye inhisarlarının yaranması və 

inkişaf etməsi. 

2. Bank işində təmərküzləşmənin artması nəticəsində bank inhisarlarınm 

yaranması və inkişafı. 

3. Sənaye və bank inhisarlarmın qovuşması. 

Beləliklə, bu məntiqi və tarixi prosesdə sənaye və bank kapitalının birgə 

mülkiyyəti iri inhisarların əlində birləşmiş olurdu. Burada sənaye kapitalı ilə bank 

kapitalı anlayışlarının iqtisadi məzmunu daha geniş məna kəsb edir. K.Marks 

dəfələrlə göstərirdi ki, sənaye kapitalı dedikdə o, yalnız emal və yaxud hasilat 

sənayesinə qoyulan kapitalı nəzərdə tutmur. Maddi istehsalın digər sahələri olan 

kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə və s. sahələri də bura aid edir. 

Eləcə də o, bank kapitalı anlayışının iqtisadi məzmununa da dar mənada deyil, 

daha geniş mənada baxırdı. Burada borc kapitalımn müxtəlif formalarda hərəkəti, 

sığorta cəmiyyətləri, investisiya bankları, əmanət kassaları və s. məcmu halında 

nəzərdə tutulur. 
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Deməli mülkiyyətin bu cür birləşməsi paralel (yanaşı) baş verən iki prosesin 

nəticəsi kimi tazahür edir. İnhisarçı bank kapitalının sənayenin inkişafına tətbiqi və 

inhisarçı sənaye kapitalının bank işinə tətbiqi. 

Burada belə bir faktı çəkmək yerinə düşərdi. XX əsrin əvvəlində amerikalı 

bankir Con Pirpont Morqan bank evi yaratmışdır. O, 1902-ci ildə bəzi dəmiryolu 

kompaniyalannın səhmlərini almış və 90 min km uzunluğunda dəmiryolu 

şəbəkəsinə sahib olmuşdur. Bununla yanaşı o, bəzi metallurgiya kompaniyaları 

səhmlərinin nəzarət paketinə sahib olmuşdur. Beləliklə 1901-ci ildə o, 

«Yunayted Steyt stil korporeyşn» polad trestini yaratmışdır. 

Morqan bankir evinin sahibi olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir çox sənaye 

kompaniyalarının səhmlərinin də sahibi kimi çıxış edirdi. Tarixi baxımdan 1912-

ci ildə yaradılmış İsveçin «Elektrolüks» TMŞ-nm da böyük əməli əhəmiyyətini 

qeyd etmək olar. 

Sənaye inhisarları da öz növbəsində müəyyən banklarla yaxından bağlı 

olaraq onlardan güclü kredit götürərək, banklann köməkliyi ilə öz səhmlərini 

yerləşdirməyi həyata keçirirdilər. 

Beləliklə inhisarçı sənaye kapitalının bank işinə qarışması müdaxiləsi iki 

yolla baş vermişdir. 

Sənaye inhisarları banklann səhmlərini alnmaqla onların şərikçisinə 

çevrilmişlər. 

Sənaye inhisarları yeni banklar təsis etməklə bank sahibkarına çevrilə 

bilmişlər. 

Beləliklə, sənaye kapitalı ilə bank kapitalının qovuşması nəticəsində maliyyə 

kapitalı yaranmışdır. 

Bank kapitalı ilə sənaye kapitaiının qovuşması keyflyyətcə yeni hadisənin 

yaranması deməkdir. Bu müxtəlif inhisarların vahid inhisarda inhikası 

formasıdır. 

Deməli inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında müxtəlif formalarda 

koprorasiyalararası birləşmə mexanizmləri yaranmışdır. Bu birliklər böyük 
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sənaye korporasiyalarının başçılıq etdiyi konsernlərdən, universal - çoxsahəli 

maliyyə sənaye birlikləri və s. ibarətdir. 

Bu cür maliyyə-sənaye birlikləri inkişaf etmiş ölkələrdə daha geniş fəaliyyət 

göstərirlər. 

ABŞ sənayesiııin əsas simasmı demək olar ki, 100 çoxsahəli korporasiya 

müəyyən edir. Bu korporasiyalar yüksək səviyyədə inteqrasiya əlaqələri ib bağlı 

olan maliyyə-sənaye qruplarından ibarətdirlər. Rəsmi məlumatlara göra hazırda 

ABŞ-da ÜDM-in 55-60 %-i həmin korporasiyalann payına düşür. Cəmi işçilərin 45 

investisiya qoyuluşlarının 60 %-i bu maliyyə-sənaye qruplarında cəmləşdirilmişdir. 

Bu 100 kompaniyanın hər biri özündə orta hesabla 25 sahə üzrə ixtisaslaşmış 

müəssisələri birləşdirir. 35 müəssisənin hər biri 32 sənaye sahəsi üzrə, 10 

nıüəssisənin hər biri 50 sahə üzrə təsərrüfatçılıq edir. 

ABŞ-da fəaliyyət göstərən «Çeyz», «Morqan», «Melon», «Limen-Qoldmen», 

«Saks» və s. kimi maliyyə-sənaye qrupları oxşar yaranma tarixinə malik olmaqla 

güclü maliyyə institutları hesab edilirlər. «Çeyz» maliyyə qrupu 1996-cı ildə aprel 

ayınm 1-də «Çeyz Manxetten benk» ilə «Kemikl benk»in, eləcə də 2 şəxsi sığorta 

kompaniyasının («Metropoliten Layf İnşuren K» ilə «Ekviteb Layf») 

birləşdirilməsi Hə yaradılmışdır. 

«Çeyz Manxetten benk» (eləcə də onun sələfi olan «Çeyz neşnl benk») 1920-

ci illərdən C.F.Rokfellerin (böyük Rokfeller - 1839-1937) ailəsinin adı ilə bağlıdır. 

1962-ci ildən D.Rokfeller bu kompaniyanın prezidenti (və yaxud direktorlar 

Şıırasının sədri) olmuşdur. 

MÖVZU 13 

BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ INKIŞAFI VƏ HÜQUQI NORMALARI 

 

PLAN 

1. ELMI-TEXNOLOJI BIRLIKLƏR MÜBADILƏNIN MAHIYYƏTI 
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2. BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ ƏSAS FORMALARI 

(KANALLARI) 

3. DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARI: ONUN QURULUŞU VƏ MÜASIR VƏZIYYƏTI. 

4. BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI VƏ HÜQUQ NORMALARI. 

5. RESENZIYA VƏ BEYNƏLXALQ RESENZIYALAŞMA. 
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BÜTÜN BU KIMI BILIKLƏRI ÖZÜNDƏ ƏKS ETDIRMƏKLƏ «TEXNOLOGIYA» 

ANLAYIŞI ÖZÜNƏMƏXSUS BIR FUNKSIONAL ROLA MALIKDIR. O, ELMLƏ ISTEHSALIN 

QARŞILIQH ƏLAQƏSINDƏ ARA HƏLQƏ TƏŞKIL EDIR. 

BELƏLIKLƏ, TEXNOLOGIYANIN BEYNƏLXALQ MÜBADILƏSI VASITƏSI ILƏ ELMI-

TEXNIKI NAILIYYƏTLƏRIN DÜNYA MIQYASMDA YAYILMÄSI PROSESI BAŞ VERƏ BILIR. 

DEMƏLI, ELMI-TEXNIKI TƏRƏQQININ ÜMUMDÜNYA XARAKTERI ALINMASINDA 

TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI ƏN ZƏRURI BIR AMIL ROLU OYNAYIR. BMT-NIN 

BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRINDƏ «TEXNOLOGIYA» ANLAYIŞI DAHA YIĞCAM-ÜMUMI 

ŞƏKILDƏ AŞAĞIDAKI IKI CƏHƏTI ÖZÜMDƏ ƏKS ETDILIR: 

ƏMTƏƏ ISTEHSALI VƏ XIDMƏTLƏR GÖSTƏRILMƏSINDƏ KONSTRUKTOR 

QƏRARLARININ, METOD VƏ PROSESLƏRININ YIĞIMI (TOPLANMASI). 

AVADANLIQ, MAŞINLAR VƏ S. ŞƏKLINDƏ MADDILƏŞMIŞ, ƏŞYALAŞMIŞ ƏMƏK. 

TEXNOLOGIYA ANLAYIŞINDA ADƏTƏN 3 QRUP TEXNOLOGIYA NƏZƏRDƏ 

TUTULUR: MƏHSULLARIN TEXNOLOGIYASI, ISTEHSAL PROSESLƏRININ 

TEXNOLOGIYASI VƏ IDARƏÇILIK TEXNOLOGIYASI. 

BELƏLIKLƏ, BEYNƏLXALQ IQTISADI MÜNASIBƏTLƏRIN OBYEKTI OLMAQLA 

TEXNOLOGIYA DIGƏR OBYEKTLƏRDƏN FƏRQLƏNIR. ONUN YARADICISI BAZARDA 

DAHA ÜSTÜN MÖVQEYƏ MALIKDIR. BU ÜSTÜNLÜK ÖZÜNÜ ISTƏR ISTEHLAK 

DƏYƏRINDƏ VƏ ISTƏRSƏ DƏ DƏYƏRDƏ GÖSTƏRƏ BILƏR. 

İSTEHLAK DƏYƏRI BAXIMINDAN YENI TEXNOLOGIYANIN ISTEHLAKI 

PROSESINDƏ YENI DAHA MÜTƏRƏQQI MƏHSUL YARADILIR. İKINCI HALDA ISƏ - YƏNI 
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DƏYƏRIN ƏSAS GÖTÜRÜLMƏSINDƏ MƏHSULUN ISTEHSAL XƏRCLƏRINƏ QƏNAƏT 

ETMƏK IMKANI ƏLDƏ EDILIR. HƏR IKI HALDA TEXNOLOGIYANIN SAHIBI (ONU 

YARADAN) ƏLAVƏ GƏLIR ƏLDƏ EDƏ BILIR. HƏMÇININ TEXNOLOGIYANIN SƏRBƏST 

YAYILMASINA MANEƏÇILIK EDIR. BUNUNLA DA TƏŞKILATI FORMASINA GÖRƏ 

TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI DIGƏR ƏMTƏƏLƏRIN MÜBADILƏSINDƏN FƏRQLƏNIR. 

İQTISADI MÜNASIBƏTLƏRIN OBYEKTI OLAN TEXNOLOGIYANIN ILKIN DAŞIYICISI 

INSANDIR - IŞÇI QÜVVƏSIDIR. TARIXƏN MƏHZ INSANLAR ÖZ ISTEHSAL 

FƏALIYYƏTLƏRI ILƏ MÜƏYYƏN BILIK, TƏCRÜBƏ, YENILIK ƏLDƏ ETMIŞLƏR. BU 

YENILIKLƏR ZƏNGINLƏŞMIŞ FORMADA BIR NƏSLDƏN DIGƏRINƏ VERILMIŞDIR. 

AYDINDIR KI, BU YENILIKLƏR (TEXNOLOGIYA) О VAXT ƏMTƏƏ FORMASI 

ALMAMIŞDIR. MAŞINH TEXNIKANM TƏTBIQINDƏN SONRA ƏMƏK PROSESI 

DƏYIŞMIŞDIR. 

İŞÇILƏRƏ PEŞƏKARLIQ ÖYRƏDILIR, IXTISASLARI ARTIRILIR, YENI ISTEHSAL 

METODLARI VERILIR, BÜTÜN BUNLARA ƏLAVƏ XƏRC ÇƏKILIR VƏ S. BÜTÜN BUNLAR 

TEXNOLOGIYANIN ƏMTƏƏ KIMI MÜBADILƏSININ BAŞLANĞICINI QOYMUŞ OLUR. 

LAKIN AYDINDIR KI, IŞÇI QÜVVƏSI HƏLƏ ƏŞYA - CISM FORMASI ALMAMIŞDIR. 

HAZIRDA DA TEXNOLOGIYANIN BELƏ MÜBADILƏSI (ƏŞYA HALI ALMAMASI) QALIR. 

BU DA ƏSASƏN IKI XARAKTERIK CƏHƏTB SƏCIYYƏLƏNIR: 

MÜASIR DÖVRDƏ «TEXNOLOGIYA» ANLAYIŞININ MƏZMUNU DƏYIŞMIŞDIR. 

ONUN DAŞIYICISI HƏR CÜR IŞÇI QÜVVƏSI DEYIL, ANCAQ YÜKSƏK IXTISASA MALIK 

OLAN HISSƏSIDIR. 

IŞÇI QÜVVƏSINDƏ ÖZ ƏKSINI TAPAN TEXNOLOGIYANIN VERILMƏSI FORMASI 

DAHA GENIŞ XARAKTER ALMIŞDIR. ƏNƏNƏVI ÖYRƏTMƏDƏN BAŞQA BIRGƏ 
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TƏDQIQAT IŞLƏRI APARILIR, ELMI KONFRANSLAR KEÇIRILIR, MÜASIR ELEKTRON 

KOMMUNIKASIYA SISTEMINDƏN ISTIFADƏ EDILIR VƏ S. 

TEXNOLOGIYA MÜBADIBSININ DIGƏR DAŞIYICILAN BAŞQA ISTEHSAL 

AMILLƏRIDIR. MƏSƏLƏN, BEYNƏLXALQ TICARƏTDƏ YÜKSƏK TEX-NOLOJI 

ƏMTƏƏBR: KAPITAL KIMI - TƏBII EHTIYATLARIN SATIŞI, TOR-PAQDA MÜƏYYƏN 

AXTARIŞ, QAZINTI VƏ S. APARILMASINDA YÜKSƏK TEXNOLOGIYADAN ISTIFADƏ 

EDILMƏSI ZƏRURƏTI VƏ S. 

MÜASIR DÖVRDƏKI TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI VƏ ELƏCƏ DƏ BU SAHƏDƏ 

YARANAN IQTISADI MÜNASIBƏTLƏR UZUN BIR INKIŞAF DÖVRÜNDƏN SONRA 

FORMALAŞMIŞDIR. ELM, TEXNIKA VƏ ISTEHSALAT MÜƏYYƏN INKIŞAF 

MƏRHƏLƏLƏRINDƏN KEÇMIŞ, INQILABI DƏYIŞIKLIKLƏR BAŞ VERMIŞDIR. 

UZUN MÜDDƏT ELM VƏ IQTISADIYYAT (ISTEHSAL) QARŞILIQLI SÜRƏTDƏ DEYIL, 

BIRI-BIRINDƏN AYRI VƏZIYYƏTDƏ INKIŞAF ETDIRILMIŞDIR. HƏTTA XVIII ƏSRDƏ 

BELƏ ISTEHSALÇILAR ELMI BILIKLƏRƏ DEYIL, PRAKTIKI TƏCRÜBƏYƏ, ƏNƏNƏYƏ 

ƏSASLANMAĞA ÜSTÜNLÜK VERIRDILƏR. 

О VAXTLAR BIR ÇOX KƏŞFLƏRIN OLMASINA BAXMAYARAQ TƏBII HADISƏLƏRƏ 

MARAQ DAHA ÜSTÜN IDI. XVIII-XIX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ YENI ILƏ BAĞLI OLARAQ 

ÖZ KƏŞFLƏRINI SATIRDILAR. ANCAQ XIX ƏSRIN IKINCI YARISINDAN ELMLƏ 

ISTEHSALATIN QARŞILIQLI INKIŞAFINA REAL BAZA YARANIRDI. 

KOMMERSIYA MƏQSƏDI ILƏ TƏDQIQATÇILAR LABORATORIYALAR YARADARAQ 

MƏQSƏDYÖNLÜ IŞLƏRI VƏ ARAŞDIRMALARI ARTIRIRDILAR. BELƏ BIR MEYL ILK 

ƏVVƏLLƏR - 1878-CI ILDƏ «BELL TELEFON KOMPANIYASI» ABŞ-DA SƏNAYE 

LABORATORIYASININ ƏSASINI QOYMUŞDUR. 
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FƏRDI LABORATORIYALARIN SAYI SÜRƏTLƏ ARTIRDI. HƏTTA HAZIRDA DA 

FƏRDI LABORATORIYALARIN ROLU AZALMAMIŞDIR. LAKIN ONLARIN SAYI 

AZALMIŞDIR. BELƏ KI, MƏSƏLƏN ABŞ-DA 1901-CI ILDƏ CƏMI TƏQDIM EDILMIŞ 

PATENTLƏRIN 82 %-I ILLƏRDI IXTIRAÇILARIN PAYINA DÜŞDÜYÜ HALDA, BU 

GÖSTƏRICI 1987-CI ILDƏ 17 % OLMUŞDUR. 

HAZIRDA TƏDQIQATLARIN VƏ MÜƏYYƏN TƏKMILLƏŞDIRILMƏ IŞLƏRININ ƏSAS 

HISSƏSI MÜƏSSISƏ LABORATORIYALARINDA, DÖVLƏT TƏŞKILATLARINDA, 

UNIVERSITETLƏRDƏ HƏYATA KEÇIRILIR. 

BELƏLIKLƏ, TEXNOLOJI INKIŞAF IQTISADIYYATIN INKIŞAFININ ƏSAS 

AMILLƏRINDƏN BIRINƏ ÇEVRILMIŞDIR. 

XX ƏSRIN ORTALARINDAN ISƏ TEXNOLOGIYANIN MÜƏSSISƏLƏR ARASINDA 

DEYIL, AYRI-AYRI DÖVLƏTLƏR ARASMDA SATIŞI ARTMAĞA BAŞLANMIŞDIR. 

XX ƏSRIN 50-CI ILLƏRINDƏN ETT-NIN INKIŞAFINDA YENI MƏRHƏLƏ 

BAŞLANMIŞDIR. BU PROSESIN NƏTICƏSI OLARAQ BƏB-IN QURULUŞUNDA KÖKLÜ 

DƏYIŞIKLIK BAŞ VERMIS VƏ BİM-IN YENI FORMASI OLAN BEYNƏLXALQ ELMI-

TEXNIKI MÜBADILƏ (BETM) YARANMIŞDIR. 

XİƏ-IN MƏLUMATINA GÖRƏ DÜNYA MIQYASMDA HAZIRDA 60 MINDƏN ÇOX 

TEXNIKI VƏ ELMI JURNAL ÇIXIR KI, BU JURNALLARDA NƏŞR OLUNAN ELMI 

MƏQALƏLƏRIN SAYI 1,3 MILYONDAN ARTIQDIR. BU MƏQALƏLƏRIN CÜZI BIR HISSƏSI 

BELƏ YENI FIKIR YARADICIQLARINI ƏKS ETDIRSƏ, УЕNƏ DƏ TEXNOLOJI INKIŞAFA 

ZƏMIN YARANIR. 

BELƏLIKLƏ, FUNDAMENTAL ELMLƏR ÜZRƏ BILIKLƏRIN HƏCMI 8-10 ILƏ 

TƏTBIQI ELMLƏRDƏ ISƏ 5 ILƏ IKI DƏFƏ ARTIR-YENILƏŞIR. 
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AYDINDIR KI, BÜTÜN BUNLAR BÖYÜK MALIYYƏ VƏSAITI HESABINA BAŞ VERIR. 

ELMI BILIKLƏRIN HƏCMINDƏ OLDUĞU KIMI ELMI-TƏDQIQAT TƏCRÜBƏ 

KONSTRUKSIYA IŞLƏRINƏ (ETTKİ) AYRILAN VƏSAITIN HƏCMI DƏ 7-10 ILƏ IKI DƏFƏ 

ARTIRILIR. BU GÖSTƏRICI DÜNYA MIQYASMDA VƏ ELƏCƏ DƏ HƏR BIR ÖLKƏNIN 

IQTISADI INKIŞAFINI XARAKTERIZƏ EDƏN ƏSAS KEYFIYYƏT GÖSTƏRICILƏRINDƏN 

BIRIDIR. DÜNYA MIQYASINDA BU VƏSAITIN HƏCMI 1980-CI ILDƏKI 208370 MLN. 

DOLLARA QARŞI 1990-CI ILDƏ 452590 MLN. DOLLAR TƏŞKIL ETMIŞDIR. HAZIRDA BU 

VƏSAIT 600,0 MLRD. DOLLARDAN ARTIQDIR. 

1996-CI ILDƏ TƏKCƏ ABŞ, YAPONIYA, ALMANIYA, FRANSA, BÖYÜK BRITANIYA 

VƏ ITALIYA ÜZRƏ BU VƏSAITIN HƏCMI 365 MLRD. DOLLARA BƏRABƏR OLMUŞDUR. 

HƏMIN ÖLKƏLƏRDƏ BU VƏSAITIN ARTIM SÜRƏTI ÜDM-IN ARTIM SÜRƏTINI 

QABAQLAYIR. 

DIGƏR MÜTƏRƏQQI SAHƏLƏRDƏ OLDUĞU KIMI BURADA DA INKIŞAF ETMIŞ 

SƏNAYE ÖLKƏLƏRININ XÜSUSI ÇƏKIMI DAHA ARTIQDIR.  

ETTKİ-NIN INKIŞAFI ELMI BILIKLƏN VƏZIYYƏTI VƏ HƏRƏKƏTI ILƏ, ALI 

TƏHSILIN INKIŞAFI ILƏ, YÜKSƏK IXTISASLI IŞÇILƏRIN MÖVCUD OLMASI ILƏ 

QARŞILIQLI ƏLAQƏDƏDIR. 

XİƏ-IN OBYEKTI KIMI TEXNOLOGIYANM BEYNƏLXALQ MÜBADILƏSININ 

ZƏRURILIYI VƏ INKIŞAFI BIR ÇOX ŞƏRTLƏRLƏ IZAH OLUNUR. 

