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GİRİŞ 
 
 

Mövzunun aktuallığı.  Dünya dövlətlərinin əsrlər boyu bir-birilə iqtisadi əlaqələr 

yaratmaq üçün istifadə etdiyi ən çevik, ənənəvi mexanizm xarici ticarətdir. Bu əlaqə 

formasının obyektiv zəruriliyi iqtisadi resursların dünya ölkələri arasında qeyri – 

bərabər bölgüsü, istehsal prosesinin səmərəli təşkili üçün istehsal resurslarının və ya 

texnologiyanın kombinasiyasının zəruriliyi, xarici ticarətin milli resursların 

beynəlxalq mobilliyinin əvəzləyicisi kimi çıxış etməsi və s. kimi amillərlə izah edilir. 

Dünya iqtisadiyyatında qloballaşma proseslərinin daha da sürətlənməsi ölkələrin 

beynəlxalq iqtisadi ixtisaslaşmada aktiv iştirakını zəruri etmişdir. Dünya təsərrüfat 

sisteminin müasir inkişafı beynəlxalq ticarətin daha da genişləndirilməsi və 

inkişafını, onun liberallaşdırılması, dinamik şəkildə ticarət-iqtisadi əlaqələrin ildən-ilə 

həm cografi, həm də əmtəə strukturu baxımından dəyişilməsini özündə təcəssüm 

etdirir. 

Ölkənin qlobal iqtisadi məkanda tutduğu mövqeyinin xarici ticarətin inkişaf 

səviyyəsindən, xüsusiyyətlərindən daha çox asılı olması xarici ticarətin ölkə 

iqtisadiyyatının ən vacib ünsürü kimi öyrənilməsini labüd edir. Bu baxımdan 

Azərbaycan Respublikasının da xarici ticarətinin inkişaf səviyyəsinin, onun 

beynəlxalq ticarətdə tutduğu  mövqeyinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

XX əsrin sonunda dövlət müstəqilliyi əldə etmiş Azərbaycan Respublikası 

beynəlxalq hüququn tam səlahiyyətli üzvü kimi beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

sisteminə daxil olmağı və xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin yaradılmasını ə 

bu əlaqələrin inkişafını ali məqsəd kimi qarşıya qoysa da onun beynəlxalq əmək 

bölgüsündə layiqli yer tutması bir sıra problemlərin kompleks həllini tələb 

edir.Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi sistemə etibarlı tərəfdaş kimi inteqrasiyası 

onun xarici iqtisadi strategiyasının optimal parametrlərinin təyin edilməsini, bu 

strategiyanın ölkənin sosial, siyasi, milli inkişaf proqramları ilə düzgün 

əlaqələndirilməsini ön plana çəkir.Buna görə də Respublikanın xarici ticarətinin 

xüsusiyyətlərinin dərindən öyrənilməsi, bu sahədə problemlərin aşkara çıxarılması , 

inkişaf meyllərinin düzgün qiymətləndirilməsi respublikanın xarici iqtisadi 

strategiyasının daha optimal işlənməsinə gətirə bilər. 



 5

Hazırki şəraitdə liberallaşma dünya ticarətinin inkişafı qanunauyğunluğunun əsas 

meyli kimi nəzərdən keçirilir.Texnoloji yeniliklər qloballaşmanı zəruri edirsə, 

liberallaşma onun reallaşlırlması üçün imkanlar yaradır. 

Hazırda respublikamızın qarşısında dünya dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

olunmaq, dünya bazarına çıxmaq və onun perspektivdə fəal subyektinə və 

iştirakçısına çevrilmək, müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin 

imkanlarından daha geniş və səmərəli istifadə etmək kimi mühüm vəzifələr durur. Bu 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminin qloballaşması 

şəraitində, hər şeydən öncə, iqtisadi əlaqələrin düzgün qurulması, idarə edilməsi və 

tənzimlənməsi ilə birbaşa əlaqədardır. Məhz bu əsasda respublikamızın dünya birliyi 

sistemində iqtisadi nüfuzunu  yüksəltmək, xarici iqtisadi fəaliyyəti milli vənafelərlə 

əlaqələndirmək, ölkənin ixrac-idxal potensialından düzgün istifadə etmək, 

respublikanın  iqtisadi təhlükəsizliyini qorumaq və təmin etmək, uzunmüddətli, 

dayanıqlı və davamlı xarici iqtisadi siyasəti formalaşdırmaq və həyata keçirmək 

mümkündür.Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi həmçinin, XİƏ-nin tənzimlənməsi 

sahəsində, xüsusilə xarici ticarət əlaqələri sistemində dünya ölkələri bu istiqamətdə 

əhəmiyyətli nəticələr əldə etmiş bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələrin təcrübəsinin 

öyrənilməsi və onlardan Azərbaycanın real şəraitinə uyğun olaraq istifadə edilməsi 

olduqca vacibdir. Bütün bu məsələlərin əhəmiyyəti Azərbaycanın son illərdə 

AvroAtlantika məkanına fəal surətdə inteqrasiya olunduğu və onun ÜTT-yə üzv 

olması kimi strateji vəzifələrin yerinə yetirildiyi bir şəraitdə daha da artır və onun 

dünya təcrübəsinə əsaslanaraq təkmilləşdirilməsi zərurəti ən aktual məsələlərdən biri 

kimi gündəmə gəlir. 

Hazırki şəraitdə dövlətin həyata keçirmiş olduğu xarici ticarət siyasəti hər bir sivil 

ölkədə olduğu kimi respublikamızın iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənmə sistemində 

də əsas tərkib hissələrindən birini təşkil edir və respublika rəhbərliyi bu istiqamətdə 

son illərdə təqdirəlayiq tədbirlər və islahatlar aparır və bu işlər bu gün də davam 

etdirilir. Məhz, bu islahatların nəticəsində respublikamızda son illərdə əhəmiyyətli 

iqtisadi artıma və onunla bağlı iqtisadi inkişafın dayanıqlı və davamlı olmasına nail 

olunmuş, respublikamızın dünya birliyinə daha möhkəm əsaslarla inteqrasiya 

olunması üçün real imkanlar və şərait yaranmışdır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda xarici ticarət əlaqələrinin tarixi çox uzaq 

keçmişlərə- Böyük İpək Yolu dörünə təsadüf edir. Belə ki, yalnız 1990-cı illərdə elmi 

əsaslarla respublikanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi sistemi 

formalaşmağa başlamışdır. Belə ki, bu sistemin demək olar ki, dünya təcrübəsinə və 

standartlarına uyğun olan normativ-hüquqi əsasları, maddi-texniki bazası yaradılmış, 

xarici ticarət siyasətinin əsas funksional vəzifələri və fəaliyyət mexanizmləri 

müəyyən edilmişdir ki, bunlara da ilk növbədə daxili bazarın xarici rəqabətin dağıdıcı 

təsirindən qorunması, ixrac istehsal sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması, idxal 

əvəzləyici istehsal sahələrinin yaradılması və ölkədə səmərəli ticarət siyasətinin 

həyata keçirilməsinin təmin edilməsi kimi vəzifələr aiddir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda respublikanın xarici  ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsi sahəsində görüləsi işlər və probləmlər hələ kifayət qədərdir və bunlar 

(ticarət əlaqələrinin prioritetləri, ÜTT ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin formalaşması) 

həm gömrük-tarif, həm də qeyri-tarif tənzimlənmə sisteminə aiddir.Bu probləmləri 

əvvəlcədən çox uzaqgörənliklə müəyyən etmiş prezidentimiz İlham Əliyev göstərir 

ki, “Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti həm ikitərəfli formada , həm də beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində çox uğurludur, düşünülmüş siyasətdir. Bizim strateji xəttimiz 

və bu xəttə sadiqik. Son illər ərzində aparılan işlər onu göstərir ki, Azərbaycanın 

dünyadakı mövqeləri daha da möhkəmlənir”. 