MƏSƏLƏN, ÖLKƏ SƏVIYYƏSINDƏ YANAŞDIQDA QEYD ETMƏLIYIK KI, DÜNYA 

TƏSƏRRÜFATINDA AYRI-AYRI DÖVLƏTLƏR DƏ ELMI-TEXNIKI SAHƏDƏ QEYRI-

BƏRABƏR INKIŞAF MÖVCUDDUR. BIR ÇOX ÖLKƏ ETTKİ-NƏ KIFAYƏT QƏDƏR VƏSAIT 

AYIRA BILMIR. İNKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRI YENI TEXNOLOGIYA ILƏ ÖZ 
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ISTEHSAL APARATINI MODERNLƏŞDIRDIKLƏRI HALDA, INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN 

ÖLKƏLƏRDƏ TEXNOLOJI GERILIYIN ARADAN QALDIRILMASI ÖZ SƏNAYELƏRININ 

YARADILMASI, ÖZ DAXILI TƏLƏBATLARININ ÖDƏNILMƏSI NƏZƏRDƏ TUTULUR. 

ÜMUMI ŞƏKILDƏ BU YAYTLMA IKI FORMADA HƏYATA KEÇIRILIR: 

KOMMERSIYA ƏSASINDA. 

QEYRI-KOMMERSIYA YOLU ILƏ. 

KOMMERSIYA YOLU DEDIKDƏ TEXNOLOGIYANIN HANSI ŞƏKILDƏ OLMASINDAN 

ASILI OLMAYARAQ ONU ALAN RAZILAŞDIRILMIŞ QIYMƏTLƏRLƏ MÜƏYYƏN MƏBLƏĞ 

PUL ÖDƏYIR. 

QEYRI-KOMNIERSIYA YOLU DEDIKDƏ DÖVLƏTLƏRARASINDA PUL ÖDƏMƏLƏRI 

(ÖHDƏLIKLƏRI) NƏZƏRDƏ TUTULMUR. BURADA: ELMI-TEXNIKI YAZIŞMALAR, 

NƏŞRLƏR, ELMI-TEXNIKI ƏDƏBIYYATLAR MÜƏYYƏN MƏLUMATLAR BARƏDƏ 

KOMPÜTER YADDAŞI, SORĞU KITABLARI, TƏLIMATLAR VƏ S. BEYNƏLXALQ 

KONFRANSLARDA, SƏRGILƏRDƏ, SEMINARLARDA ALIMLƏRIN, MÜTƏXƏSSISLƏRI 

ŞƏXSI GÖRÜŞÜ, XARICƏ EZAM EDILMƏ, STAJIROVKA VƏ S. «BEYIN AXINI» ADLANAN 

FORMADA ALIMLƏRIN VƏ MÜTƏXƏSSISLƏRIN XARICƏ GETMƏSI VƏ S. 

HAZIRDA ELMI-TEXNIKI BILIKLƏRIN VƏ YAXUD TEXNOLOGIYANIN 

MÜBADILƏSINM ƏN ÇOX YAYILMIŞ FORMASI BEYNƏLXALQ LISENZIYA SATIŞIDIR. 

BUNA PATENTI – LISENZIYA  RAZILAŞMALARI DA DEYILIR. 

HƏR HANSI BIR DÖVLƏT, MÜƏSSISƏ ÖZ KƏŞFI BARƏDƏ OLAN MƏLURNATI DIGƏR 

ÖLKƏYƏ, TAŞKILATA SATIR. О DÖVLƏTƏ BU KƏŞFI-TEXNOLOGIYANI ISTIFADƏ ETMƏK 

HÜQUQU VERIR. BU DA BIR NEÇƏ FORMADA HƏYATA KEÇIRILƏ BILƏR: MÜƏYYƏN 
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MÜDDƏTƏ ONU ALAN BAŞQASINA VERƏ BILMƏMƏK ŞƏRTI, SƏRBƏST ISTIFADƏ 

ETMƏK, TAM VERMƏK VƏ S. 

SON ONILLIKLƏRDƏ LISENZIYA FORMASINDA OLAN BEYNƏLXALQ TICARƏT 

(XÜSUSILƏ INKIŞAF ETMIŞ ÖLKƏLƏR ARASINDA) ƏMTƏƏ SATIŞINA NISBƏTƏN DAHA 

SÜRƏTLƏ ARTMIŞDIR. BELƏ KI, 1960-1980-CI ILLƏRDƏ LISENZIYA SATIŞININ HƏCMI 

12 DƏFƏ, 2000-CI ILƏ ISƏ 10 DƏFƏ ÇOXALMIŞDIR. DÜNYA LISENZIYA IXRACININ 99 

IDXALIN ISƏ 85 %-I INKIŞAF ETMIŞ NƏIÇƏLƏRIN PAYINA DÜŞÜR. 

İNVESTISIYA ÜZRƏ ƏMƏKDAŞLIQ ŞƏRAITINDƏ, YENI TEXNIKA VƏ TEXNOLOGIYA 

FORMASINDA LISENZIYA SATIŞI DAHA SÜRƏTLƏ ARTIR. 

LISENZIYA RAZILAŞMALANMN 80 %-Ə QƏDƏRI XÜSUSILƏ SƏNAYE FIRMALARI 

ARASINDA HƏYATA KEÇIRILIR. İRI KOMPANIYALAR ÖZ RƏQABƏT QABILIYYƏTINI 

SAXLAMAQ ÜÇÜN LISENZIYA ALMAĞA ÜSTÜNLÜK VERIRLƏR. НƏR BIR IXTIRA ÜÇÜN 

VERILƏN PATENT HÜQUQUNUN MÜDDƏTI ADƏTƏN 15-20 ILƏ NƏZƏRDƏ TUTULUR. 

LAKIN SON DÖVRLƏR ETT-NIN TƏSIRI ARTDIĞINA GÖRƏ BELƏ MÜDDƏT AZALARAQ 

5-7 ILƏ ÇATDINLMIŞDIR. 

TEXNOLOGIYANIN BEYNƏLXALQ MÜBADILƏSININ LISENZIYA FORMASINDA 

HƏYATA KEÇIRILMƏSINƏ ÇOX ÜSTÜNLÜK VERILIR. İQTISADI HESABLAMALARA GÖRƏ 

ETT-NIN INKIŞAFI ÜÇÜN XARICDƏN LISENZIYA ALMAQ YOLU ILƏ ETTKİ-NƏ AYNLAN 

XƏRCLƏRI 4-5 DƏFƏ AZALTMAQ MÜMKÜNDÜR. HƏMIN LISENZIYALARIN TƏTBIQI 

NƏTICƏSINDƏ ƏLDƏ EDILƏN IQTISADI FAYDA ISƏ ONUN ALINMASINA ÇƏKILƏN 

XƏRCLƏRDƏN 10 DƏFƏDƏN DƏ ARTIQ OLUR. 

1970-CI ILLƏRIN ORTALARINDA DÜNYA MIQYASINDA LISENZIYA ÖDƏMƏLƏRI - 

YƏNI LISENZIYANIN ISTIFADƏSI ÜÇÜN ONUN SAHIBINƏ OLAN ÖDƏNIŞLƏR 7 MLRD. 
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DOLLAR OLDUĞU HALDA, 1990-CI ILLƏRIN ORTALARINA 60 MLRD. DOLLAR TƏŞKIL 

ETMIŞDIR. HAZIRDA BU GÖSTƏRICI 100 MLRD. DOLLARDAN ARTIQDIR. 

LISENZIYA ÖDƏMƏLƏRI BIR NEÇƏ FORMADA HƏYATA KEÇIRILƏ BILƏR: 

• ROYALTI – MÜQAVILƏ NIÜDDƏTINDƏ ARDICIL OLARAQ LISENZIYANIN 

ISTIFADƏSINDƏN ƏLDƏ EDILƏN MƏNFƏƏTDƏN ÖDƏNIŞ NƏZƏRDƏ TUTULUR 

(MÜQAVILƏNIN ŞƏRTINƏ ƏSASƏN ILLIK, RÜBLÜK, AYLIQ VƏ S.). ADƏTƏN MƏHSUL 

SATIŞINDAN 3-5 % AYRILIR. İXRAC ÜÇÜN MƏHSUL ISTEHSAL ETDIKCIƏ BU FAIZ 

DƏRƏCƏSI YÜKSƏK OLUR. 

* PAUŞAL ÖDƏNIŞI – MÜQAVILƏYƏ ƏSASƏN ISTIFADƏ VAXTINDAN ASILI 

OLMAYARAQ LISENZIYANI ALDIĞI VAXTDAN RAZILAŞDIRILMIŞ MƏBLƏĞ BIR DƏFƏLIK 

ÖDƏNILIR. BU CÜR ÖDƏMƏ KOMPLEKS HALINDA AVADANLIQ GÖNDƏRILMƏSINƏ 

TƏTBIQ EDILIR. AVADANLIQLARIN DƏYƏRI DƏ TEXNOLOGIYAYA ƏLAVƏ EDILIR. 

XARICDƏN ÖDƏMƏLƏRIN MÜƏYYƏN ÇƏLINLIYI OLDUĞU ÜÇÜN BIRDƏFƏLIK ÖDƏNIŞ 

TƏLƏB OLUNUR. 

* BIRLƏŞDIRILMIŞ - UYĞUNLAŞDIRILMIŞ ÖDƏNIŞ. BƏZƏN RAZILIĞA ƏSASƏN 

LISENZIYA QIYMƏTININ 10-15 %-I BIRDƏFƏLIK PAUŞAL QAYDADA, QALANI ISƏ 

DÖVRÜ OLARAQ ROYALTI QAYDASINDA ÖDƏNIR. 

* MƏNFƏƏTDƏ IŞIIRAK ETMƏK QAYDASINDA. RAZILIĞA ƏSASƏN LISENZIYANI 

SATAN ONU ALANA BƏZI KOMMERSIYA HÜQUQÜ VERIR. О DA KOMMERSIYADAN 

ALDƏ ETDIYI MƏNFƏƏTIN MÜƏYYƏN HISSƏSINI LISENZIYA SATANA ÖDƏMƏLI OLUR - 

BU MƏNFƏƏTIN 10-30 %-I ÇƏRÇIVƏSINDƏ OLA BILƏR. 

* MÜLKIYYƏTDƏ IŞTIRAKINA GÖRƏ. LISENZIYANI ALAN ÖZ MIIƏSSISƏSININ 

SƏHMLƏRININ BIR QISMNI LISENZIYA VERƏNƏ ÖDƏNIŞ KIMI VERIR. О DA ISTƏR-
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ISTƏMƏZ MÜLKIYYƏTÇI KIMI ÇIXIŞ EDIR. BU NÖV ÖDƏNIŞI TMK-LAR TƏKLIF EDIR, 

BU YOL ILƏ LISENZIYA VERDIKLƏRI MÜƏSSISƏLƏRƏ NƏZARƏT EDƏ BILIRLƏR. 

TEXNOLOGIYA MÜHADILƏSI PROBLEMINDƏ INTELLEKTUAL FƏALIYYƏTIN 

MƏHSULU OLAN «NOU-XAU»NUN VERILMƏSI-ÖTÜRÜLMƏSI DƏ XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT 

KƏSB EDIR. 

NOU-XAU - ANLAYIŞININ INGILISCƏ HƏRFI MƏNASI - «BILIRƏM NECƏ ETMƏLI» 

DEMƏKDIR. BU ANLAYIŞ ILK DƏFƏ ABŞ-DA 1916-CI ILDƏ MƏHKƏMƏ PROSESINDƏ 

IŞLƏDILMIŞDIR. BİM-DƏ (LISENZIYA MÜQAVILƏSI KIMI) TEXNIKI-IQTISADI SAHƏDƏ, 

ISTEHSALAT TƏCRÜBƏSI, TEXNOLOGIYANIN MƏNIMSƏNILMƏSI SAHƏSINDƏ OLAN 

BÜTÜN BILIKLƏRIN MƏCMUSUDUR. 

NOU-XAU QEYRI-MADDI FORMADA DA MÖVCUD OLA BILƏR. MƏSƏLƏN, HƏR 

HANSI BIR MÜƏSSISƏNIN MÜTƏXƏSSISLƏRININ BILIYI, TƏCRÜBƏSI, ISTEHSAL 

PROSESININ MƏNIMSƏNILMƏSI IMKANLARININ BAŞQALARINA ÇATDIRILMASI. 

NOU-XAU PATENTLƏ MÜHAFIZƏ EDILMIR. NOU-XAU ELMI-TEXNIKI VƏ IQTISADI 

DƏYƏR KIMI QIYMƏTLƏNDIRILIR. 

NOU-XAU-SXEM, TƏLIMAT, ISTEHSALIN TƏŞKILI SXEMK TEXNOLOJI 

PROSESLƏRIN SƏCIYYƏLƏNMƏSI VƏ S. KIMI SƏNƏDLƏŞMƏ FORMASINDA HƏYATA 

KEÇIRILIR. BÜTÜN LISENZIYA MÜQAVILƏLƏRININ 50 %-Ə QƏDƏRI NOU-XAU 

MÜQAVILƏSININ PAYINA DÜŞÜR. 

TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSINDƏ «FRANÇAYZINQ»  DEYILƏN QAYDADA TƏTBIQ 

EDILIR. BU QAYDADA BÖYÜK FIRMALAR ÖZÜNƏMƏXSUS OLAN «ƏMTƏƏ 

NIŞANƏLƏRINI» DIGƏR KIÇIK FIRMALARA ISTIFADƏ ETMƏK ICAZƏSI VERIRLƏR. 
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• LIZINQ ADLANAN FORMADA MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN UZUN MÜDDƏTƏ 

ICARƏYƏ VERILMƏSI NƏZƏRDƏ TUTULUR. 

İCARƏNIN 1 ILLIYƏ VERILMƏSI RENTIQ, 1 ILDƏN 3-5 ILƏDƏK VERILMƏSI 

XAYRINQ ADLANIR. 

• İNJINIRINQ ALINMIŞ VƏ YA ICARƏ EDILMIŞ MAŞIN, AVADANLIQ VƏ S. 

ISTIFADƏNI ASANLAŞDIRMAQ ÜÇÜN MÜƏYYƏN TEXNIKI BILIKLƏRIN 

(MƏLUMATLARIN) VERILMƏSIDIR. 

BÜTÜN QEYD ETDIKLƏRIMIZLƏ YANAŞI, ƏLBƏTTƏ DIGƏR MÜBADILƏ 

FORMALARI DA MÖVCUDDUR. 

ELƏCƏ DƏ BEYNƏLXALQ NIÜBADILƏNIN MÜXTƏLIF KANALLARLA HƏYATA 

KEÇIRILMƏSI BÖYÜK ƏHƏMIYYƏT KƏSB EDIR. 

HAZIRDA HƏR HANSI BIR YENILIYIN, ELƏCƏ DƏ TEXNOLOGIYANIN 

YAYILMASMDA ƏSAS KANALLARDAN BIRI BIRBAŞA XARICI INVESTISIYA HESAB EDILIR. 

BIRBAŞA INVESTISIYA YOLU ILƏ XARICI ÖLKƏLƏRDƏ ISTEHSAL PROSESLƏRI HƏYATA 

KECIRILIR. BU PROSESDƏ SAHIBKAR KAPITALI ÇOX VAXT PUL FORMASINDA DEYIL, 

DAHA MƏHSULDAR TEXNOLOGIYA FORMASINDA IXRAC EDILIR. BUNUNLA YANAŞI 

YÜKSƏK IXTISASLI IŞÇI QÜVVƏSININ GƏTIRILMƏSI DƏ HƏYATA KEÇIRILIR. BU IŞÇI 

HEYƏTI YERLI IŞÇILƏRIN ÖYRƏDILMƏSINƏ KÖMƏKLIK GÖSTƏRIRLƏR. HƏMÇININ 

INVESTISIYA EDILƏN ÖLKƏYƏ ZƏRURI SƏNƏDLƏR DƏ GƏTIRILIR. BÜTÜN BII 

ELEMENTLƏR TEXNOLOGIYANIN DAŞIYICISI HESAB EDILIR. BU PROSES TMK-LARLA 

ONLARIN FILIALLARI ARASINDADA GENIŞ APARILIR. ONU QEYD ETMƏK KIFAYƏTDIR 

KI, 1985-2000-CI ILLƏRDƏ TMK-DA ANCAQ TEXNOLOGIYANIN FIRMADAXILI 

HƏRƏKƏTINDƏN ƏLDƏ EDILƏN ÖDƏMƏLƏRIN HƏCMI, CƏMI TEXNOLOGIYADAN 
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OLAN ÖDƏMƏLƏRIN ALMANIYADA 73-85: ABŞ-DA 70-74; YAPONIYADA- 65-85 %-NI 

TƏŞKIL ETMIŞDIR. TEXNOLOGIYANIN YAYILMASINDA BU BIRBAŞA INVESTISIYA 

ADLANAN KANALIN-MÜƏYYƏN ÖZÜNƏMƏXSUS CƏHƏTLƏRI DƏ MÖVCUDDUR.  

BELƏKI, SAHIBKARLIQ KAPITALININ TƏQRIBƏN 80 %-Ə QƏDƏRI INKIŞAF ETMIŞ 

SƏNAYE ÖLKƏLƏRI ARASINDA HƏRƏKƏT EDIR. ONA GÖRƏ DƏ BEYNƏLXALQ 

TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ ÇOX HISSƏSI DƏ HƏMIN ÖLKƏLƏRIN ÖZLƏRI 

ARASINDA HƏYATA KEÇIRILIR. BUNUNLA YANAŞI XİƏ-IN SISTEMINDƏ INKIŞAF 

ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRIN VƏ KEÇID IQTISADIYYATI ÖLKƏLƏRININ 

MÖVQELƏRININ XEYLI YAXŞILAŞMASMA BAXMAYARAQ XARICI KAPITAL 

QOYULUŞUNUN VƏ TEXNOLOGIYANIN CƏLB EDILMƏSINDƏ INKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE 

ÖLKƏLƏRI ILƏ RƏQABƏTƏ GIRƏ BILMIRLƏR. BU YARIMSISTEM ÖLKƏLƏR XARICI 

KAPITALIN CƏLB EDILMƏSINƏ GÖRƏ ÇOX MƏHDUD VƏZIYYƏTDƏDIRLƏR. ONU QEYD 

ETMƏK KIFAYƏTDIRKI HƏMIN YARIM SISTEMƏ DAXIL OLAN ÖLKƏLƏRƏ. BIRBAŞA 

XARICI KAPITAL AXINININ 70 %-Ə QƏDƏRI ANCAQ ON ÖLKƏYƏ AYNLMIŞDIR - 

ARGENTINA. BRAZILIYA, VENESUELA, HINDISTAN. İNDONEZIYA, ÇIN. MALAYZIYA, 

MEKSIKA, POLŞA VƏ ÇILI. MƏHZ ELƏ ONA GÖRƏ DƏ BU ÖLKƏLƏRIN IQTISADI 

INKIŞAFINDA DA MÜƏYYƏN IRƏLILƏYIŞLƏR ÖZÜNÜ GÖSTƏRIR. QALAN ÖLKƏLƏR ISƏ 

BIRBAŞA XARICI INVESTISIYA YOLU ILƏ BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSINƏ 

О QƏDƏR DƏ QOŞULMAMIŞLAR. 

BU SAHƏDƏ YARANAN XİƏ-LƏR BIR ÇOX HALLARDA HƏR BIR ÖLKƏNIN XARICI 

TICARƏT VƏ INVESTISIYA SIYASƏTINDƏN ASILI OLUR. BELƏ KI, ONLAR DAXILI 

BAZARIN QORUNMASI MƏQSƏDI ILƏ HIMAYƏDARLIQ SIYASƏTI YERITDIKDƏ, YÜKSƏK 

GÖMRÜK DƏRƏCƏLƏRI MÜƏYYƏN ETDIKDƏ, XARICDƏN NISBƏTƏN KÖHNƏ VƏ 
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YÜKSƏK EFFEKTIVLIYƏ MALIK OLMAYAN TEXNOLOGIYA ALMALI OLURLAR. SƏRBƏST 

AÇIQ IQTISADIYYATIN INKIŞAFI ÜÇÜN XARICI TICARƏT VƏ INVESTISIYA SIYASƏTINDƏ 

ISƏ MÜASIR TEXNOLOGIYAYA ƏSASLANAN IXRAC MƏHSULLARI ISTEHSALINA 

ÜSTÜNLÜK VERILIR. 

BEYNƏLXALQ STRATEJI İTTIFAQ (BIRLIK). BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA 

MÜBADILƏSININ HƏYATA KEÇIRILMƏSINDƏ ƏSAS KANALLARDAN BIRI DƏ TMK-RIN 

BIRLIKDƏ FƏALIYYƏTIDIR. AYDINDIR KI, SON ON ILLIKLƏRDƏ DÜNYA 

TƏSƏRRÜFATINDA TMK-LAR DAHA GENIŞ YAYILMIŞDIR. BIR ÇOX HALLARDA BIRGƏ 

ISTEHSALA DAIR, ELMI-TEXNIKI KOOPERASIYA VƏ ELƏCƏ DƏ MƏHSUL SATIŞINA DAIR 

FIRMALARARASI STRATEJI RAZILAŞMALAR HƏYATA KEÇIRILIR. BU PROSESDƏ ÖZ 

MÜSTƏQILLIYINI SAXLAMAQ ŞƏRTI ILƏ MÜXTƏLIF ÖLKƏLƏRIN KOMPANIYALARI ÖZ 

ELMI VƏ ISTEHSAL POTENSIALLARMI BIRLƏŞDIRMƏK IMKANI ƏLDƏ EDIRLƏR. BU 

CÜR ITTIFAQ YARATMAQLA, FIRMALARARASI KOOPERASIYA YOLU ILƏ ONLAR YENI 

MƏHSUL NÖVLƏRI ISTEHSAL ETMƏK VƏ ELƏCƏ DƏ ELMTUTUMLU MƏHSULLANN 

ISTEHSAL XƏRCLƏRINI AZALTMAĞA NAIL OLA BILIRLƏR. BEYNƏLXALQ STRATEJI 

ITTIFAQ (ALYANS) YARADILMASININ ƏSAS IŞTIRAKÇILARI INKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE 

ÖLKƏLƏRININ TMK-N HESAB EDILIR. 