Bu baxımdan Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi və onun 

təkmilləşdirilməsi məsələsinin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla mövcud 

vəziyyətinin dərin elmi təhlili vacibdir. Məhz bütün bunlar respublikada xarici ticarət 

əlaqələrində ticarət sistemi qarşısında duran problemlərin aradan qaldırılmasına, 

respublikada çtvik və işləm ticarət siyasətinin reallaşmasına imkan yaradır. Ona görə 

də müasir şəraitdə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi və onun 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq təklif və tövsiyyələrin işlənib hazırlanması 

xüsusilə aktuallıq kəsb edir və mühüm nəzəri- metodoloji və praktiki əhəmiyyətə 

malikdir. 

Problemin öyrənilmə səviyyəsi. Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi 

sahəsində, xüsusilə xarici ticarət əlaqələrinin tənzimləmə sisteminin  iqtisadiyyatda  
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rolu, onların müxtəlif təsir mexanizmləri, mürəkkəb bir problem kimi, istər nəzəri 

metodoloji, istərsə də elmi-praktiki baxımdan öyrənilməsinə çoxsaylı tədqiqatlar həsr 

olunmuşdur. Xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi sistemi və onun 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində problemlərin nəzəri əsaslarınin öyrənilməsi, klassik 

nəzəriyyələrə, neoklassik, keynsçi və müasir alternativ konsepsiyalara qədər böyük 

təkamül yolu keçmiş və bu gün də tədqiqatlar davam etdirilir. 

Xarici ticarətin nəzəri-metodoloji problemləri A.Smit, D.Rikardo, C.S.Mil, 

K.Marks, A.Marşal, C.M.Keyns, R.Dorbunbuş, S.Fişer, V.V.Leyontev, V.Martin, 

V.Olin, M.Porter, P.Samuelson, C.Saks, M.Pebron və digərlərinin əsərlərində bütün 

təfərrüatı ilə araşdırılmışdır. 

Xarici ticarət sistemi və onun dövlət tənzimlənməsi problemləri A .Atkinsonun, 

C.Blekin, P.Samuelsonun, C.Stiqlisin, Q.Fişerin və s. tədqiqatlarında sistemli şəkildə 

tədqiq edilir. Eyni zamanda MDB ölkələrinin iqtisadi alimlərindən V.Q.Draqanov, 

A.Kireyev, M.V.Kulakov, R.Xasbulatov, A.Yerşov, Y.Vavilova, L.Borodulina, 

V.Truxaçev, V.Fomiçev və başqalarını göstərmək olar. 

Azərbaycan iqtisadçılarından Z.Səmədzadə, A.Ələsgərov, A.Şəkərəliyev, 

R.Həsənov, Ə.Bayramov, Ş.Hacıyev, M.Əhmədov, T.Mirkişili və s. tərəfindən xarici 

ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi problemlərinin müxtəlif aspektləri lazımınca 

araşdırılsa da  bu istiqamətdə hələ də kompleks elmi tədqiqat işi aparılmamışdır və bu 

konteksdən təqdim etdiyimiz dissertasiya işinin mövzusunun seçilməsi və tədqiqatın 

aktuallığını əsaslandırır. 

Tədqiqatın məqsədi. Dissertasiya işində əsas məqsəd bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində xarici ticarət əlaqələrinin dövlət tənzimlənməsi sisteminin nəzəri 

konseptual əsaslarını araşdırmaq və dünya ölkələrinin bu sahədə mövcud təcrübəsinə 

istinad etməklə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənmə sisteminin 

formalaşdırma xüsusiyyətlərini və problemlərini müəyyən etmək və bu sistemin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində konkret təkliflər və tövsiyyələr hazırlamaqdan 

ibarətdir. Tədqiqatın gedişində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı 

konkret vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

- xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsinin nəzəri-metodoloji əsaslarını 

tədqiq etmək və müasir-alternativ konsepsiyaları araşdırmaq; 
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- xarici ticarət əlaqələrinin formalaşması və tənzimlənməsi sisteminin 

müəyyənləşdirilməsi; 

- ölkənin xarici iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində xarici ticarətin 

tənzimlənməsinin metod və mexanizmlərini formalaşdırmaq və bu 

istiqamətdə dövlətin rolunun, o cümlədən xarici ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsinin prioritetlərini müəyyənləşdirmək; 

- Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri və onun hüquqi-

normativ əsaslarını sistemli tədqiq etmək; 

- xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf mərhələlərini, meyllərini müəyyən 

etmək, ölkənin xarici ticarət tərəfdaşlarının respublikanın xarici ticarət 

dövriyyəsində yerini və rolunu müəyyənləşdirmək, ölkəninxarici ticarət 

strategiyasının formalaşması istiqamətində mövcud xarici ticarət 

siyasətinin prioritetlərini tədqiq etmək; 

- xarici ticarət əlaqələrinin ölkənin makroiqtisadi inkişafında oynadığı rolu 

aydınlaşdırmaq, idxal-ixrac əməliyyatlarının  inkişaf dinamikası və 

səmərəliliyini tədqiq etmək və bu istiqamətdə başqa ölkələrlə müqayisəli 

təhlillər aparmaq; 

- Azərbaycanın DTT ilə qarşılıqlı əlaqələrinin müasir vəziyyətini 

araşdırmaq və xarici ticarətin tənzimlənməsinin problemlərinin həlli 

istiqamətində bu beynəlxalq təşkilatın imkanlarından istifadə imkanlarını 

araşdırmaq, rüspublikamızın sözügedən təşkilata tam bərabər hüquqlu üzv 

seçilməsinin mərhələlərini araşdırmaq; 

- DTT-yə üzvlük ərəfəsində idxal və ixrac siyasətlərinin təkmilləşdirilməsi 

yollarının müəyyən edilməsi və onun əsas mal qrupları üzrə 

qiymətləndirilməsinin müəyyən edilməsi; 

- Xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin istiqamətlərini 

müəyyən etmək və s. 

 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji bazasını xarici ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsinin klassik, neoklassik və müasir nəzəriyyələri, xarici və ölkə 

iqtisadçılarının əsərləri, onların konseptual baxışları və metodoloji yanaşmaları, 

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin fərman və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin 
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qərar və sərəncamları, Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuş qanun və normativ 

aktlar, eləcə də , digər rəsmi sənədlər təşkil edir. 

Tədqiqatın predmeti. Tədqiqatın predmetini bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici 

ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin nəzəri metodoloji və praktiki 

məsələlərinin tədqiqi təşkil edir. 

Tədqiqatın obyekti. Tədqiqatın obyektini Azərbaycan Respublikasının xarici 

ticarət əlaqələri və onun tənzimlənmə sistemi təşkil edir. 

Tədqiqatın informasiya bazası. Iqtisadiyyat və Sənaye, Kənd Təsərrüfatı və 

Maliyyə Nazirliklərinin, Mərkəzi Bankın, Dövlət Statistika Komitəsinin iqtisadi 

texniki göstəricilərini səciyyələndirən məlumatlarına, bu problemə aidiyyatı olan 

təsərrüfat subyektlərinin hesabatlarına, statistik məcmuələr və mühüm elmi 

ədəbiyyata, internet resurslarına və təhlil materiallarına əsaslanır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi  aşağıdakı müddəalardan ibarətdir: 

- xarici ticarət əlaqələrinin nəzəri-metodoloji əsasları, forma və prinsipləri 

araşdırılmış, onun inkişafının mərhələləri və meylləri qloballaşma 

şəraitində xarici ticarət əlaqələrinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolu 

və əhəmiyyəti tədqiq olunmuşdur; 

- xarici ticarət əlaqələrinin dövlət tənzimlənməsinin prinsip, forma və 

metodları, bazar özünütənzimləmə mexanizminin ticarət əlaqələrinin 

inkişafına təsiri müəyyən edilmişdir; 

- xarici ticarət əlaqələri sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə 

edərək, respublikamızın yerli xüsusiyyətləri və problemləri nəzərə 

alınmaqla müvafiq ticarət əlaqələrinin tətbiq imkanları tədqiq edilmişdir; 

- Respublikanın xarici ticarət siyasəti, onun strateji əsasları, onun normativ-

hüquqi əsasları hərtərəfli təhlil edilərək beynəlxalq norma və prosedurlara 

əməl edilməsi şərtləri aşkara çıxarılmışdır; 

- Respublikada xarici ticarət əlaqələrinin müasir vəziyyəti təhlil edilərək, 

mövcud potensial imkanlar aşkar edilmiş və onun inkişafının əsas 

istiqamətləri müəyyən edilmişdir; 

- Müasir şəraitdə ixrac və idxalın həcminin strukturunun inkişaf dinamikası 

və coğrafiyası hərtərəfli təhlil olunmuş, bu istiqamətdə mövcud olan 

problemlər və çatışmamazlıqlarmüəyyən edilmiş, ixracın 
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monostrukturluğunun aradan qaldırılması və sahəvi diversifikasiyasının 

genişləndirilməsi üçün konkret təkliflər işlənib hazırlanmışdır; 

- Dünya ölkələrinin, beynəlxalq təşkilatların gömrük tarifləri haqqında 

qəbul etdiyi norma və standartlara. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının 

perspektiv inkişaf meylləri və prioritet strateji məqsədlərinə, xüsusilə 

respublikamızın DTT-yə üzv olması vəzifəsinə uyğun olaraq, gömrük 

tariflərinin və ümumilikdə normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində konkret təkliflər hazırlanmış və əsaslandırılmışdır; 

- Xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsi 

məsələsi tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada irəli sürülən konkret 

təklif və tövsiyyələr Azərbaycanda xarici yicarət sisteminin tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi, ökkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində xarici 

ticarət əlaqələrinin rolunun artırılması, xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin daha 

da genişləndirilməsi və diversifikasiyası istiqamətində əsas və alternativ elmi mənbə 

kimi də istifadə edilə bilər. Tədqiqat işində müasir qloballaşma şəraitində 

respublikada xarici ticarət əlaqələrinin prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi də 

problemin praktiki əhəmiyyətini artıran cəhətlərdəndir. Dissertasiya işinin  əsas 

müddəalarından iqtisad yönümlü fənlərin tədrisi prosesində də istifadə oluna bilər. 
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IFƏSIL. XARİCİ TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏNİLMƏSİNİN  

NƏZƏRİ  MƏSƏLƏLƏRİ 

1.1 Milli iqtisadiyyatın inkişafında xarici ticarət  əlaqələrinin pay və onun 

formalaşmasına təsir edən amillər. 

Xarici ticarət anlayışı ölkənin başqa ölkələr ilə əmtənin dəyərinin ödənilməsi 

şərti ilə mübadiləsinin, о cümlədən ölkəyə daxil olmasını (idxal) ѵə ölkədən 

çıxarılmasmı (ixrac) ifadə edir. 

Dünya iqtisadçılarının hesablamalara əsaslanaraq hazırda dünyada beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin ümumi həcminin 80%-dən çoxunun beynəlxalq ticarətin 

payına düşməsini təsdiqləyirlər. Belə ki, məşhur amerika iqtisadçısı  Ceffri Saks 

göstərir ki,  «Нəг hansı bir ölkənin iqtisadi nailiyyətt onun xarici ticarətinə əsaslanır. 

Dünya iqtisadi sistemindən təcrid olunmuş sağlam iqtisadiyyat qurmaq hələ heç bir 

ölkəyə nəsib olmamışdır».  

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin ilkin forması olan xarici ticarət əməyin 

beynəlxalq bölgüsünün təsiri altmda yaranmışdır. Bu bölgü ayrı-ayrı ölkələrdə 

istehsal   edilən  məhsulların  mübadiləsinə,   dəyişdirilməsinə   səbəb olmuşdur. Belə 

ki, istənilən  ölkənin iqtisadiyyatı üçün xarici ticart mühüm rol oynayır. 

Xarici ticarət bütün ölkələr üçün ictimai gəlir mənbəyi olub iqtisadi inkişaf, 

artım üçün əіаѵə imkanlar yaradır. Xarici ticarət ölkələr arasında müəyyən asılılıq 

yaradır. Нəг bir ölkə xarici əmtəə ѵə xidmətləri öz ölkə əhalisinin tələbatmı ödəmək 

üçün alır. 

Beynəlxalq ticarət əmək məhsullarınm (əmtəə, xidmət, intellektual mülkiyyət 

obyektləri) dünya ölkələri arasmdakı beynəlxalq mübadiləsidir. Beynəlxalq ticarət 

beynəlxalq əmtəə-pul münasibətləri sahəsi, dünyanın bütün ölkələrinin xarici 

ticarətinin məcmusu, toplusudur 1[81-s.80]. Beynəlxalq ticarət iki qarşı-qarşıya gələri 

prosesdən -ixrac ѵə idxaldan ibarətdir. Beynəlxalq ticarətin əsas iştirakçıları xarici 

ticarət müəssisələri, dövlətlər, ölkələr qrupları, еіəсə də fıziki şəxslərdir. Onlar 

ixracatçılar ѵə idxalatçılar adlandırılır. 

                                                 
81-s.80.  Савчук В. И др. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – Учебное пособие. – К.1999 – 304с. 
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Beynəlxalq ticarət çoxşaxəli fəaliyyətdir. Beynəlxalq ticarət alqı-satqıya 

çıxarılan əmtəələrin xüsusiyyətlərinə görə, yaxud əmtəə üzrə ixtisaslaşma meyarı 

əsasmda təsnif edilir. İqtisadiyyata dair elmi tədqiqat işlərində müxtəlif təsnifatlara 

rast gəlmək mümkündür. Belə təsnifatlarda beynəlxalq ticarətin fərqli növbri öz 

əksini tapır. Məsələn, iqtisadi ədəbiyyatda qeydə alman təsniflərin birində dörd növ 

fərqləndirilir: 1) hazır məhsullar üzrə xarici ticarət; 2) maşın ѵə avadanlıqlar üzrə 

xarici ticarət; 3) xammal üzrə xarici ticarət; 4) xidmətlər üzrə xarici ticarət. 

İdxal-ixrac əməliyyatlarının növündən asılı olaraq beynəlxalq ticarətin aşağıdakı 

qruplara ayıra bilərik: 1) hazır məhsulların ixracı və idxalı; 2) xammal formasında 

əmtəə ѵə yarımfabrikatların sonrakı emal məqsədi ilə ölkədən çıxarılması  ѵə emal 

edildikdən sonra yenidən ölkəyə gətirilməsi; 3) əmtəəm müvəqqəti idxalı və ixrac 

(əmtəə beynəlxalq müsabiqələrdə, sərgilərdə təqdimat mərasimlərində nümayiş 

etdirilmək üçün ölkədən çıxarılır və bu tədbirlərdən sonra yenidən ölkəyə gətirilir); 4) 

reeksport ѵə reimport; 5) bir beynəlxalq transmilli kompaniyaya aid əmtəənin' ixracı 

və idxalı; 6) qarşılıqlı kompensasiya ticarəti; 7) valyutasız əmtəə mübadiləsi 

sövdələşməsi (əmtəənin haqqmın ödənilməsi natural formada başqa əmtəələrlə 

aparılır); 8) pul əsaslı ticarət kompensasiya sövdələşməsi; 9) sənaye kompensasiya 

sövdələşməsi. 