BURADA YENI NƏSL QAZ TURBINLƏN ISTEHSAL ETMƏK MƏQSƏDI ILƏ 

AMERIKANIN «CENERAL ELEKTRIK» VƏ YAPONIYANIN «TOŞIBA» ŞIRKƏTLƏRI 

ARASINDA, AVTOMOBIL ISTEHSALI SAHƏSINDƏ ALMANIYANIN «DAYMLER-BENS» 

VƏ YAPONIYANM «NISAN-MOTOR» ŞIRKƏTLƏRI ARASINDA, YENI MIKROSXEM 

SAHƏSINDƏ TƏDQIQAT IŞLƏRI APARILMASINDA ABŞ-IN «İBM», YAPONIYANM 

«TOŞIBA», FRANSANM «TOMSON» VƏ ALMANIYANIN «SIMENS» ŞIRKƏTLƏRI 



 273 

ARASINDAKI BIRGƏ RAZILAŞMALARI MISAL ÇƏKMƏK OLAR. İNKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN 

ÖLKƏLƏRIN FIRMALARI ILƏ BU CÜR STRATEJI ITTIFAQLAR YARADILMASI HƏLƏ О 

QƏDƏR DƏ GENIŞ YAYILMAYIBDIR. MƏSƏLƏN, KOMPÜTER TEXNOLOGIYASI 

SAHƏSINDƏ ELMI-TEXNIKI KOOPERASIYA YARADILMASINDA AMERIKAMN «İBM», 

CƏNUBI KOREYANM «SAMSUNQ» VƏ «SAN» ŞIRKƏTLƏRI ARASINDA STRATEJI 

ITTIFAQ MÖVCUDDUR. 

BEYNƏLXALQ TICARƏT. BURADA BEYNƏLXALQ TICARƏT BARƏDƏ GENIŞ FIKIR 

SÖYLƏMƏK MƏQSƏDIMIZ YOXDUR, ÇÜNKI BU BARƏDƏ BAŞQA BÖLMƏLƏRDƏ DAHA 

GENIŞ MƏLUMAT VERILMIŞDIR. SON ILLƏRIN MƏLUMATMA GÖRƏ TEXNOLOGIYA 

SATIŞI TƏQRIBƏN ILDƏ 2,0-2,5 TRLN. DOLLAR TƏŞKIL EDIR. 1990-2003-CÜ ILLƏRDƏ 

QABAQCIL TEXNOLOGIYANIN HƏCMI YAPONIYADA - 5- %, ALMANIYADA - 2 DƏFƏ 

ARTMIŞDIR. ABŞ-IN QABAQCIL TMK-LARMIN TEXNOLOGIYA ÖTÜRMƏLƏRI 

NƏTICƏSINDƏ ƏLDƏ ETDIKLƏRI GƏLIR 1981-CI ILDƏ - 7,3; 2003-CÜ ILDƏ - 50; 2005-CI 

ILDƏ 70 MLRD. DOLLARA BƏRABƏR OLMUŞDUR. 

BÜTÜNLÜKDƏ XİƏ-IN INKIŞAFINDA BEYNƏLXALQ TICARƏTIN ROLU BÖYÜK 

OLDUĞU KIMI, YENI TEXNOLOGIYANIN ÖTÜRÜLMƏSINDƏ DƏ BEYNƏLXALQ TICARƏT 

DAHA ƏNƏNƏVI KANAL HESAB EDILIR. MƏHZ IDXAL VƏ IXRAC VASITƏSILƏ INSANLAR 

YENI ISTEHSAL METODLARINI ÖYRƏNIR, YENI BILIKLƏR ƏLDƏ EDIRLƏR. MÜASIR 

MƏHSUL NÖVLƏRININ IDXALI MADDILƏŞMIŞ, ƏŞYALAŞRMIŞ TEXNOLOGIYADAN 

BAŞQA BIR ŞEY DEYILDIR. ELƏCƏ DƏ IXRAC ÜÇÜN MƏHSUL ISTEHSAL EDILMƏSINDƏ 

BIR ÇOX BEYNƏLXALQ STANDARTLARA ƏMƏL EDILMƏSI KIMI TƏLƏBLƏR ISTƏR-

ISTƏMƏZ YENI ISTEHSAL METODLAN BARƏDƏ MÜƏYYƏN BILIKLƏRƏ YIYƏLƏNMƏYƏ 

ZƏRURƏT YARADIR. 
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BELƏLIKLƏ, SON ONILLIKLƏRDƏ BEYNƏLXALQ TICARƏTDƏ MÜASIR 

TEXNOLOGIYAYA DAHA GENIŞ YOL AÇILMASI SABIT ARTIMLA MÜŞAHIDƏ EDILIR. 

ƏVVƏLA, DÜNYA ÜZRƏ ƏMTƏƏ TICARƏTININ QURULUŞUNDA KÖKLÜ DƏYIŞIKLIK 

BAŞ VERMIŞDIR. BELƏ KI, 1970-CI ILLƏRDƏ CƏMI ƏMTƏƏ IXRACINDA YÜKSƏK 

TEXNOLOJI MƏHSULLARIN XÜSUSI ÇƏKISI 11 % OLDUĞU HALDA, SON 10 ILDƏ BU 

GÖSTƏRICI 2 DƏFƏ ARTARAQ 1990-CI ILIN ORTALARINA 22 % TƏŞKIL ETMIŞDIR. BƏZI 

INKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRINDƏ ISƏ BU DAHA ARTIQ OLMUŞDUR. MƏSƏLƏN, 

1997-CI ILDƏ HƏMIN GÖSTƏRICI YAPONIYADA 36 %, BÖYÜK BRITANIYADA 34 %, 

NIDERLAND VƏ ABŞ-DA 31 %, İSVEÇDƏ 27 %, İSVEÇRƏDƏ ISƏ 26 % OLMUŞDUR. 

2005-CI ILDƏ ABŞ-IN CƏMI IXRACI 2 TRLN. DOLLARA YAXINDIR. ODUR KI, ONUN 

31 %-I DƏ YÜKSƏK ÇƏKIYƏ MALIKDIR. DÜNYA MIQYASINDA TEXNOLOGIYA SATIŞINDA 

ABŞ LIDERLIK EDIR. CƏMI TEXNOLOGIYA SATIŞININ 65-70 %-I ONUN PAYINA DÜŞÜR. 

BU NIƏNADA ABŞ - BÖYÜK BRITANIYA, İTALIYA, ALMANIYA, FRANSA VƏ 

YAPONIYANI 10-20 DƏFƏ QABAQLAYIR. ABŞ-IN TEXNOLOGIYASI ƏSASINDA XARICDƏ 

ISTEHSAL OLUNAN CƏMI SƏNAYE MƏHSULU ONUN ƏMTƏƏ IXRACINDAN 2,5 DƏFƏ 

ARTIQDIR. QABAQCIL ÖLKƏ OLMALARINA BAXMAYARAQ YAPONIYA, İTALIYA, 

ARGENTINA, TAILAND DAHA ÇOX IDXALÇI KIMI ÇIXIŞ EDIRLƏR. YAPONIYADA XARICI 

LISENZIYA ƏSASINDA OLAN ISTEHSALIN HƏCMI 30,7 %, ALMANIYADA ISƏ 10 % 

TƏŞKIL EDIR. 

İŞÇI QÜVVƏSININ BEYNƏLXALQ HƏRƏKƏTI DƏ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ 

BEYNƏLXALQ KANALLARINDAN BIRI KIMI ÇIXIŞ EDIR. BURADA BEYNƏLXALQ IŞÇI 

QÜVVƏSININ MIQRASIYASI YOLU ILƏ MÜASIR ISTEHSAL METODLARINA YIYƏLƏNƏ 
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BILMƏK IŞÇI QÜVVƏSININ MƏNSUB OLDUĞU ÖLKƏ ÜÇÜN VƏ ELƏCƏ DƏ IŞÇI 

QÜVVƏSINI QƏBUL EDƏN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN ƏHƏMIYYƏT KƏSB EDIR. 

BIR QAYDA OLARAQ MILLI KADRLAR QABAQCIL TEXNOLOGIYA ILƏ TANIŞ 

OLMAQ ÜÇÜN XARICƏ MÜVƏQQƏTI EZAM EDILIR. MƏSƏLƏN, İKINCI DÜNYA 

MÜHARIBƏSINDƏN SONRA MARŞAL PLANINA ƏSASƏN QƏRBI AVROPADAN 20 MIN 

NƏFƏRƏDƏK ADAM ABŞ-A GÖNDƏRILMIŞDIR. ONLAR ABŞ-IN QABAQCIL 

KOMPANIYALARINDA MÜASIR ISTEHSAL VƏ IDARƏÇILIK METODLARI ILƏ TANIŞ 

OLMAQ IMKANI ƏLDƏ ETMIŞDIR. HAZIRDA DA BELƏ BIR PROSES INKIŞAF ETMƏKDƏ 

OLAN ÖLKƏLƏR VƏ KEÇID IQTISADIYYATI ÖLKƏLƏRI ÜÇÜN XARAKTERIKDIR. 

İNKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏN 1 MLN. NƏFƏRDƏN ARTIQ ADAM 

INKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRININ UNIVERSITETLƏRINDƏ TAM KURSLAR VƏ 

ELƏCƏ DƏ IXTISASARTIRMA KURSLARI KEÇMIŞLƏR. BÜTÜN BUNLARLA YANAŞI ABŞ, 

KANADA VƏ QƏRBI AVROPANIN BIR ÇOX ÖLKƏLƏRINDƏ DAIMI IŞLƏMƏK ÜÇÜN 

YÜKSƏK IXTISASLI IŞÇILƏR DƏ GEDIRLƏR. İNKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRINDƏN 

ISƏ DIGƏR YARIM-SISTEM ÖLKƏLƏRƏ DAIMI IŞLƏMƏYƏ GEDƏN MÜTƏXƏSSISLƏR 

DEMƏK OLAR KI, YOXDUR. ANCAQ YAXIN ŞƏRQIN NEFT ÇIXARAN ÖLKƏLƏRI XX 

ƏSRIN AXIRLARINDAN ÖZÜNƏ YÜKSƏK IXTISASLI MÜTƏXƏSSISBR CƏLB EDIR KI, 

BUNLAR DA ƏSASƏN УЕNƏ DƏ INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏNDIR. İNKIŞAF 

ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRINDƏN GƏLƏNLƏR ÇOX AZ MÜDDƏTDƏN SONRA 

QAYIDIRLAR. HƏR HALDA YAXIN ŞƏRQIN NEFT ÇIXARAN ÖLKƏLƏRINƏ GƏLƏN CƏMI 

YÜKSƏK IXTISASLI IŞÇILƏR DÜNYA MIQYASINDA HƏMIN KATEQORIYADAN OLAN 

IŞÇILƏRIN MIQRASIYASININ AZ BIR HISSƏSINI TƏŞKIL EDIR. 1990-CI ILLƏRDƏN SONRA 

SSRİ-NIN DAĞILMASI ILƏ ƏLAQƏDAR OLARAQ KEÇID IQTISADIYYATI ÖLKƏLƏRINDƏN 
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DƏ MIQRANTLARIN VƏ О CÜMLƏDƏN, YÜKSƏK IXTISASLI IŞÇILƏRIN MIQRASIYASI 

ARTMIŞDIR. RUSIYADAN XARICƏ GEDƏN ELM VƏ TƏHSIL ADAMLARININ SAYI ORTA 

HESABLA ILDƏ 2 MIN NƏFƏR TƏŞKIL EDIR. BÜTÜNLÜKDƏ RUSIYA ÖZÜNÜN DÜNYA 

STANDARTLARI SƏVIYYƏSINDƏ OLAN MÜTƏXƏSSISLƏRININ 40 %-NI ITIRMIŞDILƏR. 

YUNESKO-NUN MƏLUMATINA GÖRƏ RUSIYADAN OLAN «BEYIN AXINI» ÖLKƏYƏ ƏN 

AZI 30 MLRD. DOLLAR ZƏRƏR VURUBDUR. 

AZƏRBAYCANDAN DA XARICƏ VƏ, XÜSUSILƏ, TÜRKIYƏYƏ GEDƏN ELM 

ADAMLARININ, RUSIYANIN NEFT ÇIXARILAN RAYONLARMDA ÇALIŞAN NEFT 

MÜTƏXƏSSISLƏRININ SAYI AZ DEYILDIR. 

BEYNƏLXALQ TEXNIKI YARDIM. BÜTÜNLÜKDƏ XİƏ-IN SISTEMINDƏ 1961-CI 

ILDƏ YARADILMIŞ İQTISADI ƏMƏKDAŞLIQ VƏ INKIŞAF TƏŞKILATININ (İƏVƏİT) 

BÖYÜK ROLU VARDIR. BU TƏŞKILATIN QARŞISINDA DURAN ƏSAS PROBLEMLƏRDƏN 

BIRI DƏ AYRI-AYRI SAHƏLƏR ÜZRƏ MÖVCUD OLAN KOMITƏLƏR (QURUMLAR) 

VASITƏSI ILƏ BU TƏŞKILATIN ÜZVÜ OLAN 29 ÖLKƏNIN INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN 

ÖLKƏLƏRƏ TEXNIKI YARDIMININ VƏZIYYƏTINI ÖYRƏNIB TƏHLIL ETMƏKDIR. 

TEXNIKI YARDIM DEDIKDƏ ADINDAN GÖRÜNDÜYÜ KIMI HEÇ DƏ TEXNIKA 

VERILMƏSI NƏZƏRDƏ TUTULMUR. BU BIR NEÇƏ SƏPKIDO HƏYATA KEÇIRILIR. 

BURADA ƏSASƏN YARDIM EDILƏN ÖLKƏNIN ƏHALISININ TƏHSIL SƏVIYYƏSININ 

ARTMASI, ISTEHSAL YENILIKLƏRININ, MÜASIR METODLARIN MƏNIMSƏNILMƏSI 

SAHƏSINDƏ EDILƏN KÖMƏKLIKLƏR NƏZƏRDƏ TUTULUR. PEŞƏKAR KADRLANN 

HAZIRLANMASI, ONLARA TEXNIKI BILIKLƏR VERILMƏSI, BU BILIKLƏRIN ƏMƏLI IŞDƏ 

TƏTBIQI BACARIĞININ ARTIRILMASI VƏ S. SAHƏLƏRDƏ EDILƏN YARDIM NƏZƏRDƏ 

TULULUR. 
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BU QEYD ETDIKLƏRIMIZDƏN AYDIN OLNR KI, BEYNƏLXALQ TEXNIKI YARDIM DA 

TEXNOLOGIYANIN DAŞIYICISI OLAN IXTISASLAŞDIRILMIŞ IŞÇI QÜVVƏSININ 

FORMALAŞDIRILMASINA XIDMƏT EDIR. BELƏLIKLƏ, BEYNƏLXALQ TEXNIKI YARDIM 

BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ BIR FORMASI KIMI ISTIFADƏ EDILIR. 

BEYNƏLXALQ TEXNIKI YARDIM IKITƏRƏFLI VƏ ÇOXTƏRƏFLI ƏSASLARLA 

HƏYATA KEÇIRILIR. 

İKITƏRƏFLI TEXNIKI YARDIM DÖVLƏT TƏRƏFINDƏN KAPITAL IXRAC 

EDILMƏSINƏ ƏSASLANIR. BU PROSES KÖMƏKLIK EDƏN ÖLKƏ ILƏ KÖMƏKLIK 

GÖSTƏRILƏN ÖLKƏLƏR ARASINDA OLAN DÖVLƏTLƏRARASI RAZILIĞA ƏSASLANIR. BU 

YARDIM INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRƏ OLAN ÜMUMI «INKIŞAFA YARDIMI»NIN 

TƏRKIB HISSƏSIDIR (BU ÜMUMI «INKIŞAFA YARDIM»DA TEXNIKI YARDIMLA YANAŞI 

IQTISADI, ƏRZAQ, HUMANITAR VƏ S. YARDIMLAR DA MÖVCUDDUR). İNKIŞAF ETMIŞ 

SƏNAYE ÖLKƏLƏRININ BU IKITƏRƏFLI RAZILIQ ƏSASINDA GÖSTƏRDIYI TEXNIKI 

YARDIM SON 20 ILDƏ CƏMI «INKIŞAFA YARDIM»IN 30 %-NƏ QƏDƏRDIR. ADƏTƏN 

BELƏ YARDIM INVESTISIYA FƏALIYYƏTINDƏN ƏVVƏL GÖSTƏRILIR. BU ISƏ KÖMƏK 

GÖSTƏRILƏN ÖLKƏLƏRDƏ SAHIBKARLIQ KAPITALINM GENIŞLƏNMƏSI IMKANINI 

ARTIRIR. DEMƏLI, BEYNƏLXALQ TEXNIKI YARDIMDAN SONRA BIRBAŞA XARICI 

INVESTISIYA FƏALIYYƏTI BAŞLANIR. BELƏ BIR MEXANIZM MÜASIR TEXNOLOGIYA 

VERILMƏSI BAXIMINDAN XARICI INVESTISIYANIN EFFEKTIVLIYINI DAHA DA 

YÜKSƏLDIR. 

PRAKTIKI OLARAQ IKITƏRƏFLI TEXNIKI YARDIM KONKRET LAYIHƏLƏR ÜÇÜN 

VERILIR. BELƏ LAYIHƏLƏR 1-3 VƏ 4-5 ILLIYƏ NƏZƏRDƏ TUTULUR. BU LAYIHƏLƏRDƏ 

NƏZƏRDƏ TUTULAN KOMPONENTLƏR AŞAĞIDAKILARDAN IBARƏTDIR: ƏSAS HEYƏT; 



 278 

KADR HAZIRLIĞI KOMPONENTI; GÖTÜRƏ IŞ KOMPONENTI; AVADANLIQ VƏ KÖMƏKÇI 

XƏRCLƏR KOMPONENTI. ELƏCƏ DƏ TƏŞKILATI KOMPONENTLƏR ÜZRƏ DƏ XƏRCLƏR 

MÖVCUDDUR. BUNLAR KÖMƏKLIK GÖSTƏRILƏN ÖLKƏLƏRƏ MÜTƏXƏSSISLƏRIN 

EZAM EDILMƏSI; TƏDQIQAT IŞLƏRI APARILMASINA YARDIM EDILMƏSI; KÖMƏKLIK 

GÖSTƏRƏN ÖLKƏLƏRIN TƏDRIS MÜƏSSISƏLƏRINDƏ (HƏMIN ÖLKƏLƏRDƏN GƏLƏN) 

IXTISASLI MÜTƏXƏSSISLƏR HAZIRLANMASI; BU ÖLKƏLƏRƏ AVADANLIQLAR VƏ 

MÜƏYYƏN ƏDƏBIYYATLAR GÖNDƏRILMƏSI. 

ONU DA QEYD ETMƏLIYIK KI, BÜTÜN BÜ KÖMƏKLIKLƏR IQTISADI ƏMƏKDAŞLIQ 

VƏ INKIŞAF TƏŞKILATI» TƏRƏFINDƏN, «INKIŞAFA YARDIM KOMITƏSI - 21» VƏ 

INKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE DÖVLƏTLƏRI TƏRƏFINDƏN HƏYATA KEIÇRILIR. 

ÇOXTƏRƏFLI TEXNIKI YARDIM ISƏ ÖZ VƏZIFƏ ÇƏRÇIVƏLƏRI DAIRƏSINDƏ 

BEYNƏLXALQ TƏŞKILATLAR TƏRƏFINDƏN HƏYATA KEÇIRILIR. BU YARDIMDA 

MALIYYƏ VƏSAITLƏRININ FORMALAŞDMLMASINDA INKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE 

ÖLKƏLƏRININ DƏ BÖYÜK ROLU VARDIR. BÜTÜN BUNLARLA YANAŞI BU YARDIM ÜÇÜN 

INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRIN VƏ ELƏCƏ DƏ KEÇID IQTISADIYYATI 

ÖLKƏLƏRININ ÜZVLÜK HAQQLAN DA BURA DAXILDIR. 

BEYNƏLXALQ TEXNIKI YARDIMIN HƏYATA KEÇIRILMƏSINDƏ XİƏ SISTENII 

TƏŞKILATLARINM VƏ REGIONAL BEYNƏLXALQ TƏŞKILATLARIN VƏ BEYNƏLXALQ 

FONDLARIN DA PAYI AZ DEYILDIR. 

YARDIMIN PLANLAŞDINLMASI VƏSAIT TOPLANMASI VƏ YARDIM PROQRAMININ 

HƏYATA KEÇIRILMƏSI ÜÇÜN XÜSUSI TƏŞKILATLAR VƏ IDARƏLƏR YARADILIR. 

BEYNƏLXALQ YENIDƏNQURMA VƏ İNKIŞAF BANK VƏ XİƏ-IN INKIŞAF 

PROQRAMMI (PROON) ÇOXTƏRƏFLI TEXNIKI YARDIM GÖSTƏRILMƏSINƏ DAHA 
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GENIŞ CƏLB EDILMIŞLƏR. TEXNIKI YARDIMIN XEYLI HISSƏSI DƏ Aİ-NIN TEXNIKI 

KÖMƏKLIK ÜZRƏ XÜSUSI PROQRAMMI ÇƏRÇIVƏSINDƏ HƏYATA KEÇIRILIR. 