Beynəlxalq ticarətin əmtəə strukturunun təhlili zamanı standart beynəlxalq 

ticarət təsnifatı (SBTT) nomenklaturası tətbiq olunur. SBTT on əmtəə qrupunu əhatə 

edir. Bu on qrup üç bölmədə birləşdirilir: ərzaq, yanacaq ѵə xammal; hazır məhsullar 

və yarımfabrikatlar: digər məmulatlar. Qeyd etmək lazımdır ki, 1960-cı ildən 

başlayaraq dünya ixracının əmtəə strukturu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. 

İxracda xammal, yanacaq və ərzağın payı azalmış, hazır məhsulların, 

yarımfabrikatlarm, еіəсə də digər əmtəələrin payı artmışdır 2[72-S.428]. beynəlxalq 

ticarət bazarma ixrac sahəsində fəal qoşulmaq ixracatda payı artmış əmtəə ѵə 

xidmətlərin istehsalma diqqət artırılmasını şərtləndirir. Lakin bu istiqamətdə əsaslı 

uğurların qazanılmasmm özünəməxsus çətinlikləri vardır. Məsələn, hazır məhsul və 

yarımfabrikatların ixracı maşın ѵə avadanlıqların yeni modifıkasiyalarının yaranması 

ііə səciyyələnir. Lakin belə maşın və avadanlıqlarm məhdud sayda ölkələrdə istehsalı, 
                                                 
72-s.428Линдерт П.Х., Əкономика мирохозяйственных связей, Москва: «Прогрес». 1992, 520 с. 
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bunun nəticəsində həmin ölkələrin bu əmtəənin əsas ixracatçısma çevrilməsi meyli 

aşkar hiss olunur. Təbii ki, belə ixracatçılar sırasma qoşulmaq obyektiv səbəblərdən 

olduqca çətin məsələdir. Digər hazır məhsullar sırasında çuqunun ѵə poladın kimya 

sənayesi ѵə tekstil məhsullarmın, ixracatında artım müşahidə olunur. Göstərilən 

məhsulların hər birinin istehsalı müəyyən ehtiyat və imkanlarm mövcudluğunu tələb 

Beynəlxalq ѵə xarici ticarətin qiymətləndirilməsi üçün iqtisadi ədəbiyyatda  

aşağıdakı göstəricilər qrupundan istifadə olunur: 1) əmtəə dövriyyəsi - müəyyən dövr 

üçün cari qiymətlərlə ixrac və idxalm dəyər həcmi; 2) əmtəə strukturu - dünya ixrac 

strukturunda müxtəlif əmtəə qruplarının nisbəti; 3) coğrafı struktur - qitə, region, 

dünyanın müəyyən hissəsindən asılı olaraq dünya ticarətinin strukturu. 

Dünya ticarətinin çoxəsrlik tarixinin olması, bu sahədə xeyli sayda müxtəlif 

yönlü araşdırma  ѵə  tədqiqatlarm aparılması xarici ticarətdə iştirak edən оікəіəгə bu 

ticarətin nəzərəçarpacaq dərəcədə gəlir qazandırmasmdan irəli gəlir. Belə tədqiqatlar' 

zaman keçdikcə müəyyən konkret nəzəriyyələr çərçivəsində qruplaşdırılmışdır. 

Beynəlxalq ticarətin ümumi nəzəriyyəsi xarici ticarətdən alınan gəlirin əsasında noyin 

dayanması, еіəсə də xarici ticarətin istiqamətlərinin пəуіп əsasında 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq ticarətin aşağıdakı əsas nəzəriyyələri 

fərqləndirilir: 1) beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyəsi; 2) beynəlxalq ticarətin 

neoklassik nəzəriyyəsi; 3) Hekşer-Olin modeli; 4) Samuelson ѵə Stolper 

konsepsiyası; 5) Leontyev paradoksu; 6) Vernon və Kindelberq nəzəriyyəsi; 7) 

Maykl Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi və s.  

İqtisadçılar beb bir qənaətə gəlmişlər ki, xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət 

tənzimlənməsinin  nəzəri, metodoloji və praktiki problembləri həmişə iqtisad 

elminin diqqət mərkəzində olmuşdur. Dünyanın ən görkəmli  iqtisadçıları bu 

problemlərin həlli ilə bağlı öz münasibətlərini bildirmiş və müxtəlif fikirləri 

əsaslandırmağa çalışmışlar. Tarixi təkamül prosesində bu fıkirlər ik i  

istiqamətdə inkişaf etmişdir: fritrederçilik (azad ticarət) və proteksionizm 

(himayəçilik).  

Azad ticarət tərəfdarlan (A.Smit, D.Rikardo, C.S.Mill, J.B.Sey, 

P.Sarrmelson, V.Stolper və s.) fikirlərini belə əsaslandırırlar ki. maneəsiz 

həyata keçirilən xarici iqtisadi fəaliyyət «təbii seçmə» əsasında qarşılıqlı 
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faydalı beynəlxalq əmək bölgüsünə kömək edir, bütün ölkələrin real mi l l i  

məhsulunu potensial olaraq xeyli artınr və bütün Үсг kürəsində həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan yaradır. 

Proteksionist tərəfdarları (F.List, A.Hamilton, Ç.Kcri, C.Keyns) isə ö/ 

fıkirbrini ənənəvi təşəkkür tapmış iqtisadi durumu saxlamaq. yeni yaranan 

milli sənaye sahələrini qorumaq, dövlət büdcəsinin gəlirlərini artırmaq, 

dempinqi məhdudlaşdırmaq, ölkənin müdafiə qabiliyyətini lazımi səviyyədə 

saxlamaq və s. xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

zərurəti ilə əsaslandırırlar. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki.  fritrederçiliyin yuxarıda söylənilən  kimi 

müsbət səciyyələndirilməsi və ideallaşdırılmasına baxmayaraq, bu ideya heç 

də həmişə gözlənilən ümidləri doğrultmayıb. Təkcə xarici ticarət siyasəti XX 

əsrdə ticarət və proteksionizm idealarının hər biri bir neçə dəfə müxtəlif 

müvəffəqiyyətlə iqtisadi fikirdə üstünlük əldə etmişlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki,  son dövrlərə qədər xarici ticarət siyasətinin 

əsas forması kimi proteksionizm çıxış edirdi. Azad ticarət siyasəti yalnız bəzi 

hallarda tətbiq edilirdi. Onu da göstərmək lazımdır ki, proteksionizm xarici 

ticarət siyasətinin bir forması olmaq etibarı ilə öz təkamül prosesində üç 

mərhələdən   keçmişdir: 

- “Azad” rəqabət dövrü; 

- İnhisar dövrü; 

- Müasir dövr; 

Azad rəqabət dövründə təsdiq edilən proteksionizm bir qayda olaraq, zəif 

inkişaf etmiş yaxud rəqabətqabiliyyətli olmayan sahəsinin xarici rəqabətdən 

qorunmasına yönəldilirdi. İri inhisarların meydana çıxması ilə (XIX əsrin sonu 

XX əsrin əvvələri) əlaqədar olaraq proteksionizm siyasətində keyfiyyətcə yeni 

istiqamət formalaşmağa başladı. Başqa sözlə xarici ticarət siyasətində 

yeridilən himayədarlığın obyekti dəyişdi. Yəni, artıq geri qalmış sahələrin  

deyil inkişaf etmiş və daha çox inhisarlaşmış fəaliyyət sferasının mühafizə  

həyata keçirilməyə başladı. Göstərilən yönümlü siyasətdə əsas məqsəd ondan 

ibarət idi ki, güclü himayə altında olan sahələrinin vasitəsilə daxili bazardan 

yüksək qiymətlərin tətbiqi hesabına ionhisarçı gəlir  əldə etmək və buna 
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əsaslanmaqla dempinqdən yararlanmaq vasitəsi ilə xarici bazarlardan rəqibləri 

sıxışdırıb çıxarmaq! Məhz bununla əlaqədar olaraq, bir sıra tədqiqatçılar qeyd 

edilən səpgili siyasəti təcavüzkar siyasət  yaxud ifrat proteksionizm 

adlandırmışlar. Təkamül prosesində proteksionizm özünün ilkin yaranma 

formasından mahiyyətcə fərqli istiqamətdə əhatə edən yeni məna çalarları kəsb 

etməyə başlamışdır.  Belə  ki, hal-hazırda proteksionizmin 4 növü mövcuddur: 

- Selektiv proteksionizm   (bu halda himayədarlıq məzmunu daşıyan 

ticarət siyasəti ya ayrıca  götürülmüş bir ölkəyə, ya da bir məhsula 

istiqamətlərnir); 

- Saha  proteksionizmi  (konkret bir sahənin, məsələn, kənd təsərrüfatı  

sferasının (aqrar proteksionizm)  xarici rəqabətdən mühafizə); 

- Kollektiv proteksionizm (iqtisad inteqrasiya  bloku, yaxud çoxtərəfli 

müqavilələr əsasında yaradılmış ölkələr birliyi); 

- Gizli proteksionizm (daxili iqtisadi siyasət metodlarından istifadə 

etməklə həyata keçirilir). 

Bunlardan hər hansı birinin seçimi isə sırf apesifik səciyyə daşımaqla 

konkret şəkildə götürülmüş hər hansı  bir ölkədə mövcud olan vəziyyətdən 

birbaşa asılılıqdadır.  

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, xarici ticarət siyasətinin həyata 

keçirilməsində dövlət tərəfindən ödəmə mexanizminə daxil edilən 

məhdudiyyətlər də gizli proteksionizm əhatə dairəsinə aiddir. 

- İdxal depozitləri; 

- Valyuta məhdudiyyətləri; 

- Kapitalın daxili və ixracının dövlət tənzimlənməsi və s.  

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq aparılan islahatlar 

zamanı müəssisələrin daxili bazarda öz aralarmda ticarət əlaqələri 

qurmalanna məhdudiyyətlər saxlanıldığı bir şəraitdə onların xarici 

bazarlara çıxışı sərbəstləşdirilmiş, onun süqutundan sonrakı dövrlərdə 

artıq müstəqil dövbtbr tərəfindən həyata keçiribn islahatlar zamanı isə 

həmin bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılmış və dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiya ilə paralel olaraq bazar münasibətlərinin qurulması inkişafın 

əsas istiqaməti kimi qəbul edilmişdir. 
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  ümumiqtisadi islahatların 

prioritetliyinin qəbul edilməsi, daxili bazarm tənzimlənməsi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi istchsalın kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin 

yüksəlməsinə, nəticə etibarı ilə milli iqtisadiyyatın səmərəliliyinin 

artırılmasına imkan verməklə yerli islahatların dövlət himayəsinə о qədər də 

arxalanmadan həm daxili, һəm də xarici bazarlarda rəqabətə cəlb olunması 

üçün əlverişli şəraiti təmin edə bilər. Bu isə daha çox ixracyönümlü təsərrüfata 

malik olan ölkələrdə aparılan islahatların uğurlu nəticələrinin əldə edilməsinə 

imkan ѵeгə bilər. 

Müasir dövrdə  bazar iqtisadiyyat yolu gedən ölkəmizdə xarici iqtısadi 

fəaliyyətin dovlət tənzimlənməsində iqtisadi vasitələrin üstünlüyü təmin 

olunmaqla tədiyyə balansının möhkəmləndirilməsi məqsədib ixracın 

stimullaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir.  

Bundan başqa ixrac üçün ümumi yardımı saxlamaqla ixracyönümlü istehsalın 

daha perspektivli sahələrini müəyyən etmək və bu istiqamətdə ixtisaslaşan 

sahələrdə stimullaşdırma sistemini formalaşdırmaq, tədiyyə balansının 

yaxşılaşdığı halda isə daxili bazarın müdafiəsi tədbirlərini yumşaltmaq 

lazımdır. Bundan sonra  isə ixracyönümlü istehsal komplcksinin yaradılması 

və ixracın stimullaşdırılması istiqamətində tədbirlər genişləndirilməli və xarici 

iqtisadi fəaliyyətin milli tənzimlənmə sistcmi beynəlxalq hiiquq normalarına 

və  dünya  təcrübəsində qəbul o lunmuş  prinsiplərə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyasını 

müəyyənləşdirmək üçün ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündəki üstünlükləri, 

daxili tələbat və mövcud iqtisadi potensial əsas götürülərək məqsədlər sistemi 

formalaşdırılmalıdır. Bu zaman əməli fəaliyyət üçün ən yaxşı metodiki üsul, 

ölkədaxili   proseslərin   dünya   təsərrüfat   sisteminin   ınkışaf   meylləri   və 

qanunauyğunluqları ilə  uzlaşdırılması hesab olunmalıdır. 

Belə bir  qənaətə gəlmək olar ki, müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın 

təşəkkülü şəraitində xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi 

aşağıdakı metodoloji prinsiplər пəzəгə alınmaqla həyata keçirilməlidir: 

- ölkədə dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiya olunmuş, açıq 

iqtisadi sistemin formalaşdırılması məqsədilə xarici iqtisadi siyasət 
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sahəsində qərarlann qəbul edilməsi zamanı ÜTT-nin tələblərinin, habelə 

əlaqədar beynəlxalq hüquq normalarınm nəzərə alınması; 

- tənzimlənmənin iqtisadi vasitəbrinə üstünlük; 

- xarici iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət inhisannın yolverilməzliyi; 

- xarici iqtisadi siyasətin vahidliynin, ardıcıllığınırı ѵə proqnozlaşdınla 

bilən olmasının təmin edi lməs i ;  

- xarici iqtisadi əlaqələrin mövcud vəziyyətinin obyektiv 

qiymətləndirilməsi və inkişafının konkret şəraitə uyğun proqnozlaşdırılması; 

- dünya iqtisadiyyatında baş verən qlobal prosesbri, dünya təsərrüfat 

sisteminin və milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərini, perspektivlərini 

nəzərə almaqla məqsədlərin və ya hədəflərin ardıcıllığının düzgün 

müəyyənləşdirilməsi; 

- xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsindəki i s lahat lar ın  ümumiqtisadi 

islahatlar və dünya təsərrüfat sistemində gedən proseslərlə uzlaşdınlması və 

s. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Фритредерчилик вя Адам Смитин тижарят азадлыьы вя 

мцтляг цстцнлцк нязяриййяси бейнялхалг тижарят нязяриййяляриндя мцстясна рол 

ойнайыр. 