BÜTÜN QEYD ETDIKLƏRIMIZDƏN BEB NƏTICƏYƏ GƏLMƏK OLUR KI. SON 

DÖVRLƏRDƏ BAŞQA ISTEHSAL AMILLƏRI KIMI TEXNOLOGIYA SAHƏSINDƏ DƏ IDXAL 

VƏ IXRACIN HƏCMI GENIŞLƏNIR. BU ISƏ ISTOR-ISTƏMƏZ DÜNYA TEXNOLOGIYA 

BAZARININ YARANMASMI ŞƏRTLƏNDIRIR. BU BAZARIN ƏSAS SUBYEKTLƏRI - 

DÖVLƏTLƏR, ŞIRKƏTLƏR, UNIVERSITETLƏR, MÜƏYYƏN FONDLAR, ALIMLƏR VƏ 

MÜTƏXƏSSISLƏRDƏN IBARƏT FIZIKI ŞƏXSLƏRIN MƏCMUSUNU ƏKS ETDIRIR. DÜNYA 

TEXNOLOGIYA BAZARININ OBYEKTLƏRI ISƏ INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏT HESAB 

EDILIR. DAHA DOĞRUSU INTELLEKT, INSANIN ƏŞYALAŞMIŞ ƏMƏK MƏHSULLARI 

OLAN MÜ-TƏLIF AVADANLIQLAR, ALƏTLƏR, TEXNOLOJI XƏTLƏR, QURĞULAR, 

HISSƏLƏR VƏ ELƏCƏ DƏ (ƏŞYALAŞMAMIŞ MÜXTƏLIF CÜR TEXNIKI SƏNƏDLƏR, BILIK, 

TƏCRÜBƏ VƏ S.) DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARININ OBYEKTLƏRIDIR. 

DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARINI ÖZ QURULUŞNNA GÖRƏ AŞAĞIDAKI KIMI 

XARAKTERIZƏ ETMƏK OLAR: 

1.PATENT VƏ LISENZIYALAR VERILMƏSI. 1990-CI ILLƏRDƏ 

FORMADA HƏYATA KEÇIRILƏN SATIŞIN HƏCMI 30 MLRD. DOLLARA 

BƏRABƏR OLMUŞDUR. 

2.ELMTUTUMLU VƏ TEXNOLOJI TUTUMLU MƏHSULLAR BAZARI. 

3.YÜKSƏK TEXNOLOJI KAPITAL BAZARI. 

4.ELMI-TEXNIKI MIITƏXƏSSISBR BAZAII. 

DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARININ BÜTÜN BII SEQMENTLƏRINDƏ SON ON 

ILLIKLƏRDƏ ABŞ, YAPONIYA, BÖYÜK BRITANIYA, ALMANIYA VƏ FRANSA DAHA 
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APARICI ROLA MALIKDIRLƏR. BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ 60 %-I 

HƏMIN ÖLKƏLƏRIN PAYINA DÜŞÜR. 

BÜTÜNLÜKDƏ ISƏ DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARININ 90 %-I INKIŞAF ETMIŞ 

SƏNAYE ÖLKƏLƏRINƏ MƏXSUSDUR. 

DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARININ SAHƏVI QURULUŞUNDA ISƏ DÜNYA ÜZRƏ 

LISENZIYA SATIŞININ (KOMMERSIYA ƏMƏLIYYATLARININ) 19 %-NI ELEKTROTEXNIKI 

VƏ ELEKTRON SƏNAYESI, 18 %-NI ÜMUMI MAŞMQAYIRMA SƏNAYESI, 17,4 %-NI 

KIMYA SƏNAYESI, 10,2 %-NI NƏQIIYYAT MAŞINQAYIRMA SƏNAYESI TƏŞKIL EDIR. 

ONU DA QEYD ETMƏLIYIK KI, HAZIRDA BƏZI SAHƏLƏRIN INKIŞAFI YENI 

TEXNOLOGIYADAN DAHA ÇOX ASILIDIR. MƏSƏLƏN, BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA 

MÜBADILƏSININ EMAL SƏNAYESININ INKIŞAFINA OLAN TƏSIRI BÜTÜNLÜKDƏ 

IQTISADIYYATA NISBƏTƏN 3 DƏFƏ ARTIQDIR. 

MÜASIR ŞƏRAITDƏ FORMALAŞMIŞ DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZAN BIR ÇOX 

CƏHƏTLƏRI ILƏ SƏCIYYƏLƏNIR. 

1.DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARI BÜTÜNLÜKDƏ DÜNYA IQTISADIYYATININ 

INTELLEKTUALLAŞMA SƏVIYYƏSINI ARTIRIR.  

2.DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARINDA TMK-LAR APARICI SÜBYEKT KIMI ÇIXIŞ 

EDIRLƏR. BURADA ETKTİ-NIN NƏTICƏLƏRINDƏN TMK-RIN ƏSAS VƏ QIZ 

CƏMIYYƏLƏRI (FILIALLARI) BIRLIKDƏ ISTIFADƏ EDIRLƏR. ODUR KI, DÜNYA 

TEXNOLOGIYA BAZARI MILLI BAZARA NISBƏTƏN DAHA YAXŞI GENIŞLƏNIR - TƏRƏQQI 

TAPIR. 

3.BÖYÜK TMK-LAR (MƏSƏLƏN «KODAK ISTMEN», «BOINQ», «FORD MOTOR» 

VƏ S.) BIR ÇOX TƏDQIQAT IŞLƏRINI ÖZ ƏLLƏRINDƏ CƏMLƏŞDIRIR VƏ BUNUNLA DA 
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BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA BAZARININ INHISARLAŞMASINA ZƏMIN YARADIRLAR. 

BELƏ KI, TEXNOLOGIYA SAHƏSINDƏKI, INHISARÇI NƏZARƏTIN SƏVIYYƏSI 80-90 % 

TƏŞKIL EDIR. 1997-CI ÜDƏ DÜNYANIN 300 APARICI TMK-SINDA ETTKİ-YƏ ÇƏKILƏN 

XƏRCLƏR 216 MLRD. DOLLAR OLMUŞDUR. 

4.TMK-RIN DÜNYA TEXNOLOGIYA BAZARI STRATEGIYASI DAVRANIŞI MÜƏYYƏN 

DÖVRÜ XARAKTER KƏSB EDIR: 

1-CI MƏRHƏLƏDƏ ÖZÜNDƏ YENI IDEYANI ƏKS ETDIRƏN HAZIR MƏHSUL 

SATIŞINA ÜSTÜNLÜK VERILIR. 

2-CI MƏRHƏLƏDƏ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI BIRBAŞA XARICI INVESTISIYA 

ŞƏKLINDƏ HƏYATA KEÇIRILIR. 

3-CÜ MƏRHƏLƏ - XALIS LISENZIYA VERILMƏSIDIR. BURADA TEXNOLOGIYA 

ÜZƏRINDƏKI MÜLKIYYƏT HÜQUQU GÜZƏŞTƏ GEDILIR. 

BELƏLIKLƏ TEXNOLOGIYA ƏVVƏLCƏ ÖZ MƏXSUS OLDUĞU ÖLKƏDƏ ISTIFADƏ 

EDILIR. BIR MÜDDƏTDƏN SONRA FILIALLARA VERILIR. SONRA ISƏ LISENZIYA KIMI 

XARICƏ SATILIR (BÜTÜN BUNLAR ТМК-ГШ TEXNOLOGIYA BAZARINDAN OLAN 

MƏNFƏƏTININ 15 %-NI TƏŞKIL EDIR). 

5.80-CI ILLƏRDƏN BAŞLAYARAQ DIINYA TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSININ 60%-

DƏN ARTIĞI TMK-RIN FIRMALARI DAXILINDƏ HƏYATA 

KEÇIRILIR.  İNKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRINDƏ LISENZIYALARDAN OLAN 

DAXILOLMALARIN 60 %-I KOPRORASIYADAXILI ƏMƏLIYYATLARDA BAŞ VERIR. 

6. DAHA YÜKSƏK - MÜTƏRƏQQI TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI INKIŞAF ETMIŞ 

SƏNAYE ÖLKƏLƏRI ARASINDA HƏYATA KEÇIRILIR. BURADA 

DA ABŞ DAHA QABAQCIL MÖVQEYƏ MALIKDIR. ONU QEYD ETMƏK 
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KIFAYƏTDIR KI, TƏKCƏ ABŞ-DA ETTKİ-YƏ AYRILAN VƏSAITIN HƏCMI 97 MLRD. 

DOLLARA BƏRABƏRDIR (1997). BU BIRLIKDƏ ALMANIYA, FRANSA, İNGILTƏRƏ, 

İTALIYA VƏ YAPONIYADAKINDAN ARTIQDIR. 

İNKIŞAF ETMIŞ SƏNAYE ÖLKƏLƏRI ÜÇÜN ORTA VƏ AŞAĞI HESAB EDILƏN 

TEXNOLOGIYA NÖVLƏRI INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏR VƏ KEÇMIŞ SOSIALIST 

ÖLKƏLƏRI ÜÇÜN YENI HESAB EDILIR. 

BEYNƏLXALQ TEXNOLOGIYA MÜBADILƏSI IŞINDƏ ƏSAS PROBLEMLƏRDƏN BIRI 

INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏT HÜQUQUNUN QORUNMASIDIR. 

НƏR BIR ÖLKƏDƏ MÜLKIYYƏT HÜQUQUNUN MILLI QORUNMA (MÜHAFIZƏ) 

SISTEMI NƏ QƏDƏR GÜCLÜ OLSA (ISTƏR BIRBAŞA INVESTISIYA VƏ ISTƏRSƏ DƏ 

LISENZIYA ƏMƏLIYYATLARI ŞƏKLINDƏ), BIR О QƏDƏR HƏMIN ÖLKƏYƏ MÜASIR 

TEXNOLOGIYA AXIM ARTIQ OLAR. 

AYDINDIR KI, HƏR BIR ÖLKƏDƏ MÜLKIYYƏT HÜQUQU MILLI QANUNVERICILIK 

YOLU ILƏ MÜƏYYƏN EDILIR. BEYNƏLXALQ MÜNASIBƏTLƏRDƏ ISƏ BU HÜQUQUN 

SAXLANLANMASI, QORUNMASI VƏ ISTIFADƏ EDILMƏSI BEYNƏLXALQ 

RAZILAŞMALARA, BEYNƏLXALQ KODEKSƏ (QA-NUNLAR KÜLLIYATMA) ƏSASLANIR. 

SON 100 ILDƏ KIFAYƏT QƏDƏR BELƏ RAZILAŞMALAR ƏLDƏ EDILMIŞDIR. 1883-

CÜ ILDƏ «SƏNAYE MÜLKIYYƏTININ QORUNMASI ÜZRƏ» PARIS RAZILAŞMASI, 1970-CI 

ILDƏ «PATENT KOOPERASIYASI ÜZRƏ» MÜQAVILƏ, 197L-CI ILDƏ BEYNƏLXALQ 

PATENT TƏSNIFATI İTTIFAQI YARADILMIŞDIR. BU RAZILAŞMALARIN ƏKSƏRIYYƏTI 

INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏT HÜQUQU ISTIQAMƏTINI NƏZƏRDƏ TUTURLAR. 
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UMUMDÜNYA INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏT HÜQUQU TƏŞKILATI 1967-CI ILDƏ 

YARADILŞMIŞDIR. İQAMƏTGAHI CENEVRƏDƏDIR (İSVEÇRƏ). 1974-CÜ ILDƏN BMT-

NIN IXTISASLAŞDIRILMIŞ TƏŞKILATI HESAB EDILIR, 156 ÜZVÜ VAR. 

ELƏCƏ DƏ 1994-CÜ ILDƏ ÜMUMDÜNYA TICARƏT TƏŞKILATI ÇƏRÇIVƏSINDƏ 

INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏT HÜQUQU ÜZRƏ ÇOXTƏRƏFLI RAZILAŞMA ƏLDƏ 

EDILMIŞDIR. 1996-CI ILDƏN QÜVVƏDƏ OLAN «INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏTIN 

TICARƏTI HÜQUQU» (İMTH-TRİPS) ÜZRƏ ÇOXTƏRƏFLI RAZILAŞMA FƏALIYYƏT 

GÖSTƏRIR. BURADA INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN 2005-2006-CI 

ILLƏRƏDƏK BƏZI ISTISNALAR NƏZƏRDƏ TUTULMUŞDUR. 

XİƏ-NIN TICARƏT VƏ INKIŞAF ÜZRƏ KONFRANSI (YUNKTAD) ÇƏRÇIVƏSINDƏ 

«TEXNOLOGIYA VERILMƏSI KOMITƏSI»; IXRACA NƏZARƏT ÜZRƏ KOORDINASIYA 

KOMITƏSI; TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ TEXNOLOGIYA ÜZRƏ MÜTƏXƏSSISLƏRIN MÜŞAVIRƏSI 

VƏ DIGƏR QURUMLAR INTELLEKTUAL MÜLKIYYƏTIN QORUNMASINA ZƏMIN 

YARADIRLAR. 

Texniki biliklər üzrə faəliyyətin nəticələri və xidmətləri çıxış edir. 

Xidmətlərin istehsalı və alqı-satqısı da dəyər qanununun fəaliyyətinə tabe 

etdirilmişdir. Başqa sözlə, onlar hasil olunmasma sərf edilən əməyin məcmu 

miqdarı ilə ölçülür. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə xidmətlərin ayrı-ayrı növlərinin 

əhəmiyyətı birmənalı deyil. İqtisadi münasibətlərin bu sferasında elmi-texniki 

biliklərin mübadiləsi üstün əhəmiyyət kəsb edir. Müasır şəraitdə elmi-texnıkı 

biliklər mübadiləsi daha geniş yayılmışdır. Bu, hər şeydən əvvəl, elmi-texniki 

tərəqqinin sürətləndirilməsı və elmin bilavasitə məhsuldar qüvvəyə çevrilməsilə 

bağlıdır. Bu da qeyd edilməlidir ki, tədqiqatlann genişlənməsi və dərinləşməsi 

çox böyük maliyyə məsrəfləri tələb edır. Xüsusilə çox baha başa gələn 

avadanlığın, materiallann əldə edilməsilə bağlı məsrəfləri göstərmək olar. 
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Maliyyə məsrəflərinin izafiliyi eyni zamanda yüksək ixtisaslı mütəxəssislər 

ehtiyatmın yaradılması ilə bağlıdır. Məhz bu hal firmaları məcbur edir ki, 

beynəlxalq elmi-texniki əmək bölgüsündə iştirak etsinlər. Bımdan əlavə, texniki 

elmlərin sahələri və istiqamətlərinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatlar 

sferasmda beynəlxalq ixtisaslaşmamn gücləndirilməsi və s. fırmalar arasmda 

elmi-texniki biliklərin mübadiləsinin inkişafını tələb edir.  Müasir şəraitdə elmi-

texniki biliklər üzrə ticarətin sürətlə inkişafım bir çox səbəblər müəyyən edir. 

Bunlardan ən başlıcası ayrı-ayrı ölkələrin qeyri-bərabər iqtisadi inkişafinın 

əhəmiyyətli dərəcədə sürətlənməsi və müxtəlif ölkələrdə elmin və texnikanm eyni 

səviyyədə inkişaf etməməsi i lə  bağlıdır. Məsələn, bu məqsəd üçün ABŞ-da 

Almaniyadan, Fransadan, İngiltərədən, İtaliyadan, Yaponiyadan çox vəsait sərf 

olunur.  

ÖTÜRÜLMƏSI ÜZRƏ RAZILAŞMALARIN (SAZIŞLƏRIN) MILLI TƏNZIMI; 

TEXNOLOGIYANM ÖTÜRÜLMƏSI (SATILMASI) SAHƏSI; TƏRƏFLƏRIN ÖHDƏLIKLƏRI 

(TƏƏHÜDÜDLƏRI) VƏ MƏSULIYYƏTI; INKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN 

XÜSUSI TƏNZIMETMƏ; BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ; BEYNƏLXALQ INSTITUSIONAL 

(TƏSISAT, ÜSUL, SISTEM) VƏ MÜNAQIŞƏLƏRIN HƏLLI ÜZRƏ TƏTBIQ EDILƏN HÜQUQI 

MEXANIZM VƏ SAIR ŞƏRTLƏR. 

KODEKS LAYIHƏSININ TÖVSIYYƏETMƏ, YAXUD ZƏMANƏT VERILMƏ SƏNƏDI 

KIMI QƏBUL OLIINMASI QƏRARA ALINMIŞDIR. BUNDAN ƏLAVƏ, KODEKSIN 

OBYEKTLƏN VƏ TƏTBIQI SFERAIARI ÜZRƏ RAZILAŞMA (SAZIŞ) DA ƏLDƏ EDILMIŞDIR. 

ONUN OBYEKTLƏRI AŞAĞIDAKILAR OLA BILƏR: 

- SIRF TEXNOLOJI (TEXNOLOGIYA) RAZILAŞMALARI; 

- TEXNIKI YARDIM GÖSTƏRILMƏSI KIMI NƏZƏRDƏ TUTULAN RAZILAŞMALARIN 

(SAZIŞLƏRIN) TEXNOLOJI MƏZMUNU; 

- ISTEHSAL KOOPERASIYASI ÜZRƏ SAZIŞLƏRIN TEXNOLOJI MƏZMUNU VƏ I.A. 
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BEYNƏLXALQ ELMI-TEXNIKI BILIKLƏR TICARƏTI "ELMI-TEXNIKI BILIKLƏR 

TICARƏTI ƏMƏLIYYATLARI" ANLAYIŞINDA TƏCƏSSÜM OLUMMUŞ MÜXTƏLIF 

FORMALARIN VƏ METODLARM TƏTBIQI SISTEMI KIMI BAŞA DÜŞÜLMƏLIDIR. ELMI-

TEXNIKI NƏTICƏLƏRIN TICARƏT ƏMƏLIYYATLARI NƏINKI ELMI, EYNI ZAMANDA ALIŞ-

VERIŞ DƏYƏRLƏRI OLAN ELMI-TEXNIKI TƏDQIQATLARIN, ISTEHSALIN VƏ 

IŞLƏMƏLƏRIN NƏTICƏLƏRININ MÜBADILƏSI ILƏ BAĞLIDIR. 

BURADA MAL ŞƏKLINDƏ INTELLEKTUAL ƏMƏYIN MƏHSULU MÜXTƏLIF FOR-

MAL ARDA ÇIXIŞ EDIR: PATENTLƏR, MAL NIŞANLARI, SƏNAYE NÜMUNƏLƏRI. NOU-

HAU FORMALARINDA ELMI-TEXNIKI BILIKLƏRIN NƏTICƏLƏRI ALQI-SATQI 

MÜNASIBƏTLƏRI ƏSASINDA, BEYNƏLXALQ LISENZIYA SAZIŞLƏRI, ELMI 

TƏDQIQATLARIN VƏ IŞLƏMƏLƏRIN NƏTICƏLƏRININ ISTIFADƏSI ƏSASINDA, YAXUD DA 

TEXNIKI XIDMƏTLƏRIN GÖSTƏRILMƏSI BARƏDƏ MÜXTƏLIF NÖV SAZIŞLƏR 

FORMASINDA DÖVRIYYƏYƏ DAXIL EDILIR. PREDMETIN XARAKTERINDƏN VƏ HÜQUQI 

ƏSASINDAN ASILI OLARAQ ELMI-TEXNIKI BILIKLƏR TICARƏTI ÜZRƏ BEYNƏL-XALQ 

ƏMƏLIYYATLAR IKI NÖVƏ AYRILIR:  

1) PATENT VƏ LISENZIYA TICARƏTI ÜZRƏ ƏMƏLIYYATLAR;  

2) TEXNIKI XIDMƏTLƏR TICARƏTI ÜZRƏ ƏMƏLIYYATLAR.  

PATENT VƏ LISENZIYALAR ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TICARƏT IXTIRALARIN, 

QABAQCIL ISTEHSAL TEXNOLOGIYASININ, TEXNIKI BILIKLƏRIN VƏ TƏCRÜBƏLƏRIN 

REALIZASIYASIDIR. HƏMIN ƏMƏLIYYATLARIN ƏSASINI PATENT QANUNÇULUĞUNUN 

KÖMƏYILƏ IXTIRANIN MÜHAFIZƏSI TƏŞKIL EDIR. BU, PATENT SAHIBINƏ IXTIRANIN 

ISTIFADƏ OLUNMASMDA QƏTI INHISAR HÜQUQU VERIR. BAŞQA SÖZLƏ, PATENTIN 

ISTIFADƏ MÜDDƏTI ƏRZINDƏ HƏMIN IXTIRA ƏSASMDA ANCAQ O, YƏNI PATENT 
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SAHIBI MALI ISTEHSAL EDƏ BILƏR, TƏTBIQ EDƏ, YAXUD DA HƏMIN MƏHSULIM 

ISTEHSALMDA MÜƏYYƏN METODLAR VƏ ÜSULLARDAN ISTIFADƏ EDƏ BILƏR. 

MILLI PATENT QANUNÇULUĞU EYNI ZAMANDA ÖZ ÖLKƏSININ SƏNAYE 

MÜLKIYYƏTI SAHIBKARLARINA MAL NIŞANI, SƏNAYE NÜMUNƏLƏRI, FAYDALI 

MODELLƏR FIRMA ADLARI VƏ S. ÜZRƏ DƏ BU CÜR HÜQUQLAR VERIR.  

BU, HƏMIN IXTIRANIN ISTIFADƏSI ÜÇÜN INHISAR HÜQUQU VERILƏN PATENT  

OLAN IXTIRA SAHIBINƏ (ŞƏXSƏ, YAXUD ŞƏXSLƏR QRUPUNA) - IXTIRAÇIYA 

SƏLAHIYYƏTLI ORQANLAR TƏRƏFMDƏN VERILƏN ŞƏHADƏTNAMƏDIR. PATENT 

ONIIN SAHIBINƏ IXTIRANM MÜLKIYYƏTÇISI TITULUNU VERIR. 

MÜASIR ŞƏRAITDƏ BÜTÜN IXTIRALAR PATENTLƏŞDIRILIR. BUNA GÖRƏ DƏ 

BAZARA ÇIXARILAN YENI MALLARIN HAMISI ÖNCƏDƏN PATENTI OLAN MALLARDIR. 

PATENTƏ MALIK OLMA MÜDDƏTI HƏR ÖLKƏNIN ÖZ QANUNVERICILIYINƏ 

UYĞUN OLARAQ ORTA HESABLA 15-20 IL NƏZƏRDƏ TUTULMUŞDUR. FƏQƏT MÜASIR 

ŞƏRAITDƏ PATENTIN FƏALIYYƏT MÜDDƏTI XEYLI AZDIR - 6-9 IL.  

BU, ILK növbədə elmi-texnıki tərəqqinin sürətlənməsi və rəqib fırmaların 

köhnə ixtiraların qiymətdən salınması üçün müasir halların tez bir vaxtda qəbul 

edilməsilə bağlıdır. Belə olduqda patent sahiblərinin patenti uzun müddət 

ərzində saxlamaqda marağı olmur, çünki bu, patentin fəaliyyəti dövrü mütərəqqi 

artan verginin (rüsumun) tutulması ilə bağlıdır. 

Qanunçuluğa görə, patent hansı ölkəyə verilibsə, ancaq orada da fəaliyyətdə 

olur. Buna görə də patentin mühafizəsini təmin etmək üçün həmm ixtira digər 

ölkələrdə yenidən patentləşməlidir. Xarıcdə patentin mühafizəsi onun sahibinə 

patent sahibi məhsulınun həmin ölkənin (yenıdən patentləşdirən ölkənin) 

bazanna ixracı artırmağa, eyni zamanda həmın məhsula yüksək qiymət qoymağa 

imkan verir. 
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Patent sahibi öz patentini digər şəxsə (ölkəyə) də sata bilər, əlbəttə, patent 

sazişləri əsasında. Patentləri əsasən iri fırmalar alır və beləliklə, autsayderlərin 

onlarm hökmranlıq sferasma daxil olmasını təcrid edir. 

Lisenziya. Əgər patent sahibi patenti ixtiyarında olan mülkiyyət hüququnu 

saxlamaqla və ancaq müəyyən muzd almaqla müvəqqəti olaraq başqasının 

istifadəsinə verirsə, bu halda söhbət ixtiranm istifadəsi üçün lisenziyanın alqı-

satqısmdan gedə bilər. Bu, lisenziya əsasında həyata keçirilir. Lisenziya rəsmi 

icazə deməkdir. Ticarət təcrübəsində onun əsas iki növü vardır: a) ixracat və 

idxalat üçün lisenziya; b) patent lisenziyası. 

Patentin və lisenziyanın xarıcə satışı spesıfık ticarət əməliyyatıdır. Obyekt 

isə, yuxarıda-deyildiyi kimi, "görünməyən" mallardır. 

Patent qanunçuluğu ancaq müəyyən tələblərə cavab verən 

patentləşdirilmiş ixtiranm mühafızəsini nəzərdə tutur. Patent sisteminin 

prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. İxtira hüququ. İxtiraçı patentin qüvvədə olduğu dövr ərzində ixtiranın 

tam istifadəsı sferasında inhisar hüquqıma sahibdir. 

2. İxtrranın patent qabiliyyəti. Bu о deməkdir ki, ixtıra ancaq kompleks 

tələblərə cavab verdikdə, ona patent verılir. Patent qabiliyyətinin əsas 

kriteriyaları isə bunlardır: vəzifələrin texniki həlli; ixtiranın yeniliyi; ixtiraçılıq 

səviyyəsi; praktiki tətbiqi. 

3. Patent hüquqlarmm ərazi məhdudiyyəti. Bu - hər hansı bır patent hansı 

ölkəyə verilirsə, ancaq о ölkənin ərazisində qüvvədə olduğunu nəzərdə tutur. 

Patentin verilməsi və qüvvədə saxlanılması üçün rüsumun (verginin) 

ödənilməsi. Bu rüsumlann səviyyəsi çox yüksək olur, buna görə də patentin 

qüvvədə saxlanılması çox xərc tələb edir. Bununla bağlı, ixtiraçılarm vəsaiti çox 

olmadıqda öz ixtiralannı satmaq məcburiyyətində olurlar. Bundan əlavə, ixtiraçı, 

yaxud patent sahibi öz patentini hətta pulsuz olaraq başqasma verə bilər. 

Lisenziyanın satılması həmin ixtiranın mal şəklində icarəyə 

götürülməsinə bərabərdır. Belə ki, ixtiranın sahibi onu müvəqqəti isttfadə 

olunması üçün satır (verir) və patent hüququnıı özündə saxlayır. 
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Lisenziyanın əldə edilməsinin əsas şərtləri çoxcəhətlidir. Əvvəla, bilməliyik 

ki, lisenziyanm satışı yuxanda göstərildiyi kimi, onun bir mal kimi icarə 

edilməsinə bərabər tutulur. Çünki ixtıranın, yəni elmi-texnıki bilıklərin sahibi, 

onları lisenziyanı əldə edənə müvəqqəti olaraq verir; ikincisi, lisenziya verənin 

malı bazarda olan mallara nisbətən yüksək səviyyəli rəqabət qabiliyyətinə malik 

olmalıdır; üçüncüsü, verənin (satanın) lisenziyasmın texnologiyası eyni məhsula 

nisbətən əlavə mənfəət gətirən məhsul olmalıdır; dördüncüsü, lisenziya sazişləri 

bağlanarkən obyektin seçilməsinin əsas kriteriyası aşağıdakılar olmalıdır: 

ixtiranm və işləmələrin yüksək elmi-texniki səviyyəsi; hazırlanan məhsulun 

maya dəyərinin aşağı olması və s. 

Beynəlxalq lisenziya əməliyyatlarmın azda olsa malların alqı-satqısı 

əməliyyatlarından fərqi vardır. Bu fərqlər aşağıdakılarla şərtlənir: 

1.Lisenziya əməliyyatlarınm obyektləri. Bir qayda olaraq ixtiralar, qabaqcıl 

texnologiya təcrübələri və s. bazarlara birbaşa, yəni bazarı öyrənmədən çıxarılır; 

2. Alqı-satqı sazişlərindən fərqli olaraq, lisenziyanm satılmasında 

(verilməsində) lisenziarın (satanın) marağı çox vaxt xalis alış-veriş məqsədi 

deyil, xarici bazarda möhkəm mövqe tutması cəhdindən irəli gəlir. Bu, öz tərəf 

müqabili ilə  uzunmüddətli əlaqəqlər  saxlamaq məqsədinə əsaslanır; 

3) əgər alqı-satqı prosesində mal tamamilə öz sahibindən təcrid edilirsə, 

lisenziya əməliyyatlarında tam təcrid olunma hall an adətən baş vermır. Çünki 

lisenziar ıxtırayarında olan mülkiyyətçiliyini özündə saxlayır; 

4. lisenziya əməliyyatlarmda lisenziata ancaq "istehsal üsulu" hüququ 

keçir. Lisenziyanı satarkən iqtisadi nəticə elmi-texniki həllin təsərrüfat 

məqsədilə istifadəsi üçün ödənc (istifadə haqqı) kimi "texnoloji" renta çıxış edir.  

Lazımdır ki, patentləşdirilən məhsulun istehsalı zamanı praktikı olaraq 

ancaq patent sahibinin bildiyi istehsal sirləri hüququ da verılsin. Bu hal ona 

gətirib çıxarır ki, müasir şəraitdə beynəlxalq patent ticarəti öz yerini lisenziya 

ticarətinə verəsi olur. 

Beynəlxalq lisenziya ticarətinin artımı bir sıra amillərlə, elmi-texniki 

tərəqqinin inkışafı, yeni məhsulun tezliklə bazara çıxanlmasına cəhd 
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göstərilməsi, dünya bazarında rəqabət mübarizəsinin güclənməsi və s. bağlıdır. 

Ölkələr arasında azad mal mübadiləsinə mane olan proteksionizmin 

(himayəçiliyin) artması ilə bağlı mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq 

lisenziyalaşdırma perspektivli və təsirli transmilli korporasiyaların ən çətin və 

mürəkkəb bazarlara soxulması və ondan əldə etməsi üçün əsas oldu. 

Bu siyasətin mühüm metodu lisenziyaların öz fıliallarına və qız şirkətlərinə 

(firmalarma) satmaqdır. Məsələn, ABŞ fırmalan bütün lisenziyalarının 80%-ni 

özlərinin xarici fıliallarına və qız şirkətlərinə satırlar.  

Bu, onlara transmilli korporasiyalara yenı malların istehsalının tez 

səhmana salınmasma imkan verir. 
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Mövzu 14 

Azad iqtisadi zonalar onları mahiyyəti və onların 
ümumi cəhətləri 

 

PLAN 

1. Azad iqtisadi zonaların mahiyyəti və yaranma səbəbləri. 

2. Azad iqtisadi zonaların növləri. 

3. Müxtəlif ölkələrdə və regionlarda azad iqtisadi zonaların yaradılması. 

4. Azad iqtisadi zonaların ümumi cəhətləri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azad və yaxud xüsusi iqtisadi zonalar dünya təsərrüfatınm əsas 

institutlarından biri olub, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanm xüsusi bir 

formasıdır. Bu zonalar beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində 

özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edirlər. 



 291 

Azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir 

çox iqtisadi, sosial, istehsal və elmi-texniki vəzifələrin həyata 

keçirilməsi reallaşdırıhr. 

İqtisadi vəzifələr çərçivəsində - bütövlükdə xarici iqtisadi fəaliyyət 

genişlənir; xarici və yerli kapitalm cəlb edilməsi artır; milli istehsalın 

rəqabət qabiliyyəti və onun iqtisadi faydalılığı yüksəlir; ixrac və səmərəli 

idxal genişlənir; büdcəyə valyuta daxilolmaları artır. 

Sosial vəzifələr (məqsəd) çərçivəsində yeni iş yerlərinin açılması və 

məşğulluğun artması; dünya təcrübəsi əsasında işçilərin ixtisas 

səviyyəsinin yüksəlməsi; müasir tələblərə uyğun  menecer  kadrlarının  

formalaşdırılması;  əhalinin həyat səviyyəsinin və rifah halının 

yüksəldilməsi; sosial və məişət infrastrukturunun sürətləndirilməsi 

həyata keçirilir. 

İstehsal və elmi-texniki məqsəddə aşağıdakı vəzifələr nəzərdə tutulur: xarici 

texnologiyanın və yerli texnikanın cəlb edilməsi; ETTKİ-nin nəticələrinin 

tətbiqinin sürətləndirilməsi; qabaqcıl sahələrdə elmi-texniki kadrların və eləcə də 

maddi-maliyyə ehtiyatlarmm cəmləşdirilməsi; istehsal-nəqliyyat infrastrukturunun 

inkişafı və s. öz əksini tapır. Bir məsələni də qeyd etməliyik ki, belə zonalar hələ 

orta əsrlərdə ticarət şəhərləri, ticarət limanları kimi mövcud olmuşdur. 

Belə adlanmasa da XIII əsrin sonunda formalaşan    Qanza şimali alman 

şəhərləri arasında yaranan ticarət siyasi ittifaqının, 1600-cü ildə beynəlxalq 

ticarət sahəsində Ingiltərənin Ost-hind    şirkətinin və 1602-ci ildə yaradılmış 
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Niderlandm Ost-hind şirkətinin fəaliyyətini XİZ-in fəaliyyəti ilə 

eyniləşdirmək olar. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda azad iqtisadi zona və yaxud xüsusi iqtisadi 

zona çox hallarda eyni mənada işlədilir. Sadəcə olaraq xüsusi iqtisadi 

zonada iqtisadi fəaliyyətin bütün tərəfləri tənzim edilə bilmir. Azad 

iqtisadi zonada isə adından göründüyü kimi xalis azad-sərbəst fəaliyyət 

nəzərdə tutulur. 

Iqtisadi siyasət daxili bazarı əsas götürdükdə, ona 

istiqamətləndikdə xüsusi iqtisadi zona ciddi tənzim edilir, tam sərbəst 

olmur, investisiya sahəsində müəyyən məhdudiyyət yaranır. İqtisadi 

fəaliyyət nisbətən müəyyən çərçivədə olur. Ölkənin iqtisadi siyasəti xarici 

bazara daha çox əsaslandıqda, xüsusi iqtisadi zonanın idarəçilik işinə 

az qarışıldıqda, xarici investisiyanın axınma daha əlverişli şərait 

yaranır ki, bu da ona azad zona xarakteri verir. Əslində daha geniş 

mənada "azad iqtisadi zona" özü də "xüsusi, əlahiddə iqtisadi zona" 

anlayışına daxildir. "Azad" olmäq özü də xüsusi bir haldır. 

Odur ki, "xüsusi" və yaxud "azad" anlayışlırmın işlədilməsi az 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə xüsusi iqtisadi zona milli iqtisadi məkanın bir hissəsi olub, ölkənin 

ayrı-ayrı ərazilərində tətbiq olunmayan xüsusi güzəşt və stimullar sisteminə 
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əsaslanır. Deməli, xüsusi iqtisadi zona bu və ya digər dərəcədə xüsusiləşmiş 

coğrafi ərazidir. 

İlk dəfə rəsmi olaraq 1973----cü ildə (18 may) Yaponiyanm Kiot şəhərində 

beynəlxalq sazişdə azad iqtisadi zonanın konkret tərifı açıqlanmışdır. 

Orada deyilir ki, azad iqtisadi zona ölkənin ərazisinin bir hissəsi olub, 

xüsusiləşmiş, müəyyən güzəştlərə əsaslanan xarici ticarət məkanıdır. 

Onu da qeyd etməliyik ki, XİƏ-in inkişafında azad iqtisadi zonaların 

yaradılması xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Bu mərhələ əsasən XX əsrin ikinci 

yarısmdan genişlənməyə başlamışdır. Lakin Cəbəlüttariq boğazında 

ingilislər XIX əsrdə azad iqtisadi zona yaratmışlar. Rusiyada XX əsrin 

əvvəllərində Batumi və Odessada azad gömrük zonası yaradılmışdır. 

Beləliklə, azad iqtisadi zonalarda ixtisaslaşdırılmanm yüksək 

səyiyyədə olması nəticəsində mənfəət normaşı 30-35 %, Asiya 

ölkələrində isə 40 % təşkil edir. Belə zonalarda kapital qoyuluşımun 

qaytarılması müddəti 2-3 dəfə azalır. 

Xüsusi və yaxud azad iqtisadi zona yaradılması, açıq iqtisadiyyat 

prinsiplərinin həyata keçirilməsinin əsas    cəhətlərindən biridir. Bu kimi 

zonaların mövcud olması xarici iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsinə 

zəmin yaradır, liberallaşmanı artırır. Xüsusi iqtisadi zonanm 

iqtisadiyyatı xarici aləm üçün yüksək səviyyədə açıq olur. Xarici və 

daxili investorlar üçün münasib gömrük, vergi qoyma, investisiya 
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qaydalan tətbiq edilir. Faktiki olaraq xüsusi iqtisadi zona onu yaradan 

ölkəуə xarici kapitalın cəlb edilməsi üçün istifadə olunan bir tədbirdir, 

"tələdir". Başqa ölkələr və sahibkarlar üçün isə öz kapitallarını 

yerləşdirmək imkanıdır. 

Burada kimin daha çox mənfəət əldə etməsi isə, əlbəttə, tərəflərin 

fəaliyyətindən, hesablamalarından, qarşıya qoyduqları məqsəd və s. 

asılıdır. Hər halda nəzərə alsaq ki, hər yaradılan ölkə daxilində qalır və 

onun sərvətinə çevrilir, onda bu məntiqə əsasən deməli xüsusi iqtisadi 

zona yaradılan ölkələr daha çox qazanmış olurlar. 

Xüsusi iqtisadi zona yaradıldıqda həmin məkanın ölkənin digər 

bölgələrindən ayrılması problemi də əsas götürülür. Bu cür ayrılma Çində 

olduğu kimi sərhəd tikintiləri vasitəsilə də həyata keçirilə bilər, çünki 

xüsusi iqtisadi zona yaradıldıqda istehsalın quruluşunu dəyişmək olar 

və digər sərbəst dəyişikliklər edilə bilər. Əmək haqqı, həyat səviyyəsi 

yüksək ola bilər. Belə olduqda aydındır ki, ölkənin digər bölgələrindən 

buraya axın, alverçilik və s. daxil ola bilər. Ona görə də xüsusi zona 

yaradıldıqda bunun tənzim edilməsi üçün bir çox hüquq normaları da 

hazırlanmalıdır. 
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Xarici kapitalın cəlb edilməsi və ölkə daxilində iqtisadi proseşlərin 

fəallaşmasmda onun təsirindən başqa, xüsusi iqtisadi zona yaradılması 

aşağıdakı səbəblərdən də irəli gəlir: 

sənaye ixracına maraq yaratmaq və bunun əsasında valyuta 

vəsaiti əldə etmək; 

məşğulluğım artmasına nail olmaq; 

 

 Xüsusi iqtisadi zona yaradılması hazırda bir çox ölkələrdə geniş 

vüsət almışlar. Hazırda dünyada 4 mindən çox müxtəlif növdə xüsusi 

iqtisadi zona mövcuddur. 

Bunlardan 1200-ü azad iqtisadi zonadır ki, bununda 400-ü azad ticarət 

zonası, 430-u elmi-sənaye parkı, 300-dən artığı ixrac-istehsalat zonası, 

100 ədəd xüsusi təyinatlı zonalardan ibarətdir (offşor mərkəzləri, bərpa 

zonaları, ekoloji-iqtisadi ərazilər, turizm mərkəzləri və s.). 

Qərb mütəxəssislərinin hesablamalarına görə 2004-cü ilə dünya 

ticarətinin 30 %-ə qədəri bu cür müxtəlif azad iqtisadi zonalarla bağlı 

olmuşdur. Bütün beynəlxalq şirkətlər xüsusi iqtisadi zonaya öz 

fəaliyyətində əlverişli güzəştlər və yüksək mənfəət imkanı kimi baxırlar. 

Həmçinin böyük beynəlxalq şirkətlər bu cür zonalarda öz xüsusi 
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istehsallarını genişləndirməklə bu prosesə öz iqtisadi və siyasi 

nüfuzlarmı artırmaq istiqaməti kimi baxırlar. 

Azad iqtisadi zona yaradılması və fəaliyyət göstərməsi üzrə dünya 

təcrübəsi göstərir ki, dünya bazarı ilə inteqrasiya əlaqələrini artırmaq 

məqsədi ilə yaradılan zonalardan başqa xüsusi rejimlə maraqlandırılan 

fəaliyyət dairələri də mövcuddur. 

Odur ki, hər bir konkret vəziyyətdə azad iqtisadi zona yaradılması 

səbəbləri və məqsədi bir-birindən fərqlənə bilər. 

Belə ki, inkişaf etmiş sənaye ölkələrində - ABŞ-da, Böyük Britaniyada azad 

iqtisadi zona yaradılması regional siyasətlərin reallaşması məqsədi daşıyır. 

Tənnəzüldə, durğunluqda olan rayonlarda isə kiçik və orta bizneslərin 

canlanmasma kömək nəzərdə tutulur. 

Bu məqsədlə həmin rayonlarda fəaliyyətdə olan kiçik və orta sahibkarlara 

daha geniş imkanlar verilir, maliyyə güzəştləri edilir. İnkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə də bu məqsədlə azad iqtisadi zonalar yaradılmışdır. Bunlar geridə qalan 

rayonların dinamik inkişaf xəttinə düşməsinə zəmin yaratmışdır. Lakin bunlarm 

arasında fərq ondan ibarətdir ki, azad iqtisadi zona yaradılmasında inkişaf etməkdə 

olan ölkələr xarici kapitalın cəlb edilməsinə daha çox ümid edirlər, daha çox 

arxalanırlar. 

Azad iqtisadi zonalar öz təşkilati-funksional quruluşu baxımından da 

fərqlənirlər. Lakin bir çox hallarda bu və ya digər azad iqtisadi zonanı 

təsnifləşdirmək olmur. Bu zonalar çox xüsusiyyət kəsb etdiyi üçün 

onlara birmənalı yanaşmaq çətindir. Rusiya mütəxəssisləri bu zonaları 

təsərrüfat ixtisaslaşmasına görə, buradakı müəssisələrin əksəriyyətinin 
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fəaliyyət istiqamətinə görə təqribən bir təsnifat hazırlamışlar. Burada ən 

mərkəzi yeri sənaye emalı üzrə ixtisaslaşan iqtisadi zonalar tutur. 

Həmin təsnifata görə azad iqtisadi zonaları aşağıdakı kimi 

fərqləndirmək olar Azad iqtisadi zonaların təşkilində əsasən iki cəhətə üstünlük 

verüir. Ərazi baxımından və funksional (fəaliyyət) baxıınmdan. 

Ərazi baxımından dedikdə - xüsusiləşmiş-ayrılmış ərazi nəzərdə 

tutulur. Burada bütün müəssisələr güzəştli təsərrüfat fəaliyyətinə malik 

olurlar. 

İkinci yanaşmada müəssisənin hansı ərazidə yerləşməsindən asılı 

olmayaraq müəyyən fəaliyyət növü ilə məşğul olan sahibkarlar xüsusi 

güzəşt rejimindən istifadə etmək hüququna malik olurlar. 

Ərazi prinsipi üzrə fərqlənən azad iqtisadi zonaya Çində yaranmış 

zonaları, Braziliyada "Manaus" zonasını və eləcə də inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə yaradılan ixrac-istehsal zonalarını misal çəkmək olar. 

İkinci yanaşmaya (mülahizəyə) xas olan zonalara isə ayrı-ayrı 

müəssisələri-offşor müəssisələri, "Dyut fri" dükanlarını aid etmək olar. 

Azad iqtisadi zonanm ən sadə formalarmdan biri (rüsumsuz) azad 

gömrük zonasıdır. Bu zona azad ticarət zonası kimi birinci nəslə aiddir. 

Bu kimi zonalar XVII-XVIII əsrlərdən mövcuddur. 

Azad iqtisadi zonanın müxtəlif görünüşü aşağıdakı kimidir: 
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Bu zonalar xaricə tranzit (birbaşa) mallar göndərilməsi və 

məhsulun saxlanılması anbarları, mallarm qablaşdırılması, 

bağlanması, az da olsa emal edilməsi və s. həyata keçirir. 

Belə zonaları bir çox hallarda azad gömrük ərazisi də adlandırırlar. Bu 

kimi zonalar idxal və ixrac olunan mallar üçün gömrük rüsumundan 

azad edilir. Belə zonalar bir сох ölkələrdə mövcuddur. 