А.Смитин дюврцндя Бюйцк Британийа дцнйанын игтисади жящятдян ян йцксяк 

инкишаф етмиш дювляти иди. Бу дюврдя Инэилтярядя харижи тижарят чох эениш вцсят 

алмышды. 

А.Смит Глазгода профессор Щатчесонун ижтимаи гурулуш вя игтисадиййат 

щаггында мцщазирялярини динлямиш вя мящз бу мцщазирялярин нятижясиндя о, 

игтисади биликляр алмыш вя игтисадиййатла мяшьул олмаьа башламышдыр. 

А.Смит харижи тижаряти там азад олмасынын зярурилийини ясасландырырды. О 

демяк олар ки, Б.юйцк Британийайа эятирилян бцтцн малларын эюмрцк 

рцсумларындан там азад едилмясини вя бунун мцгабилиндя инэилис малларыны идхал 

едян юлкялярдя эюмрцк рцсумларыны ляьв едяжяйини вя йа ясаслы шякилдя ашаьы 

салажаьыны нязярдя тутурду. 

Фритредерчилик ясасында Инэилтяря ХЫХ ясрин 60-жы илляриндя Франса, Белчика, 

Италийа, Австрийа, Исвеч вя диэяр юлкялярдя бир сыра ики тяряфли мцгавиляляр 
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имзаламышдыр. Фритредерчилик дцнйа сянайеси, тижарят, кредит вя дяниз дашымалары 

сащясиндя Инэилтярянин щаким мювгейини мющкямлятдт. 

Адам Смит юз идейасыны дцнйа харижи тижарят нязяриййясиня бюйцк тющфя 

олан 1776-жы илдя Лондонда чапдан чыхмыш «Хлгларын сярвятинин тябияти вя 

сябябляри щаггында тядгигат» ясяриндя ясасландырмышдыр. 

А.Смит сярвяти «юлц бир варидат» кими игтисд елминин предметиня дахил 

етмяйиб, о, инсаны, онун игтисади вя мяняви марагларыны, щяйат тярзини, давраныш 

гайдаларыны да арашдырмыш вя гиймятли фикирляр сюйлямишдир. 

А.Смит сянайе вя тижарятин дювлят тяряифндян низама салынмасынын 

галыгларынын ляьв едилмясини тяляб едирди. О, Инэилтярянин харижи тижарят сийасятини 

жидди тянгид етмиш вя харижи тижарят азадлыьы цчцн програм ишляйиб щазырламышдыр. 

Онун бу програмы бирбаша меркантилизмя гаршы йюнялдилмишди. ХЫХ ясрдя инэилис 

сянайе буръуазийасынын байраьына чеврилмиш фритредерчилик (азад тижарят) беля 

йаранмышды. 

Бейнялхадг тижарятдя мцгайисяли хяржляр вя цстцнлцкляр пинсипиня бюйцк 

ящямиййят верян Смит, буну бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя ихтисаслашма иля баьлайыр 

вя эюстярир ки, бейнялхалг тижарят васитяси иля айры-айры юлкяляр варландыгжа дцнйа 

игтисадиййаты да инкишаф едир вя буна эюря дя дцнйа юлкяляри гапалы 

игтисдаиййатдан имтина едяряк даща сярфяли бейнялхалг тижарятля мяшьул 

олмалыдырлар. Щяр щансы юлкя диэяри иля мцгайисядя йцксяк кейфиййятдя олан 

ямтяяни мцтляг олараг даща ужуз истещсал едя билярся, онда щямин юлкянин щямин 

ямтяя истещсалы цзря ихтисаслашмасы мягсядяуйьун олар. А.Смит сянайенин 

сыхышдырылмасы вя тижарятин мящдудлашдырылмасы сийасятини узаьы эюрмяйян вя 

мянасыз бир сийасят щесаб едирди. А.Смит йазырды: «бцтюв бир халга юз ямяйинин 

мящсулундан она бажара билдийи щяр шейи дцзялтмяйи, юз капиталыны вя сянайе 

ямяйини юзц цчцн даща файдалы щесаб етдийи тярздя сярф етмяйи гадаьан етмяк 

бяшяриййятин мцгяддяс щцгугларынын ашкар шякилдя позулмасы демякдир». 

А.Смит мцяййян ямтяялярин юлкяйя эятирилмясинин вя юлкядян кянара 

апарылмасынын гадаьан едилмясини, йцксяк идхал эюмрцк щагглары гойулмасыны, 

идхал вя ихражда инщисарчылыьы кяскин тянгид едилмишдир. О, инэилис мцстямлякячилийи 

сийасятиня гаршы чыхараг, ачыг билдирирди ки, бу сийасят миллятин мянафейиндян дейил, 

бир груп инщисарчынын мянафейиндян иряли эялир. 
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Беляликля, классик игтисадын баниси А.Смитин ясас идейасы-базар 

игтисадиййатында либерализм, дювлятин игтисадиййата минимал мцдахиляси, тяляб вя 

тяклифдян асы олараг азад гиймятляр ясасында базар юзцнц идаряетмяси идейасы иди. 

Бу жцр игтисади идаряетмяни ися о, «эюрцнмяз ялляр»ля ялагяляндирирди. Бунунла 

бярабяр Смит эюстярирди ки, базарын инкишафы вя айры-айры истещсалчыларын нормал 

шяраитдя мянфяят ялдя етмяси цчцн бир сыра функсийалары дювлят юз цзяриня 

эютцрмялидир. 

Гысажа десяк Смит мцтляг цстцнлцк нязяриййясини ишлямишдир. Нязяриййя она 

ясасланыр ки, бир юлкя диэяр юлкяйя нисбятян ямтяяни даща сямяряли истещсал едя 

биляр вя бу ясасда да диэяр юлкялярдя азад тижарят васитясиля щяйата кечирилян 

мцтляг цстцнлцйя малик олур. Фритредерчилик цчцн яняняви олан бу идейа ясасында 

Смит ясасландырырды ки, диэяр бярабяр кейфиййят эюстярижиляри дахилиндя харижи маллар 

юлкядя истещсал олунан маллара нисбятян ужуз сатылырса, онда истянилян юлкянин 

вятяндашы цчцн онлары алмаг даща ялверишлидир. 

А.Смит игтисади ганунауйьунлугларын тядгигини ямяк бюлэцсцндян, онун 

сябяб вя нятижяляринин тящлилиндян башлайыр вя айры-айры юлкялярин, щятта ярази вя 

сащялярин инкишафынын гейри-бярабярлийини ямяк бюлэцсцнцн сявиййяси иля 

ялагяляндирирди. Мясялян, о кянд тясяррцфатынын инкишафынын сянайедян эери 

галмасынын сябябини, щяр шейдян яввял кянд тясяррцфатынын юзцнцн хцсусиййятинин 

ямяк бюлэцсцнцн инкишафына тюрятдийи манечиликдя эюрцрдц. 

Ямяк мящсулдарлыьынын тящлилиндян сонра А.Смит азад тижарятин зярурилийи 

нятижясиня эялир (азад, йахуд либерал тижарятя наил олмаг цчцн тижарятин 

либераллашдырылмасы). Смитя эюря азад тижарят шяраитиндя юлкялярарасы ихтисаслашма 

эцжляняжяк вя мцвафиг олараг ашаьыдакы сябябялярдян мящсулдарлыг 

йцксяляжякдир: а)ишчи гцввяси мцяййян нюв мящсул истещсалы цзря ихтисаслашараг 

йцксяк ихтисас вя тяжрцбя ялдя едир; б)сямярялилик щямжинс мящсулларын узун 

истещсал тсикли щесабына йцксяляжякдир ки, бу да даща ялверишли иш цсулларынын 

мейдана эялмясини стимуллашдыражаг, мцяссисянин бир ямтяя мящсулу 

истещсалындан   диэяриня   кечмяси   просесиндя   вахт  иткисини арадан чыхаражыгдыр 

вя с. 
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Юлкянин ихтисаслашмасы мясялясиня эялдикдя ися Смит дцнйа базарынын 

гцдрятиня эцвяняряк, базарын юзцнцн бу суала мцстягил шякилдя оптимал жаваб 

веряжяйини зянн едир. 

Мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфат системинин эцжлц интеграсийа олундуьу, 

глобаллашманын дюнмяз просеся чеврилдийи бир вахтда бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя 

бейнялхалг тижарят чох актуал мясяляйя чеврилир. 

Д.Рикардонун сонрадан «истещсалын нисби мясряфляри нязяриййяси» адыны 

алмыш бейнялхалг ямяк бюлэцсц вя харижи тижарят нязяриййяси харижи ямтяянин 

идхалынын ялверишлилийинин цч щалыны нязярдя тутур: 1)о щалда ки, щямин ямтяянин 

тябии сябябляр цзцндян юлкядя истещсалы цмумиййятля мцмкцн дейил, 2)ня вахт ки, 

ямтяя хариждя юлкя дахилиндякиня нисбятян мцтляг аз истещсал мясряфляри иля 

истещсал олунур, 3)о щалда ки, щямин ямтяя хариждя дя мцтляг йцксяк мясряфлярля 

истещсал олунур, лакин ихраж олуна биляжяк щяр щансы диэяр ямтяянин истещсалына 

нисбятян юлкя дахилиндя дя онун истещсалына чох иш вахты сярф олунур. Бцтцн бу 

щалларын щяр бириндя ижтимаи ямяйя гянаят едилир. Буна мцвафиг олараг да ихражын 

ялверишлилийи мцяййянляшдирилир. 

Д.Рикардо эюстярирди ки, идхал о вахт ялверишлидир ки, ямтяя харижи юлкядя 

мцтляг йцксяк хяржлярля истещсал олунур, лакин юлкя дахилиндя онун истещсалына 

ихраж обйекти ола биляжяк щяр щансы бир ямтяянин истещсалына сярф олунандан даща 

чох ямяк мясряф олунур. Бу нисби цчтцнлцк нязяриййясинин ясасыны тяшкил едир. Бу 

нязяриййя игтисади ядябиййатларда мцгайисяли хяржляр нязяриййя дя адландырылыр. 

Игтещсал амилляринин нисбяти нязяриййяси игтисад елминдя мцстясна рол 

ойнайыр. Щекшер-Олин модели. А.Смит вя Д.Рикардонун мцтялг вя мцгайисяли 

(нисби) цстцнлцк нязяриййяляриндя беля бир тезис гябул олунур ки, азад базарын 

фяалиййят эюстярмяси юзц истещсалчылары дащ сямяряли истещсал едя биляжякляри 

мящсуллары бурахмаьа вя мцвафиг олараг онлары сямярясиз истещсалдан имтина 

етмяйя мяжбур едяжякдир. А.Смит вя Д.Рикадо юлкянин мцтляг вя йа нисби 

цстцнлцйя малик олдуглары ямтяяляри истещсал етмякля истещсал щяжминин 

артырылмасынын мцкцнлцйцнц сцбут етдиляр, лакин, онлар изащ етмямишляр ки, бу 

цстцнлцйц щансы нюв мящсуллар тямин едяжякдир. 

Д.Рикардодан 125 ил сонра Исвеч игтисадчылары Ели Щекшер вя Бертил Олин 

истещсал амилляринин нисбяти нязяриййясини ишлядиляр. Бу нязяриййянин ясасында о 
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дурур ки, истещсал амилляри олан ямяк, торпаг вя капитал бцтцн юлкялярдя ейни 

щяжмдя, ейни сявиййядя ола билмяз. Юлкядя щяр щансы бир амил чохдурса, 

зянэиндирся, мясялян, ямяк тяклифи чохдурса, ямяк щаггы аздырса, демяли бу 

юлкядя ямяк тутумлу маллар ужуз олажагдыр. 

Истещсалын бу цч амилли нязяриййяси мцяййян мянада Д.Рикардонун 

мцгайисяли хяржляр нязяриййясинин модификасийа олунмуш формасыдыр. 

Мцасир шяраитдя Щекшер-Олин консепсийасы юлкянин айры-айры мящсул нювляри 

цзря цстцнлцйцнцн изащ олунмасы цчцн истифадя олунур. Мясялян, Жянуби 

Корейанын палтар вя йа електрон блоклар кими ямяк тутумлу ямтяяляр ихраж етмяси 

юлкядя кифайят гядяр ужуз ишчи гцввясинин олмасы, Исвечин поладтюкмя сянайеси 

мящсулларыны ихраж етмяси дямир филизиндя чох аз мигдарда фосфорун олмасы 

сябябиндян минимум истещсал мясряфляриля йцксяк кейфиййятли полад истещсал 

етмяси иля изащ олунур. Канада вя Норвечин алцминиум яридилмясиндя 

цстцнлцкляри жоьрафи шяраитля ялагядар ужуз електрик енеръиси истещсалы иля баьлыдыр. 

Кечян ясрин 40-50-жи илляриндя сянайежя инкишаф етмиш юлкяляр арасында харижи 

тижарятин ящямиййятинин артмасы бир сыра сийаси вя игтисади мясялялярин щяллинин 

зярурилийини ортайа чыхарды. Бунлар арасында харижи тижарят манеяляринин арадан 

галдырылмасынын ямяк щаггына тясири, Авропа дахили тижарятинин инкишафы вя с. кими 

мясялялярин щялли вар иди. 

Щекшер-Олин йени классик нязяриййяси гойулан мясялялярин щяллиня ашаьыдакы 

кими жаваб верирди. 

1)Харижи тижарят игтисадиййатларынын структурасы максимум дяряжядя 

фярглянян юлкяляр арасында даща чох вя хцсусиля сямяряли олмалыдыр. Щямжинс 

истещсаллары  бир юлкядя жямляшдирмяк лазымдыр. Бу истещсал амилляринин мцхтялиф 

юлкялярдя мцхтялиф дяряжядя олмасы иля изащ олунурду. 

2)Харижи тижарятин инкишафы о щалда сямярялидир ки, айры-айры юлкяляр щямжинс 

мящсул истещсалындан имтина олунмасыны стимуллашдырыр, йяни истещсалын 

сащялярарасы ихтисаслашмасыны эцжляндирир. 

3)Юлкяляря о ямтяяляри ихраж етмяк сярфялидир ки, онларын истещсалында юлкядя 

артыг олан истещсал амлляриндян максимум истифадя етмиш олсун. Бу щалда азад 

тижарят беля амиллярин гиймятлярини бярабярляшдирмялидир. Харижи тижарəтин инкишафы 

нятижясиндя ямяк щаггы, фаиз дяряжяляри,рента юдямяляринин бярабярляшдирилмяси 
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зярурятя чеврилир. Нящайят, бейнялхалг тижарятин вя бейнялхалг инвестисийаларын 

гаршылыглы явяз едилмяси важибдир. 

Щекшер-Олинин йени классик консепсийасы меторолийа иля онларын 

мцстямлякяляри арасында тижарятин инкишафынын айдынлашдырылмасы цчцн чох 

ялверишлидир. Беля ки, мцстямлякялярдян эятирилян хаммалын щесабына сонрадан 

орайа машын, аваданлыг вя капитал ихраж олунурду. 