Azad ticarət zonası da dünyada çox yayılmışdır. Əvvəla qeyd etmək 

yerinə düşər ki, bu kimi zonaları azad ticarət birliyi (AATB) ilə 

qarışdırmaq olmaz. 

Belə zonalar ABŞ-da daha çox inkişaf tapmışdır. Bu zonalarm 

yaranması ABŞ-da 1934-cü ildə xüsusi qanunda nəzərdə tutulmuşdur. 

Burada ticarətin genişlənməsi, ticarət əməliyyatlarının sürətləndirilməsi, 

ticarət xərclərinin azaldılması əsas məqsəd götürülürdü. 

Qanunda nəzərdə tutulduğuna görə hər bir limanda bir xarici azad 

ticarət zonası yaradıla bilər. ABŞ-da olan qanuna əsasən hər hansı bir 

ölkənin ərazisində olan azad ticarət zonası ümumi təyinatlı və 

xüsusiləşmiş zonalara bölünür. Ümumi təyinatlı zonalar nisbətən kiçik 

məkana malik olur, milli gömrük ərazisindən kənarda yerləşir. Orada 

xaricə göndərilən məhsulların ambarlaşdırılması, emalı (qablaşdırılma, 
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sortlaşdırılma, markalanma, emalın tamamlanması və s.) həyata 

keçirilir. 

Belə zonalar ayrı-ayrı iri kompaniyalar üçün yaradılır. - Bunların 

fəaliyyəti ümumi təyinatdan kənara çıxmır. Bu cür tabeçiliyə əsaslanan 

zonalarda ixrac üçün və idxalı əvəzləyən məhsullar istehsal olunmur. 

Hazırda ABŞ-da 500-ə qədər azad ticarət zonası vardır. 

Böyük beynəlxalq təyyarə limanlarında olan xüsusi dükanları da, 

azad iqtisadi zonaların sadə forması olan azad ticarətə aid etmək olar. 

Qaydaya görə onlar dövlət sərhədlərindən kənarda hesab edilirlər. Azad 

ticarət zonasına həmçinin xüsusi güzəşt tətbiq edilən ənənəvi ticarəti də aid 

etmək olar. 

Sənaye-istehsalat zonası. Bunlar ikinci nəsl zonası hesab edilirlər. 

Onlar əsasən ticarət zonasınm təkamülü nəticəsində meydana 

gəlmişlər. Həmin ticarət zonalarma vaxt keçdikcə ancaq əmtəə deyil, 

kapital da gəlir, bununla da istehsal fəaliyyəti özünü göstərir. 

Sənaye-istehsal ixrac üçün və idxalı əvəzləyən məhsullar istehsalı üçün 

ayrılan xüsusi gömrük rejimi (qaydası) ərazilərində yaradılır. Bu kimi 

zonalar əhəmiyyətli dərəcədə vergi və maliyyə güzəştlərindən istifadə 

edirlər. 
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Ixrac-istehsal zonaları daha çox inkişaf tapmışdır (xüsusi ilə inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə). Belə zonalar ixrac üçün məhsul istehsalı üzrə 

ixtisaslaşırlar. 

Belə zonaların müasir modeli öz başlanğıcını 1959-cu ildə 

İrlandiyanın təyyarə limanı olan Şennon kimi zona strukturlarından 

götürmüşlər. Bu kimi zonalar yaradılmasından "yeni sənaye ölkələri" 

daha çox faydalanırlar. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə 60-cı illərdə xaric üçün sənaye 

məhsullan istehsalına stimul yaratmaq zərurəti özünü göstərmişdir. 

Bunun xarici kapital hesabma həyata keçirilməsi qanunauyğım olaraq 

ixrac-istehsal zonasınm yaradılmasını şərtləndirir. 

Texniki-tətbiq-zonaları-üçüncü nəsl zonaları hesab olurlar. Bu nəsl 

70-80-ci illəri əhatə edir. Bu kimi zonalar kortəbii meydana gəlir və 

yaxud dövlətin köməkliyi ilə böyük elmi mərkəzlərin məkanmda 

yaradılır. 

Bu zonalarda milli və xarici tədqiqatçılar, layihəçilər, elm-istehsal 

fırmaları cəmləşir. Bunlarm hamısı vahid vergi-maliyyə güzəştlərindən 

istifadə edirlər. 



 301 

Texniki-tətbiq zonaları - ən çox ABŞ, Yaponiya və Çində fəaliyyət 

göstərir. ABŞ-da bunları texnikaparkı, Yaponiyada-texnopolis, Çində 

isə yeni və yüksək texnologiya inkişafı zonası adlandırırlar. 

Dünyada ən məşhur və ABŞ-da ən böyük texnıkaparkı "Silikon 

Vellim”-dir. Bu dünya üzrə hesablama texnikası vasitəsilə və kompüter 

istehsalının 20 faizini özündə cəmləşdirir. 20 min işçisi vardır. Bütün 

ABŞ-da bu cür 80 zona mövcuddur. 

Yaponiyada hökumətin xüsusi proqramına əsasən, qabaqcıl elmi 

təşkilatın bazası əsasında 20 texnopolis yaradılıbdır. ÇXR-də də bu cür 

zonalar elm və texnikanın inkişafına dair dövlət planına əsasən 

yaradılır. 90-cı illərin ortalarında Çində 50-dən çox yeni və yüksək 

texnologiyanm inkişafı zonası vardır. 

Servis1 zonaları dedikdə, müxtəlif maliyyə-iqtisadi, sığorta və s. 

xidmətləri göstərən fırma və təşkilatların sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 

xüsusi güzəştli rejimə əsaslanan ərazi nəzərdə tutulur. 

Servis zonalarına - offşor zonaların və vergi güzəştlərini aid etmək 

olar. Xeyirxahlığa, valyuta-maliyyə, fıskal rejiminə, yüksək səviyyədə 

bank və kommersiya sirrinə malik olan sahibkarların cəlb edilməsini 

nəzərdə tutur. 
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Vergi güzəştləri adını daşıyan zonalann offşor zonalardan fərqi 

ondan ibarətdir ki, onlarda bütün müəssisələrin (yerli və eləcə də xarici) 

demək olar bütün fəaliyyət növləri vergi güzəştlərinə aid edilir. 

Hazırda dünyada 300-dən çox offşor zonası mərkəzi mövcuddur. Bunlardan 

vergi güzəştləri adını daşıyan 70-ə qədərdir. 

Bir çox ölkələrdə artıq xeyli vaxtdır ki, offşor kompaniyaları 

fəaliyyət göstərir. Bunlardan - Lixtenşteyn, Panama, Normand adaları, 

Britaniyada Men adası, Antil adaları, Hon-konq, Madeyra, Liberiya, 

İrlandiya, İsveçrə və s. göstərmək olar. Son onilliklərdə offşor zonalan 

Maltada, Mavrikidə, Qərbi Samoa, İsrail, Malayziya və s. ölkəbrdə də 

yaranmışdır. 

 Servising. xidmət deməkdir. 

Sənaye, ticarət, bank, sığorta və s. kompaniyaları offşor zonalarda 

ya bütövlükdə heç bir vergiyə cəlb edilmirlər (irlandiya, Liberiya), yaxud 

bütövlükdə az vergiyə cəlb edilirlər (Lixtenşteyn, Antil adaları, Panama, 

Men adası və s.). 

Azad iqtisadi zonalarm harada yaradılmasmdan asılı olmayaraq 

onlar üçün ümumi cəhətlər xarakterikdir. Burada hər şeydən əvvəl 

onlara əlverişli investisiya şəraiti yaradılması əsas götürülür. Bununla 

yanaşı gömrük, maliyyə, vergi güzəştləri həyata keçirilir. Bu göstərilən 
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güzəştlər ümumi rejim əsasında fəaliyyət göstərən sahibkarlara tətbiq 

edilən şərtlərdən qat-qat üstündür. 

Bu kimi müxtəlif cür güzəştlər məzmun baxımından biri-birinə çox 

yaxındırlar, lakin kəmiyyət cəhətdən fərqlənirlər. 

Bu güzəştləri dörd qrupa ayırmaq olar. 

Birinci qrupa xarici ticarət güzəştləri daxildir. Burada gömrük tarif 

dərəcələri rejımı nəzərdə tutulur. Idxal, ixrac üçün gömrük haqqının 

azaldılması və yaxud tamam ləğv edilməsi həyata keçirilir. Xarici ticarət 

əməliyyatlarının sadələşdirilməsinə üstünlük verilir. 

Ikinci qrupa vergi güzəştləri aid edilir: burada sahibkarların 

davranışı və konkret fəaliyyət növlərinin vergi güzəştlərinə aid edilməsi 

əks olunur. Bu güzəştlər vergi üçün mənbə hesab olan mənfəəti, 

əmlaklarm dəyərini, onu təşkil edən amortizasiya ayırmalarını, əmək 

haqqı xərclərini, nəqliyyatı, vergi dərəcəsinin səviyyəsini, həmişəlik və 

yaxud müvəqqəti vergiyə cəlbolmadan azad edilmə məsələlərini əhatə 

edir. 

 

Üçüncü qrupa maliyyə güzəştləri daxildir. Bura müxtəlif formalarda maliyyə 

yardımı aiddir. Bu yardımlar nisbətən aşağı qiymətlərlə kommunal xidmətlərinə 

verilir. Torpaq sahəsindən, istehsalat binalarından istifadə edilməsi müqabilində 

icarə haqqı azaldılır, güzəştli kreditlər verılir və s. 
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Dördüncü qrup güzəştlərə inzıbati güzəştlər aıddir. Bu güzəştlər inzibati 

rəhbərlik tərəfindən zonalara təqdim edilir. Bununla da müəssisələrin qeydiyyatdan 

keçirilməsi, xarici vətəndaşların gedib-gəlmə rejiminin asanlaşdırılması və eləсə də 

müəyyən xidmətlər göstərilməsi həyata keçirilir. 

Göstərilən güzəştlər çox müxtəlif dərəcələrdə, müəyyən məqsəd naminə tətbiq 

edilir. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, azad iqtisadi zonalara təqdim edilən 

güzəştlər ölкəуə xaricı kapitalın axınına stimul yaradan əsas amil ola bilməz. 

Burada əsas həlledici amillər – siyasi, sabitlik, investisiya təminatı, 

infrastrukturanın keyfiyyəü, işçi qüvvəsinin ixtisası, inzibati tələbkarlığın 

azaldılması və s. hesab edilir. Bütün bunlarla yanaşı, digər şərtlər zəminində 

iqtisadi zona üçün ayrılan məkanın da böyük əhəmiyyəti vardır. 

Azad iqtisadi zonaların yaradılması və fəaliyyət göstərməsi sahəsində 

formalaşan dünya təcrübəsinə əsaslanaraq onların nailiyyətləri, ümumi cəhətləri və 

inkişaf xüsusiyyətləri barədə yetkin nəticə çıxarmaq olar. 

Azad iqtisadi zonaların inkişaf etmiş ölkələrdə fəaliyyəti göstərır ki, onların 

nailiyyətlərinin əsasını bir tərəfdən ilkin mərhəbbrdə yaxşı planlaşdırılma, digər 

tərəfdən isə zonada çevik idarəçilik təşkil edir. Dünya təsərrüfatında vəziyyətin 

dəyişməsi (ETT, transmilli korporasiyalar arasında rəqabət, valyuta kursunun 

dəyişməsi, beynəlxalq mübadib sistemində dəyişiklık və s.) azad iqtisadi zonaların 

inkişafma təsir etməyə bilməz. 

İnkisaf etmiş ölkələrda azad iqtisadi  əsas cəhətlərindən biri də ondan 

ibarətdir ki, bu zonalar yalnız dünya bazarı üçün deyil, daxili bazar üçün də 

işləyitiər. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə azad iqtisadi zonaların fəaliyyətində bir çox 

ünıumı inkişaf cəhətləri mövcuddur. 

Əvvəlan bu ölkələrdə ixrac-istehsalat zonaları daha geniş inkişaf tapmışdır. 

Bu cür zonanın yaradılması müəyyən iqtisadi səbəblərdən irəli gəlir. Burada 

sənaye məhsuluna olan tələb və onun ixrac edilməsi, ölkəyə xarici kapitalın cəlb 

edilməsi, qabaqcıl elm və texnologiyaya yiyələnmək, müasir texniki informasiya 

və bu kimi tələbləri qeyd etmək olar. 
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İkincisi, azad iqtisadi zonalarda təsərrüfatçılıqdakı xüsusi rejim xarici 

sahibkarlar üçün daha sərbəst və güzəştli olur. 

Uçüncüsü, azad iqtisadi zonanın fəaliyyəti prosesində ticarət-sənaye 

sahələrinin müdaxilə dairəsi genişlənir. Müasir ETİ azad iqtisadi zonalarda 

elmtutumlu istehsal sahəbrini mərkəzləşdirir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr içərisində güzəştli təsərrüfatçılıq rejimi (azad 

iqtisadi zonalar) xüsusi iqtisadi zona adı ilə Çində daha çox inkişaf tapmışdır. 80-ci 

illərdə orada о qədər də böyük olmayan ərazidə xüsusi zonalar yaratmaqla Çin 

rəhbərliyi 90-cı illərdə onların rejimıni yüzlərlə kvadrat kilometr əraziyə 

yaymışdır. Bunlardan "Şençcen", "Sya-ment", "Şan Tou", "Xaynan" və s. 

göstərmək olar. 

İnamla demək olar ki, Çinin xüsusi iqtisadi zonaları bütövlükdə dövlət 

mülkiyyətinin üstün olduğu şəraitdə bazar münasibətlərindən istifadə edilməsində 

eksperiment rolu oynayır. 

Açıq iqtisadiyyatın hər bir ölkənin ictimai-iqtisadi inkişafına böyük təsiri 

vardır. Bu baxımdan Yaponiyanın, iqtisadi ədəbiv-yatlarda Asiya "dördlüyü" 

adlanan Honqonq, Sinqapur, Tay-van və Cənubi Koreyanın bəzi nailiyyətlərini 

göstərmək olar. 

"Yeni sənaye ölkələri" adlanan həmin ölkələrdə üçün istehsal edən rentabelli 

sənaye sahələri yaradılır. 

İkinci dünya müharibəsində uduzmuş Yaponiya sənaye müəssisələrinin, 

infrastruktura obyektlərinin, mənzil fondunun 25 %-ə qədərini itirmişdir. Sənaye 

istehsalı müharibəyə qədərki səviyyənin 60 %-nə qədər azalmışdır. 

50-60-cı ilbrdə Yaponiya ABŞ-dan bir çox məhsul istehsalı üzrə sifarişlər 

alırdı. Göstərilən Asiya ölkələrində ucuz iş qüvvəsinin olması ixrac üçün istehsal 

olunan məhsulların az xərclə başa gəlməsinə səbəb olmuş və beləliklə, onların 

ixrac üçün istiqamət götürməsinə zəmin yaranmışdır. Yüksək gömrük haqqı tətbiq 

etməklə Yaponiya poladtökmə sənayesıni, Cənubi Koreya sement istehsalım, 

Tayvan toxuculuq sənayesini xarici rəqabətdən qorumuşdu. Yerli əhalinin alıcılıq 

qabiliyyəti aşağı olduğu üçün Yaponiya və Cənubi Koreya ixrac üçün televizor, 
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Tayvan soyuducu və kondisioner istehsalını artırmışlar. Yaponiya və YSÖ 

timsalmda aydın görünür ki, bu ölkələrin belə rəqabət qabiliyyətli məhsuliar 

istehsal edə bilnıələrində ıstehsalçıların xarici texnologiyanı mənımsəməlri böyük 

rol oynayır. 

Bütün istehsal sahəbrini ixrac üstdə "kökləmək" istiqamətləndirmək olmaz. 

Odur ki, həmin ölkələr xarici məhsulları əvəz edən məhsullar, sahələr 

yaradılmasına da üstünlük vermişlər. Bu sıyasətdə İndoneziya çox düzgün yol 

seçmişdir. Odur ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar İndoneziyanı həmin yeni sənaye 

ölkələri cərgəsinə aid edirlər. 

Bu ölkələr müəyyən mənada sabit və çevik "Gömrük qanunu" tarif və qeyri-

tarif dərəcələri tətbiq etmişlər. 80-ci iləbrin əvvəllərində xaricdən ahnan 

məhsullara xüsusi kömrükənlik vardır. 

Cənubi Koreyada 1979-cu ildə "açıq bazar" siyasətının bəyan edilməsi ilə bir 

çox məhdudiyyətlər ləğv edilməyə başlamışdır. 90-cı illərin əvvəlinə Koreya 

xaricdən alınan kimya məhsullannı, maşınqayırma məhsullarmı, elektron və 

elektrotexnika məhsullarını, xammal, yanacaq, toxuculuq, dəri məmulatları və s. 

məhsullarını gömrük məhdudiyyətlərindən azad etmışdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq bu azad iqtisadi zonalara bütovlükdə iqtisadiyyatın 

modernləşdirilməsinin universal üsulu kimi baxmaq olmaz. 
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Mövzu 15 
Xarici iqtisadi əlaqələr və nəqliyyat sistemi 

 
PLAN 

 
1.XİƏ-in inkişafında nəqliyyat amilinin rolu. 

2. Dünya dənıiryolu nəqliyyatı sistemi. 

3. Dünya avtomobilyollannın inkişafı. 

4. Dünya üzrə dəniz gəmiçiliyi nəqliyyatı. 

5. Dünya üzrə dəniz limanlan və iqtisadi inkişafda onların rolu. 

6. Beynəlxalq dəniz kanallan və beynəlxalq yükdaşımalarda onlann rolu. 
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Nəqliyyat özlüyündə infrastruktur bölməyə aid olmaqla sənayeləşmə 

prosesinin tərkib hissəsidir. Bu amil istər məhsuldar qüvvələrin inkişafında və 

yerləşdirilməsində və istərsə də XİƏ-in hərtərəfli dərinləşməsində klassik bir amil 

kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Haqlı olaraq qeyd edirlər ki, nəqliyyat cəmiyyətin 

inkişafmda «körpü» rolu oynayır. 

Cəmiyyətin inkişafında nəqliyyatın, xüsusilə dəmir yollannın çəkilməsinin 

zəruriliyini və bunun üçün güclü kapitalm olmasım nəzərdə tutan K.Marks hələ о 

dövrdə göstərirdi ki, kapitalın təmərküzləşməsi olmasa idi dünya dəmir yolsuz 

qalardı. 

Hələ müstəmləkəçilik dövründə о ölkələrdə yeni xammal növlərinin axtarılıb 

tapılması, daşınması, sənayeləşmə dövründə emal sənayesinin yanacaq, enerji, 

xammal sahələrinə beynəlxalq yükdaşımalarda onların rolu. Dünya hava nəqliyyatı 

yaxın uzaq olması, hazır məhsulun istehlakçılara çatdırılması və bu kimi yüzlərlə 

problemlər nəqliyyatın inkişaymı tələb edirdi. 

Nəqliyyatm inkişafı dedikdə yalnız yük və sərnişin daşınması prosesi nəzərdə 

tutulmur. Nəqliyyat özlüyündə demək olar ki, tamamilə ağır sənaye sahələrinin 

məhsulu olub digər sahələrin inkişafını da şərtləndirir. 

Məhz elə nəqliyyat amilinin inkişafı nəticəsində böyük əraziyə malik olan 

ölkələrdə istehsalın mütəşəkkilliyi mümkün olmuşdur. Kanada, ABŞ, Braziliya, 

Avstraliya, Rusiya və s. kimi ölkələrdə yeni ehtiyatların mənimsənilməsi ancaq 

nəqliyyatın inkişafı nəticəsində həyata keçirilmişdir. 

Məhz nəqliyyatın inkişafı nəticəsində yüzlərlə, bəlkə də min kilometrlərlə 

uzaq məsafədən gətirilən xammalın, ayrı-ayrı hissələrin hesabına ixtisaslaşdınlmış 

emal sənayesi müəssisələri yaradılmışdır. 

Beləliklə əsas infrastruktura sahəsi olan nəqliyyat, dünya təsərrüfatının 

inkişafı və dəyişilməsində istehsalçıların, satıcıların və alıcıların qarşılıqlı 

əlaqələrində, coğrafi baxımdan əmək bölgüsünün dəyişilməsində demək olar ki, 

barometr rolu oynayır. ETİ-in təsiri altında elə nəqliyyatda da köklü dəyişikliklər 

olmuşdur. 
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Nəqliyyat sisteminin araşdırılmasında adətən üç göstərici əsas götürülür: 

1. Bütövlükdə nəqliyyat şəbəkəsi. 

2. Nəqliyyatın işləməsi. 

3. Əsas yük və sərnişin daşımaları. 

Dünya nəqliyyat şəbəkəsi (qovşağı) dedikdə bütövlükdə nəqliyyatın inkişafı, 

onun ayrı-ayrı növbrinin müasir vəziyyəti nəzərdə tutulur. 

Burada bir tərəfdən nəqliyyatın inkişaf dinamikası, digər tərfdən isə nəqliyyat 

şəbəkəsinin ayn-ayn növbrinin müasir vəziyyəti araşdırılır. 

Nümayiş etdirilən göstəricilərdən aydın olur ki, vahid nəqliyyat şəbəkəsinin 

ayrı-ayrı növlərinin uzunluğunun dəyişilməsində kəskin fərq vardır. Belə ki, ən 

köhnə nəqliyyat növü olan dəmir yolları və gəmiçilik çayları və kanallarımn 

uzunluğu demək olar ki, sabit qalmışdır. 

Nəqliyyat şəbəkəsinin daha yeni növləri hesab edilən avtomobil yolları. Boru 

nəqli, hava yolları isə əsaslı sürətdə artmışdır. 

Dünya nəqliyyatı sistemində ikinci əsas cəhət nəqliyyatın işidir. Nəqliyyatın 

işində həlledici amil yükdaşıma ilə sə-nişin daşımanın həcmi və quruluşu əsas 

götürülür. 

Yükdaşımanın həcmi də iki cür hesablana bibr: 

- daşınan yükiin ümıımi kütləsi ilə. 1990-cı iləbrin əvvələrində bu göstərici 100 

mlrd. tondan artıq idi; cəhətbrlə yanaşı bütövlükdə nəqliyyat sisteminin 

formalaşmasında da regional fərqlər az deyildir. 

Regional xüsusiyyətlərdə məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi, 

iqtisadiyyatın sahəvi və ərazi quruluşu, əhalinin yerbşməsi xarakteri və 

sıxlığı, ictimai этэк bölgüsünün və-ziyyəti müəyyənləşdirilir. İqtisadi 

rayonlann formalaşması, hər bir ölkənin və regionun beynəlxalq iqtisadi 

münasibat-lərdə iştirakı səviyyəsi, tarixi inkişafın xüsusiyyətbri, təbii şərait, 

nəqliyyatın inkişafı siyasəti və digər cəhətbr həlledici rol oynayır. 

Bu baxımdan regional nəqliyyat sistemi Şimali Amerikada daha yüksək 

inkişaf tapmışdır. Dünya üzrə cəmi yollar uzunluğunun 30 %-i, avtomobil 
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yollarının və qaz kəmərlərinin isə daha çox hissəsi bu regionun раута 

düşür. 

Şimali Amerika regionu bir çox nəqliyyat növləri üzrə cəmi yük 

dövriyyəsinin həcminə görə dünyada birinci yeri tutur. 

Bu regionda daxili yükdaşımanm quruluşunda 26 % avtomobil 

yollarımn; 28 % dəmir yollarının; 18 % su yollarının; 28 % boru 

kəmərlərinin payına düşür. 

Sərnişin daşınmasında isə ayrı-ayrı nəqliyyat növləri arasında daha 

kəskin fərq vardır. Bu sahədə yüngül minik maşınları ilə daşımalar 81 %, 

hava yolları 16 %, avtobuslarla daşımalar 2 %, dəmir yolları ilə olan 

daşımalar isə 1 % təşkil edir. 

Avropada regional nəqliyyat sistemi, xüsusib daşımaları uzunluğuna görə 

Şimali Amerikadan fərqlənir (geri qalır). Lakin hər 1000 km-ə düşən yolun 

uzunluğuna və hərəkəün çoxluğuna görə Şimali Amerikanı qabaqlayır. Hər 

ıki regionda avtomobilbşmə, boru nəqli, hava nəqliyyatı daha geniş inkişaf 

lapmışdır. Dəmir yolu və daxili su yollarmın rolu isə azalmışdır. 

Regiondaxili yükdaşımaların 67 %-i avtomobil, 19 %-i dəmiryolu, 8 %-

i su yolu, 6 %-i boru nəqli vasitəsi ib həyata keçirilmişdir. 

Sərnişin daşımalarda isə avtomobil yolu ib daşımaların xüsusi çəkisi 54 

%, dəmir yolu - 21 %, avtobuslar - 17 %, hava yollan isə 8 % təşkil 

etmişdir. 

Nəqliyyat sisteminin araşdırılmasmda əsas göstəricilərdən biri də yolun 

sıxlığıdır. Yəni hər 1000 knr-ə düşən yolun uzunluğudur. Aydındır ki, bu 

göstərici hər bir ölkənin yol tb təmin olunma dərəcəsini göstərir. Ərazisi 

böyük olan ölkəbrdə yol ib təmin olunmanın daha böyük əhəmiyyəti vardır. 

Bu sahədə Avropa dünyada birinci yeri tutur. Almaniya, Fransa, Böyük 

Britaniya, Benilüks ölkəbrində, İsveç və Danimarkada hər 1000 кт2-ə düşən 

yolun uzunluğu 50-100 km təşkil etdiyi halda, ABŞ-da 30, Kanadada 2-3, 

bir çox ölkəbrdə hətta 1 km-ə də çatmır. 
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Digər regionların da özünəməxsus nəqliyyat sistembri formalaşıbdır. 

Bəzilərində dəmir yoluna, bəzi yerlərdə isə digər növ yollara üstünlük 

verilir. 

Keçmiş SSRİ-də olan vahid nəqliyyat sistemi MDB ölkələrində də 

hələki qalmaqdadır. Dünya nəqliyyat sisteminin cəmi 10 %-ə qədəri bu 

ölkələrin payına düşür. Ümumi yükdaşımalarda da (xüsusilə dəmir yolu ib) 

bu region əsas yerlərdən birini tutur. 

Rusiya ümumi yükdaşımaların həcminə görə (3,3 mlrd. t/km) ancaq 

ABŞ və Çindən geri qahr. Burada ümumi yük dövriyyəsində boru kəməri - 

57 %, dəmiryolu - 34 %, >avtomohjl nəqliyyatı 1 % təşkil edir. Yük 

daşımada isə (yəni yükün lıəcmi baxımından) dəmiryolunun xüsusi çəkisi - 

37 %, boru kəməri - 34 %, avtomobil yolu - 25 %-ə bərabərdir. 

Rusiyada sərnişin daşınması dövriyyəsinin 30-35 %-i avtomobil və 

dəmiryolunun payına düşür. 

Azərbaycanda bütün növ nəqliyyat vasitələri ilə 2005-ci ildə 128 mln. 

ton yük daşınmışdır (bu rəqəm 1995-ci ildə 3 dəfə az - 42 mln. ton 

olmuşdur). 2005-ci ildə cəmi yük daşımaların 24 %-i dəmiryolunun, 12 %-i 

dəniz, 64 %-i avtomobil nəqliyyatının payına düşmüşdür. 

Bununla yanaşı dəmiryolu şəbəkəsində genişlənmə, yeni texnologiyaya 

keçilməsi, elektrikləşdirmə, mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırılma 

sisteminə keçilməsi, hesablama texnikasından istifadə edilməsi, sürətli 

qatarlara keçid və s. artmışdır. 

Beləlilə, 1990-cı illərin ikinci yarısına dəmiryolu nəqliyyatındakı 

vəziyyət sabitbşmişdir. 2000-ci ilə dünya üzrə dəmiryolunun uzunluğu 67 

ölkənin misalmda təqribən 900 min km-dir. Bu kimi sabitbşməyə 

baxmayaraq bəzi ölkələrdə dəmir yolu tikintisı aparıldığı halda, bəzilərində 

əksinə mövcud dəmir yolunun sökülməsi və azaldılması müşahidə olunur. 

Məsələn, 1950-1995-ci illərdə ABŞ-da dəmiryolunun uzunluğu 360 min 

km-dən 195 min km-dək, Böyük Britani-yada 34 min km-dən 17 min km-

dək, Fransada 45 min km-don 32 min km-dək azalmışdır. Bununla yanaşı 
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həmin dövrdə keçmiş SSRİ-də, Çində, Kanadada, Hindistan və bəzi 

digər ölkələrdə əlavə yollar çəkilmişdir. 

Onu da qeyd etməliyik ki, burada bəzi labeçilikdə olan yollar 

nəzərə alınmır. Məsələn ABŞ-da bundan əlavə 45 min km, Rusiyada - 

68 min km, Çində - 8 min km tabeçilikdə dəmiryolu vardır. Dünya 

üzrə dəmiryolu ilə yükdaşıma dövriyyəsi 1990-cı ilbrdə 5,6-5,7 trl. 

ton/km, 2000-ci ilbrdə isə 4 trl. ton/km təşkil etmişdir. 

Son on illiklərdə dəmiryolu ilə sərnişin daşınması da nisbətən 

azalmışdır. 2000-ci illərin əvvəllərinə bu göstərici 1850-1900 mlrd. 

sərnişin km olmuşdur. 

Dünya dəmiryolu şəbəkəsində və onun işbməsində əsas 

məsələlərdən biri də bu yolların elektrikbşdirilmə səviyyəsidir. Bu 

göstərici 17 ölkənin misalında aşağıdakı kimidir (%-1э). 

nəqliyyatının inkişafını əks etdirir. Bu göstəriciyə görə Belçika 

(4700 km); Yaponiya (3000 km); Niderland (3350 km); Almaniya 

(1800 km); İsveçrə (1800 km) daha irəlidədirbr. Böyük əraziyə malik 

olan ölkələrdə isə bu göstərici aşağıdır. 

Sərnişin daşınması dövriyyəsi isə 10000-11000 mlrd. sərnişin km 

təşkil etmişdir. Bu göstəriciyə görə avtomobil nəqliyyatı birinci yeri 

tutur. 

Avtomobil nəqliyyatının inkişafı məsələsində avtomobil 

parklarının həcmi ilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bu 

göstəricilərinin də nümayiş  etdirilməsi zərurət təşkil edir. 

Belə ki, Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində dünya üzrə  

avtomobil parklarında 350 min, İkinci Dünya müharibəsin-də 46 mln, 

1975-ci ildə 300 mln., 1997-ci ilcb 600 mln. av-tomaşın olmuşdur. 

Burada əsas yeri yüngül minik maşınları. ikinci yeri yük maşınları, 

üçüncü yeri isə avtobuslar tutur. 
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Nümayiş etdirilən göstəricilərdən aydın olur ki, ilk 7 yeri yenə də 

qabaqcıl ölkələr tutur. Çin, Hindistan, Braziliya və Meksika kimi inkişaf 

etməkdə olan ölkələr bəzi digər sahələrdə olduğu kimi burada da 

fərqlənirlər. Son dövrlərdə ABŞ-ın mövqeyi dəyişilmişdir. Beb ki, 1950-ci 

illərdə dünya avtomobil parkmın 60 %-dən artığına malik olduğu halda, 

hazırda bu rəqəm təqribən 30 % təşkil edir. Əlbətto bu göstəricilər 

ölkənin avtomobilləşmə səviyyəsini göstərir. 

Bununla yanaşı bu sahədə əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən yüngül 

minik avtomobillərinin sayı kimi göstəri-cilərdən də istifadə edilir. Bu 

amil Qərbi Avropa ölkəbrində 300-500; ABŞ-da - 520; Kanadada - 460; 

Yaponiyada --370; Avstraliyada - 490; Yeni Zelandiyada - 470 

ədəddir. 

Neft ixrac edən ölkələrdən Bruneydə bu göstərici 575; Küveytdə - 

360; Livanda - 730; Bəhreyndə - 240; Qətərdə -220 ədəddir. 

Afrikanın və Asiyanın bəzi ölkəbrində isə bu göstərici çox aşağıdır. 

Belə ki, MAR, Somali və Tanzaniyada hər 1000 nəfər əhaliyə 0,1; 

Mozambikdə 0,3; Banqladeşdə - 0,5; Həboşistanda - 0,9 ədəd minik 

maşın düşür, Avtomobil-ləşmə səviyyəsini xarakterizə etmək üçün bir 

yüngül minik maşınına düşən adamlann sayı kimi göstəricidən də 

istifadə etmək olar. 
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ABŞ-da bu göstərici 1,7; Kanada, Almaniya, Fransa, Böyük 

Britaniya'və Yaponiyada - 2-3; Braziliyada -12; Hindistanda - 250; 

Çində isə 300 nəfərdir. 

Azərbaycanda avtomobil yollannm uzunluğu təqribən 27 min 

km-dir. İpək yolunun çəkilişi ib ümumi yolların uzunlıığu və onların 

yaxşılaşdırılması artacaqdır. 

 

Gəmiçilik və yaxud dəniz nəqliyyatı dəmiryolu və avtomobil 

nəqliyyatına nisbətən daha qədimdir. Hazırda da dünya nəqliyyatı 

sistemində və bütövlükdə iqtisadiyyatda onun çox böyük rolu vardır. 

XX əsrin ikinci yarısından bir çox inkişaf etmiş ölkələrin ucqar 

ölkələrdən yanacaq və xammal alması asdılığı daha çox artmışdır. Bu 

ölkəbrin məhsulunun böyük bir qismi istehsaldan uzaqlarda istehlak 

olunurdu. Bütün bunlar öz - növbəsində dəniz nəqliyyatmm daha da 

inkişafını təbb edirdi. Dünya iqtisadiyyatmdakı qloballaşma prosesi də 

dəniz nəqliyyatınm inkişafına güclü təsir etmişdir. 

Onu qeyd etmək kifayətdir ki, Böyük Yaponiyada cəmi xarici 

ticarət daşımalarının 98 ABŞ-da isə 90 %-i dəniz nəqliyyatının 

birbaşa iştirakı ib həyata keçirilir. Tam inamla göstərmək olar ki, 
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dünya miqyasında baş verən beynəlxalq iqtisadi əlaqəbrin 80 %-ə 

qədərinə gəmiçilik nəqliyyatı xidmət göstərir. 

Göstərilən məlumatlardan aydın olur ki, son 50 ildə dəniz ilə olan 

cəmi yük dövriyyəsi və ebcə də yük daşınması təq-ribən 9 dəfəyədək 

artmışdır. Burada müəyyən məhsullann daşınması məsafəsi dəyişdiyinə 

görə yük dövriyyəsi (t/km) çox artmamışdır. Lakin dəniz yük 

daşımalarının quru-luşunda ciddi dəyişiklik baş vermişdir. 

1950-1970-ci illərdə məhlul (neft və s.) şəklində olan yüklər 41-55% 

təşkil etdiyi halda, 1990-cı illərdən sonra daş kö-mür, dəmir filizi, 

boksidbr, taxıl, ərzaq, maşınlar və s. daşın-masının xüsusi çəkisi 

artmışdır. 

Coğrafi baxımdan dəniz ib yük daşımaların 45 %-i inkişaf etmiş 

ölkəbrin, 51 %-i inkişaf etməkdə olan ölkələrin, 4 %-i isə keçid 

iqtisadiyyatı ölkəbrinin payına düşür. Göründüyü kimi son dövrbrdə 

İEOÖ-rin, xüsusib yeni sənaye ölkəbrinin rolu xeyli artmışdır. 

Dünya dəniz gəmiçilik nəqliyyatında ayrı-ayn okeanlann roluna 

gəldikdə qısa da olsa qeyd etməliyik ki, həb böyük coğrafi kəşflərdən 

indiyədək 5 əsrdir ki, Atlantik okeanı daha yüksək xüsusi çəkiyə 

malikdir. Bu da bir çox təbii, iqtisadi, tarixi amilbrb şərtlənir. Ebcə də 
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burada dəniz sahilinin morfologiyası, körfəz və limanların çox olması 

kimi amilbrin təsiri az deyildir. 

Bir çox dəniz sahili ölkəbrdə, ərazibrdə şəhərbşmə səviy-yəsinin 

yüksək olması, əhalinin çox olması, sosial-iqtisadi inkişafın yüksək 

olması bu okeanın sahilbrində dəniz liman- 

lannın artmasına zəmin yaratmışdır. Məhz Atlantik оке nmda bir 

neçə istiqamətdə dəniz gəmiçiliyi formalaşmışdır. 

ABŞ ib Qərbi Avropa arasında, Aralıq dənizi ib, Şimal və Norveç 

dənizbri arasmda olan istiqamətbr çox böyük yükdaşımalar həyata 

keçirirbr. 

Maraqlıdır ki, XIX əsrin əvvələrindən bu okeanda üzən gəmi 

kompaniyaları arasında «Atlantikanın mavi lenti» adı altında yarış 

gedir (daha qısa müddətə okeanı keçmək uğ-runda). İlk dəfə 1819-cu 

ildə Amerikanın «Savanna» gəmisi 28 sutkaya, 1838-ci ildə İngiltərənin 

«Qreyt Vestern» gəmisi Avropa ilə Amerika arasında olan məsafəni 

14,5 sutkaya qət etmişdir. 1938-ci ildə İngiltərənin «Luzitaniya» gəmisi 

4 sutka 20 saata, 1938-ci ildə Fransanın böyük sərnişin gəmisi «Nor-

mandiya» 4 sutka 3 saata, 1948-ci ildə İngiltərənin «Kuin Meri» gəmisi 

3 sutka 12 saata, nəhayət 1952-ci ildə Ame-rikanın «Yunayted Steyts» 
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gəmisi 3 sutka 10 saata keçmişbr. Bütün bunlarla yanaşı Atlantik 

okeanında - Cənubiatlantik (Avropa - Cənubi Amerika), Qərbiatlantik 

(Afrika - Avropa), Asiyadan Avropa və ABŞ-a olan istiqamətlərdəki, 

yükdaşımalar da böyük əhəmiyyət kəsb edirbr. 

Dəniz yükdaşımalarında ikinci yeri Sakit okean tutur. Təqribən 25 %, 

həbki, bu okean Atlantik okeanından çox-çox geri qalır. Lakin nəzərə 

almaq lazımdır ki, bu okeanın sahil-brində təqribən 2,5 milyard nəfər 

əhali yaşayan 30 ölkə yer-bşibdir. Burada da dünyanın bir çox böyük 

Iimanları yaradı-lıbdır və onlar güclü yükqaldırma imkanlarına 

malikdirbr. 

Burada ABŞ və Kanadanı Şərqi və Cənub-şərqi Asiya ib birbşdirən 

şimal Sakit okean istiqamətini, ABŞ-ın Atlantik dan artıq limanlar 

yüzbrl olan limanlar da az dey mln. ton olan limanlar < limanların sayı 

təqribən -iqtisadiyyatının və beyn daha böyük rol oynayırlar. 

Bütün dəniz limanları manlara bölünürlər. 

Adından da məlum olur cürə müxtəlif yükləri sortlaşdırırlar və s. 

Belə li çox xasdır. 

Dünya dəniz nəqliyyatının və yaxud dəniz gəmiçiliyinin inkişafı 

əsasən dəniz limanlarının sayı, onların vəziyyəti, təkmilləşdirilməsi, yük 
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dövriyyəsi, gəmibrin sayı, onlarm yük tutumu və yükqaldırma qabiliyyəti 

və digər göstərici-brlə xarakterizə edilir. 

Qeyd etməliyik ki, limanlarm sayı barədə müxtəlif fikirlər 

mövcuddur. Beb ki, bəzi ədəbiyyatlarda yerli kiçik Iimanlar da nəzərə 

alındığı üçün onların sayının 25-30 min, bəzi ədəbiyyatlarda isə 10 min 

olduğu göstərilir. 

Lakin daha böyük, beynəlxalq yükdaşımalarda iştirak edən 

limanların sayının 2200 olduğu da göstərilmişdir. Bunlardan 900 ədəd 

Avropada, 500 ədəd Arnerikada, 400 ədəd Asiyada, qalanları isə digər 

ərazilərdədirlər. 

Dəniz limanlarının işində əsas göstəricibrdən biri onlann yük 

dövriyyəsidir. Məsəbn, illik yük dövriyyəsi 1 mln. ton-dan artıq limanlar 

yüzlərlədir. 10-30 min. ton yük dövriyyəsi olan limanlar da az deyildir. 

Yük dövriyyəsi ildə 50-100 min. ton olan limanlar «dünya limanları» 

adlamrlar. Belə limanlarin sayı təqribən 40-a qədərdir ki, bunlar da 

dünya iqtisadiyyatının və beynəlxalq əlaqəbrin genişlənməsində daha 

böyük rol oynayırlar. 

Bütün dəniz limanları universal və ixtisaslaşdınlmış limanlara 

bölünürlər. 
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Adından da malum olduğu kimi universal limanlar hər cürə müxtəlif 

yükləri qəbul edir, yerləşdirir, qruplaşdırır və sortlaşdırırlar və s. Belə 

limanlar inkişaf etmiş ölkələrə daha çox xasdır. 

Buradan bir neçə istiqamətdə nəticə çıxartmaq olar. Əvvəla onu 

qeyd etmək olar ki, bu limanlann çoxu Asiya ölkələrinə məxsusdur. Bu 

isə iqtisadiyyatda Asiya - Sakit okean regionunun rolunun artdığına bir 

sübutdur. Eləcə də qeyd etməliyik ki, ən böyük limanlann sayına görə 

Çin (5), Yaponiya (4), sonra isə ABŞ (4), Koreya Respublikası (3) üstünlük 

təşkil edirbr 

İllik yük dövriyyəsi 20-50 mln. ton olan universal limanlar isə 

təqribən 50 ədəddir. Bu cür limanlar ABŞ və İtaliyada daha çoxdur (hər 

birində 6 ədəd), sonra isə Böyük Bri-taniya, Fransa və Yaponiya (hər 

birində 3 ədəd) fərqlənirlər. 

İxtisaslaşdırılmış Hmanlar isə müəyyən məhsul növləri (duru məhsul) 

üzrə xidmət göstərirlər. Belə limanlar inkişaf etməkdə olan ölkələrə daha 

çox xasdırlar. Bu sahədə daha böyük limanlar neft ixracı ilə bağlı 

olaraq yaranmışlır (Fars körfəzindədirlər) - Səüdiyyə Ərəbistanında 

Ras-Tannura, Küveytdə - Mina-Əl-Ahmədi, İranda - Hark və s. 

Neft ixracı üzrə ixtisaslaşdırılmış эп böyük limanlardan Nigeriyada 

- Bonni, Meksikada - Tampiko, Liviyada - Es- Sider, İndoneziyada - 
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Dumay, Alyaskada - Valdiz və s. qeyd etmək olar. Ən böyük 

limanlardan biri də Braziliyada dəmir fılizi ixracı üzrə ixtisaslaşdırılmış 

Tubaran limanıdır (250 min ton yük). 

Onu da qeyd etməliyik ki, son dövrlərdə bir çox hallarda ayn-ayrı 

limanlar deyil, limanlar kompleksinin (liman -sənaye kompleksi) 

inkişafı prosesi genişlənmişdir. Bu komplekslər sadəcə olaraq 2-3 

limanın birliyi deyil, onlann qovuşması, biri-birinin işini tamamlaması 

deməkdir. 

Məsəbn, Tokio körfəzində Keyxin Yaponiya limanları kompleksi - 

Tiba, İokoqama, Tokio və Kavasaki limanlarmı özündə birləşdirir. Belə 

komplekslərdən Qərbi Avro-padada, ABŞ-da da (Delavər körfəzində) 

vardır. 

Bir çox hallarda limanlar və limanlar kompleksi quru ilə dənizin 

qovuşduğu zonalarda birləşdirici zəncirvari mərkəz yarada bilirlər. Bu 

isə bütövlükdə bu komplekslərin işinə yüksək sürət verir. Hazırda 

Rusiya ərazisində 40-a qədər dəniz limanı vardır ki, bu da keçmiş 

SSRİ-də olan cəmi dəniz limanlarının 75 %-э qədərinə bərabərdir. Lakin 

ancaq Novorossiysk limanının illik yük dövriyyəsi 50 mln. tona çata 

bilir. Ona görə də Rusiyanın xarici ticarət dövriyyəsinin 30 %-dən artığı 
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Baltikyanı ölkələrin, Ukraynanın, Finlan-diyanın limanları vasitəsilə 

daşınır. 

Dəniz limanlarının işinin xarakterizə edilməsində əsas cəhətlərdən 

biri də istifadədə olunan gəmibrin sayı, onlann yüktutumu və 

yükqaldırma qabiliyyətidir. 2000-ci ilbrin əvvəlbrinə olan məlumata görə 

dünya dəniz limanlarının istifadəsində təqribən 80 min gəmi var idi 

(1950-ci ildə 31 min olmıışdur). Lakin yükqaldırma qabiliyyəti 300 

tondan yuxarı götürübrsə, onda bu gomilərin sayı təqribən 40 min təşkıl 

edir. 

Dünya üzrə ticarət gəmilərinin cəmi yükqaldırma qabiliy-yəti 800 mln. ton 

dedveyt təşkil edir. 

Dəniz gəmiçiliyinin əsas göstəricilərindən biri kimi dəniz •Hmanlarrnm 

inkişafı da dünya iqtisadiyyatınm real vəziy-yətini əks etdirir. 

1950-ci ildə dəniz limanlarının yükqaldırma qabiliyyəti -135 mln. ton dvt-

dən 6 dəfə artaraq 800 mln. ton dvt-yə çat-mışdır. Bu göstərici 2006-cı ildə 900 

mln. dvt. olacaqdır. 

XX əsrin ikinci yarısmdan beynəlxalq ticarətin qurulu-şunda köklü 

dəyişikliklər baş verdiyi üçün dünya dəniz limanlarının tərkibində də dəyişiklik 

olmuşdur. 

Belə ki, 1970-ci illərədək dünya dəniz limanlarında neft daşınması üstünlük 

təşkil edirdi. Sonrakı onilliklərdə (bal-ker limanlar)' limanların tərkibində 

universal gəmilərdən ixtisaslaşdırılmış gəmilərə keçilmişdir (kömür, fıliz, meşə-

materialı, banan, avtomobildaşıyan və s.)- Konteynerda-şıyan gəmilərin xüsusi 

çəkisi artmışdır. 
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ЕЬсэ də kombinələşmiş gəmilərin sayı artırıhr (taxıldaşı-yan, taxıl və 

avtomobil daşıyan, durulaşdınlmış təbii qaz, metaldaşıyan və s.)- Nəticədə 2000-

ci illərin əvvəllərinə dün-ya dəniz limanlarınm tərkibi başqa cür formalaşmışdır, 

konteynerdaşıyan gəmilərin sayı artmışdır. 

40 mindən ibarət cəmi gəmilərin təqribən 17,5 min ədədi maşınlar, sənaye 

məhsulları, yanm fabrikatlar daşıyan; 6,9 min ədədi neft tankerləri; 5,9 min 

ədədi balkerlər; 3,5 min ədə-di sərnişin gəmiləri; 2,2 min ədədi 

konteynerdaşıyan; 1 min ədəd metaldaşıyan tankerbr; 3 min ədəd digər 

gəmilərdən (ba-lıqtutan gəmilər bura daxil deyil) ibarətdirlər. Son dövrbrdə 

kütləvi yükdaşıyan gəmilərin sayı daha çox artmışdır. 

 

 

Sərnişin daşıyan gəmilərin sayı və tonnajı isə azalmışdır. Bu heçdə о demək 

deyildir ki, dəniz sərnişinləri azalmışdır. Bir çox hallarda sərnişin gəmibri 

vaxtaşm - ardıcıl yola çıxmaq deyil, turist gəzintilərinə xidmət edirbr. Ona görə 

də XX əsrin birinci yarısında mövcud olan «Kuin Elizabet», «Kuin Meri», 

«Normandiya», «Yunayted Steyts» və s. kimi iri nəhəng gəmibrə nisbətən yeni 

gəmilərin tonnajı azalmışdır. 

Məlumat üçün qeyd etməliyik ki, nəhəng ingilis layneri «Kuin Elizabet» 

1938-ci ildə yaradılmışdır (2002-ci ildə 102 yaşında dünyasını dəyişmiş ana 

kraliçanm adı şərəfınə beb adlandırılmışdır). Böyük tankerlər yaradılana qədər 

bu layner yalnız sərnişin üzrə deyil, bütünlükdə dünya dəniz limanının ən böyük 

gəmisi hesah edilirdi. «Kuin Elizabet»in 14 göyərtəsi vardı (idman üçün, günəş 

üçün, gəzinti üçün). Bunların hamısı yuxarı hissədə yerbşmişdir. Bu göyərtələri 

35 lift birləşdirirdi. Laynerin rulu - 140 ton idi. Tüstü çıxan borunun diametri о 

qədər böyük idi ki, paralel gəbn üç dəmir yol qatarı birlikdə ora yerləşə bibrdi. 

İkinci dünya müharibəsi dövründə «Kuin Elizabet» hərbi nəqliyyat gəmisi 

kimi istifadə edilirdi. 1944-cü ildə sərnişin daşıyırdı. 15200 hərbi qulluqçu 

götürürdü. Müharibədən sonra Amerika hərbiçilərini Avropadan öz vətənlərinə 

daşımışdı. Sonra bu nəhəng gəminin taleyi gətirməmişdi. Əvvəlcə bu gəmini bir 
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Amerika şirkəti almışdır. Sonra Honqonqun bir milyonçusu hərracda onu 3,1 

mln. dollara almışdır. О həmin gəmini «üzən universitet» kimi avadanlıq-larla 

təchiz etmişdir. Eb həmin vaxt birinci yola düşməsi də elan edilmişdir. Lakin 

1972-ci ildə (yanvarda) «Kııin Elizabet» yanmışdır. Bebcə ingilis 

gəmiqayırmasının şah əsəri olan dünyada эп böyük sərnişin gəmisi sıradan 

çıxmış oldu. 

Ancaq Amerika fırmasının sifarişi ilə İtaliyada 101 min tonluq böyük 

sərnişin gəmisi düzəldilmiş və 1996-cı ildə suya buraxılmışdır. Bu gəmi Karib 

dənizində turistləri gəzdirmək üçün istifadə edilir. 

Bebliklə dünya üzrə dəniz limanlarının inkişafı və tək-milbşdirilməsi prosesi 

ardıcıl olaraq davam etdirilir. 

Mütəxəssislərin hesablamalanna görə 2006-cı ilə ümumi yükqaldırmanın 

həcmi 900 mln. ton dvt.-yə çatdırılacaqdır. 

Azərbaycanda ən böyük liman Bakıdır. Buradan Həştər-xana, 

Maxaçqalaya, Mərkəzi Asiyaya, İrana, ebcə də Volqa-Baltik su sistemi vasitəsib 

dünyanm bir sıra limanlarına keçmək mümkündür. 

Dəniz nəqliyyatı sistemində dəniz kanalları və körfəzləri də böyük rola malikdir. 

Bu kanallardan эп çox diqqəti cəlb edəni Süveyş kanalı ilə Panama kanalıdır. 

Süveyş kanalı Misirdə eyni adlı boğazdan başlayaraq (Afrika ilə Asiyanı 

birbşdirir) şimaldan cənuba Port-Səiddən Qırmızı dənizdə Süveyşə qədər uzanır. 

Aralıq dənizi ib Qırmızı dənizin birbşdirilməsi ideyası həb orta əsrbrdə 

ərəbbrdə yaranmışdır. Sonra beb fıkir XIV Lüdovikin (1638-1715-ci ilbrdə 

Fransa kralı) vaxtında, sonralar Napoleonun vaxtmda da mövcud olmuşdur. 

Nəhayət XIX əsrin ortalannda Fransız mühəndisi və diplomatı Ferdinand 

Lesseps bu kanahn çəkilməsi barədə Misir 

valisindən razılıq almışdır. Bu iş 10 ildən artıq davam etmişdir. Nəhayət 

1869-cu ildə (17 noyabr) kanalm açılışı olmuşdur. Kanalın uzunluğu 161 km, 

dərinliyi 17 m, eni -120-150 metrdir. Aralıq dənizi ilə Qınnızı dəniz eyni 

səviyyədə olduğu üçün (cəmi 23 sm fərq var) su axını üçün xüsusi şlyüz 

tikilməsinə də ehtiyac olmamışdır. 
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Əvvəlbr nisbətən kanala yüngül gəmibr buraxılırdı. Sonralar isə kanal bir 

neçə dəfə dərinbşdirilmiş, onun yük və gəmi buraxma gücü xeyli artmışdır. 

XX əsrin əvvəlbrində kanaldan gedən gəmibrin illik sayı 4 min ədəd və 

yükün həcmi 20-30 mln. ton olduğu halda, ha-zırda gəmilərin sayı 20 min, 

yükün həcmi isə 250 mln. tona bərabərdir. Buradan da aydın olur ki, Süveyş 

kanalı Avropa ib Asiya ölkələrini bir-birinə bağlayan эп böyük dəniz yoluna 

çevrilmişdir. Bu kanal ib daşınan yüklərin əsas hissəsini Fars körfəzindən 

Avropaya apanlan neft təşkil edir. Ona görə də kanal ib cənubdan şimala 

aparılan yükün həcmi əks istiqamədəkindən (yəni şimaldan cənuba) 4 dəfə 

artıqdır. 

Süveyş kanalmm iqtisadi əhəmiyyətini göstərmək üçün yükdaşımalarda 

yollara nə qədər qənaət edildiyinin bəzi məqamlarını vermək kifayətdir. 

Müqayisə etdirilən göstəricilərdən aydın olur ki, yalnız bu bir neçə 

liman arasında пэ qədər yola qənaət etmək olur. 

Bütün bunlarla yanaşı kanaldan istifado edilməsində müəyyən 

problembr də yaranmışdır. 

Belə ki, hələ 1950-1970-ci illərdə kanal ilə daşımalann işi 2 dəfə 

pozulmuşdur. 

Birinci dəfə Fransa ilə Böyük Britaniyaya məxsus olan «Süveyş Kanalı 

Kompaniyası»nın 1956-1957-ci ilbrdə Misir tərəfindən milliləşdirilməsi 

uğrunda kəskin mübarizə getdiyi dövr idi. Ona görə də kanalda gəmiçiliyin 

işinə həmin ölkələrin çox mənfi təsiri olurdu. Bu isə aydındır ki, kanalın 

işini tamam iflic vəziyyətinə salmışdı. 

Sonralar 1967-1975-ci ilbrdə эгэЫэгЬ İsrail arasında ge-dən müharibə 

nəticəsində kanalda gəmilərin hərəkəti da-yandırılmışdır. 

1975-ci ildə kanalda gəmiçiliyin işi yenidən bərpa edilmişdir. Həmin 

vaxtdan kanalda yük daşınması sürətlə artmış-dır. 2000-ci illərin əvvəlbrinə 

kanala daxil olan gəmibrin sayı ildə 20 minə, yükdaşımanın həcnıi isə 350 

mln. tona çatmışdır. Bu, dəniz ilə olan bütün yükdaşımaların təqribən 10 %-

nə bərabərdir. 
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Son dövrbrdə kanalın genişbnməsi və dərinləşməsi işi daha ardıcıl 

aparılmış və eni 365 metrə, dərinliyi iso 21 metrə çatdırılmışdır. Bu isə 

kanalın tam gücb işbməsinə zəmin yaratmış və daha böyük gəmibrin işbməsi 

imkanı artmışdır. 

Müqayisə etdirilən göstəricilərdən aydın olur ki, yalnız bu bir neçə 

liman arasında пэ qədər yola qənaət etmək olur. 

Bütün bunlarla yanaşı kanaldan istifado edilməsində müəyyən 

problembr də yaranmışdır. 

Beb ki, həb 1950-1970-ci illərdə kanal ilə daşımalann işi 2 dəfə 

pozulmuşdur. 

Birinci dəfə Fransa ilə Böyük Britaniyaya məxsus olan «Süveyş Kanalı 

Kompaniyası»nın 1956-1957-ci ilbrdə Misir tərəfindən milliləşdirilməsi 

uğrunda kəskin mübarizə getdiyi dövr idi. Ona görə də kanalda gəmiçiliyin 

işinə həmin ölkələrin çox mənfi təsiri olurdu. Bu isə aydındır ki, kanalın 

işini tamam iflic vəziyyətinə salmışdı. 

1975-ci ildə kanalda gəmiçiliyin işi yenidən bərpa edilmişdir. Həmin 

vaxtdan kanalda yük daşınması sürətlə artmış-dır. 2000-ci illərin əvvəlbrinə 

kanala daxil olan gəmibrin sayı ildə 20 minə, yükdaşımanın həcnıi isə 350 

mln. tona çatmışdır. Bu, dəniz ilə olan bütün yükdaşımaların təqribən 10 %-

nə bərabərdir. 

Son dövrbrdə kanalın genişbnməsi və dərinləşməsi işi daha ardıcıl 

aparılmış və eni 365 metrə, dərinliyi iso 21 metrə çatdı-rılmışdır. Bu isə 

kanalın tam gücb işbməsinə zəmin yaratmış və daha böyük gəmibrin işbməsi 

imkanı artmışdır. 

Əlbəttə bir çox cəhətlərə görə Panama kanalı Süveyş ka-nalından 

fərqbnir. Bu kanal uzunluğuna görə ^üveyş kana-lından qısadır. Bu xəttin 

bir qismi də Qatun dənizindən keçir. Kanalın dərinliyi nisbətən azdır, üç 

şlüzu vardır. Süveyş kanalına nisbətən gəmi tutumu və yük dövriyyəsi də 

azdır. 1989-cu ildə kanalın işə düşməsinin 75 illiyində 700 min, 2000-ci ildə 

isə 800 min gəmi keçməsi qeyd edilmişdir. 
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İllik yük dövriyyəsi 200 mln. tondan artıqdır. 

Məlumdur ki, yük daşınması əsasən Atlantik okcanından Sakit okeana 

və əksinə həyata keçirilir. 

Sakit okeanı əsasən neft və neft məhsulları (Venesuela və Şimali 

Afrikadan), kömür, koks, metal və metal filizi, fosfo-ritbr, taxd, maşmlar və 

s. apanlır. Əks istiqamətdə isə yenə neft və neft məhsulları, metal filizi və 

metal məmulatları, meşə və meşə materiallan, banan və digər məhsullar 

aparılır. Bu kanal ilə sərnişin daşınması isə ildə təqribən 250 min nəfər 

təşkil edir. 

Müqayisə etdirilən göstəricilərdən aydm olur ki, ABŞ üçün bu 

beynəlxalq kanalın əhəmiyyəti daha böyükdür. Beta ki, bu kanalda hərəkət 

edən gəmilərin təqribən 45 %-i ABŞ-ın şərq və qərb sahillərinin 

əlaqəbndirilməsinə xidmət edir, 6-7 % ABŞ-ın şərq sahilbri ilə Cənubi 

Amerikanm Sakit okean sahilbrini əlaqələndirir. Təqribən 10 %-i Avropa ilə 

ABŞ-ın Sakit okean sahilbri arasındakı əlaqələrə xidmət edir. 

Bütünlükdə ABŞ öz ticarətinin 14 %-ni, Çili - 33 %-ni, Ekvador - 66 %-

ni Panama kanalı vasitəsi ilə həyata keçirirlər. 

Onu da qeyd etməliyik ki, Misir Süveyş kanalı üzərindəki nəzarət 

hüququnu çox tezlikb müəyyən etdiyi halda, Panama kanalı uzun müddət 

ABŞ-m nəzarətində qalmışdır. 

1903-cü ildə. Panama Kolumbiyadan ayrılmaq iddiasını qaldırdıqda 

Amerika bu tələbi dəstəkbyirdi. Bu dəstəyə görə kanaldan gəbcəkdə istifadə 

üçün ABŞ Panamadan 1432 km: inşaat zonası da almışdır. Bu zona üzərində 

ABŞ tarn siyasi, iqtisadi və hərbi nəzarət hüququ qazanmışdır. Bundan əlavə 

kanalın işbk hala salınması müqabilində Amerika sahibkarlığı ildə 100 mln. 

dollardan artıq gəlir götürmüşbr (istifadə üçün isə ildə cəmi 250 min dollar 

 

 
ca
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icarə haqqı verirdi). Bu zonanın qaytarılması uğrunda Panama-lılar uzun 

müddət mübarizə aparmalı olmuşlar. 

Nəhayət 1977-ci ildə (1903-cü ildəkindən fərqli olaraq) yeni müqavib 

bağlanmış və kanalın tamamib Panamanın hakimiyyətinə keçməsi qərara 

alınmışdır. 

Beləlikb 1999-cu il dekabr ayının 31-də Panama kanalı. tamamilə 

Panamamn mülkiyyətinə keçmişdir. Panama kanalı zonası məsələsi də 

aradan qaldırılmışdır. Beblikb kanal dövbt müəssisəsi statusu alaraq hazırda 

xüsusi şura tərə-fındən idarə edilir. 

Öz əhəmiyyətinə görə Beynəlxalq kanallarda üçüncü yeri Kil kanalı tutur. 

Bu kanal Almaniyada gəmiçilik kanalıdır. Baltik və Şimal dənizbri 

arasında (Danimarka ib Almaniya arasında olan Yutlandiya 

yarımadasmdan) çəkilmişdir. 

Kanal Baltik dənizində Kil buxtası ib Elba çayının aşağı sahilini 

birbşdirir (ilk növbədə Kil və Hamburq limanlannı birbşdirir). Bu kanal 

gəmibrin hərəkəti üçün 1896-cı ildə açıl-mışdır. Uzunluğu 99 km, dərinliyi 

11 m, eni 100-160 metrdir. Kanalda 25 min dvt. Ton həcmində olan gəmibr 

üzə bilirbr. 

Kanal ilə olan yükdaşımaların çoxu şərq ib qərb və əks istiqamətdə 

həyata keçirilir. 

Lakin son dövrlərdə hənıin kanal ib işbyən gəmibrin sayı və yük 

dövriyyəsi xeyli azalmışdır. Beb ki, məsələn, 1970-ci ilbrdə kanalda ildə 

toqribən 70 min gəmi üzdüyü halda, hazırda onların sayı 40 mindən azdır. 

Daxili su nəqliyyatı 

Bütövlükdə daxili su yolları da nəqliyyat sistemində böyük rol 

oynayırlar. Hazırda bu yollarm uzunluğu 550 min km-dən artıqdır. 1990-cı 

ilbrədək bu sahədə keçmiş SSRİ birinci yeri tuturdu (123 min km), ikinci 

yeri ÇİN (110 min km), üçüncü yeri ABŞ (41 min km), dördüncü yeri -

Braziliya (31 min km) tutur. 
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Sonra isə Venesuela, Hindistan, Pakistan, Banqladeş, Zair, Fransa, 

Almaniya, Nigeriya, Finlandiya və s. ölkəbr fərq-bnirbr. Müəyyən mənada 

daxili su yollannın inkişafı da öz-lüyündə bütövlükdə dəniz su yollarının 

inkişafmı tamamlayır. Burada da inkişaf etmiş ölkələr daha çox seçilirlər. 

Mə-sələn, cəmi yükdaşımalarda bu növ nəqliyyat ilə yükdaşıma-ların xüsusi 

çəkisi ABŞ, Çin, Rusiya, Almaniya, Kanada, Ni-derland, Fransa və 

Belçikada daha artıqdır. 

Təkcə Avropada və Şimali Amerikada daxili su yolİarının uzunluğu 175 

min km, yükdaşımaların həcmi isə 1250 mln. ton təşkil edir (bunun da 850 

mln. tonu xarici yükda-şımalardan ibarətdir). 

Daxili su nəqliyyatının inkişafmda iki əsas cəhəti də qeyd etmək olar. 

Burada əvvəla beynəlxalq çaylar уэ yaxud beynəlxalq çay hövzəbrinin 

istifadə edilməsi fərqbndirilir. 

BMT-nin son dövrlərdəki məlumatına görə beb hövzə-brin sayı 214 

ədəddir. Bu çay hövzəbrinin 155-i demək olar ki, 2 ölkəyə, 36-sı üç ölkəyə, 

qalanları isə bir neçə ölkəyə məxsusdurlar. 

Məsəbn, Reyn, Amazon, Zambezi çay hövzəbrində hər birində 7 ölkə; 

Nil, Konqo və Nigera çay hövzəbrində hər birində 9 ölkə, Dunay çay 

hövzəsində 12 ölkə yerləşir. 

Onu da qeyd etməliyik ki, dünyada 13 daha böyük çay hövzəsi 

mövcuddur ki, onların da ümumi sahəsi 1 mln. km2 —гэ bərabərdir. 

İkinci cəhət ondan ibarətdir ki, son vaxtlar böyük gəmi-bri yükbyib 

boşaltmaq üçün yastı dibli kiçik gəmibrdən (bunlara lixter deyilir) geniş 

istifadə edilir. Bu isə «çay-dəniz» qarışıq daşımalardan istiladə edilməsini 

artırmışdır. Bu sistem 1960-cı ilbrdən inkişaf etdirilməyə başlamışdır. Bir 

çox çaylarla qonşu ölkəbrin limanları arasında əlaqə yaranması 

genişbnmişdir. 

Beblikb iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ərazilərdə beynəl-xalq çay 

hövzələrindən istifadənin genişlənməsi bütövlükdə iqtisadi inkişafa təkan 

verir. 
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