Щекшер-Олин моделинин башлыжа сящви ондан ибарятдир ки, истещсал амилляринин 

ейни олмасы ещтимал олунур, щансы ки, эерчяклик ондан ибарятдир ки, щятта ишчи 

гцввясинин ихтисасы беля щям юлкя дахилиндя, щям дя мцхтялиф юлкялярдя фярглидир. 

Дцнйа тижарятинин хцсусиййятлярини изащ етмяк нюгтейи-нязяриндян Щекшер-

Олин йанашмасы чох сайлы емприк сынаглара мяруз галмышдыр. Бунлардан ян 

мяшщуру 1954-жц илдя В.Леонтйев тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бу АБШ-ын 

харижи тижарятинин структурунун юйрянилмяси цчцн Леонтйев тяряфиндян ишлянилмиш 

«хяржляр-бурахылыш» моделинин кюмяклийи иля мцмкцн олмушдур. Леонтйев АБШ-

ын ихраж вя идхалында истещсал амилляринин мигдарыны тядгиг едяряк беля бир мараглы 

нятижяйя эялмишдир: АБШ-ын ихражы ямяк тутумлу, идхалы явяз едян ямтяяляр ися 

капитал тутумлудурлар. Алынан бу нятижя игтисади ядябиййатда «Леонтйев 

гярибялийи» адыны алмышдыр. Беля щесаб олунур ки, бу, нятижя етибары иля Щекшер-Олин 

моделини формал олараг тякзиб едир. 

Леонтйев юз моедлиндя АБШ-ын 1947-жи ил цчцн олан статистик рягямляриндян 

истифадя етмишдир. 

Мейдана эялмиш бу зиддиййяти айдынлашдырмаг цчцн чохлу сайда 

тяшяббцсляр эюстярилмишдир. Беля изащ олду ки, 1947-жи ил мцщарибядян сонра икинжи 

илдир вя она эюря дя Леонтйевин моделиндя алынан ситуасийа мцстясналыг тяшкил 

едир. Бу фикирляри тякзиб етмяк цчцн В.Леонтйев 1956-жы илдя мцщарибядян сонра 

игтисадиййатын бярпа олунмасынын баша чатмасы или щесаб олунан 1951-жи илин 

статистик рягямляри ясасында юз щесабламаларыны тякрар етди. Бу щесабламалар да 

эюстярирди ки, Американын ихражынын ямяк тутуму Американын идхалынын ямяк 

тутумундан 6% йцксякдир. Зиддиййятчиляр азалды, амма там арадан 

галдырылмады. 

Леонтйевин эялдийи нятижяйя мцнасибятдя ян инандырыжы ткзиб о ола биляр ки, 

АБШ-а идхал олунан ямтяялярин бюйцк яксяриййятинин щазырланмалары Америкада 
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олмайан мцщцм мигдарда ужуз тябии ещтийатлар тяляб едир. Капитал тутумлу 

ямтяялярин идхалы ашаьыдакы гайдада изащ олуна биляр. АБШ ямтяя истещсалы цчцн 

олдугжа чох капитал тяляб едян хаммал идхал едир. 

В.Леонтйев юзцнцн сонракы тядгигатларында бу эюстярилян щаллары нязяря 

алмаьа жящд етди. Лакин ямтяянин емалынын щансы мярщялясиндя онун истещсалынын 

ямяк вя йахуд тябии ещтийатларын мювжудлуьундан асылы олмасынын 

айдынлашдырылмасынын чятинлийи иля ялагядар олараг алынмыш нятижя зиддиййятли олду. 

Сянайенин бу вя йа диэяр сащясинин тябии вя йа ямяк ещтийатлары иля щанесы 

дяряжядя тямин олунмалары субйектив просесдир. 

Нящайят, «Леонтйев гярибялийинин» айдынлашдырылмасына едилян жящдлярдя 

чох мцщцм шяртлярдян бири дя ишчи гцввясинин ихтисасынын нязяря алынмасы 

олмушдур. Кадр ещтиййаты щяр шейдян яввял тящсиля инвестисийа гоймаг щесабына 

йарадылыр. Ишчинин йцксяк ихтисас алмасы вя пешя щазырлыьы узун мцддят тяляб едир. 

О, юзцнц истещсалын мцстягил истигамяти кими эюстярян чох баща баша эялян 

просесдир. Беля бир шярти нязяря алмаг о демякдир ки, истещсал амилляри арасында 

ихтисаслы ямяк дяйишянини дя дахил едиб, онларын сайыны артырмаг йолу иля 

консепсийаны сахламаг имканы ялдя етмяк олар. 

Таразлыьын ялдя едилмяси. Дцнйа базарында таразлыг цмумдцнйа нисби тяляб 

вя цмумдцнйа нисби тяклифля мцяййянляшдирилир. Эюстярилян консерсийаларда 

(йанашмаларда, моделлярдя) цмуми база хцсусиййятляринин олмас ясас верир ки, 

онлара «даща цмуми модели хцсуси щалы кими бахылсын». 

Икинжи сявиййя ашаьыдакы гаршылыглы ялагялярин тящлилини ящатя едир: 

- истещсал имканларынын сярщядди иля нисби тяклиф яйриси арасында олан ялагя; 

- нисби мяркязля нисби тяляб арасында; 

- цмумдцнйа нисби тяляб вя тяклифи васитясиля таразлашдырылмыш дцнйа 

гиймятляри арасында; 

- юлкялярин рифащ щалы иля харижи тижарят шяраити арасында (юлкянин ихраж 

ямтяяляринин орта гиймятляринин идхал ямтяяляринин орта гиймятляриня мцнасибяти). 

Цчцнжц сявиййя. База амилляринин истифадя олунан кейфиййяти дцнйа, сащя вя 

юлкяляр сявиййясиндя ейниляшдирилмялидир. Беля амилляря ашаьыдакылар аиддир: 

- юлкянин игтисади инкишафынын хцсусиййтяляри; 

- юлкядя мювжуд олан тижарят шяраити (шяртляри); 
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- юлкянин тижарят сийасяти; 

- юлкялярдя тарифляр вя ихража эюстярилян малиййя йардымлары; 

- эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси, йахуд бейнялхалг трансери. 

Бейнялхалг тижарятин классик нязяриййяляринин тякамцл просесини схематик 

олараг ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

Схем 1. Бейнялхалг тижарятин классик нязяриййяляринин тякамцлц3  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Я.Ж.Ялякбяров, М.Я.Вялийев, Ж.М.Мяммядов. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр. Б., 2010, сящ.67. 
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 25 

1.2. Xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi üzrə dünya təcrübəsi 

 

Dünya ölkələrində dövlət xarici ticarət fəaliyyətini xeyli dərəcədə inzibati 

qadağanlar və məhdudiyyətlərlə deyil, iqtisadiyyatın səmərəliliyini yüksəltməyə, 

konkret sosial – iqtisadi inkişaf məsələlərini reallaşdırmağa kömək edən xarici 

ticarət əməliyyatlarını gerçəkləşdirmək üçün əlverişli iqtisadi şərait yaratmaqla 

tənzimləməyə çalışır. Əksinə, ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərə bilən 

əməliyyatlar üçün daha az əlverişli iqtisadi şərait yaradılır. Bu məqsədlərlə xarici 

ticarətin iqtisadi tənzimləmə vasitələrindən – idxal gömrük tarifi dərəcələrinin 

azaldılması və ya artırılması, valyuta əməliyyatlarının aparılma qaydasının 

dəyişdirilməsi və s. istifadə edilir. 

Iqtisadi vasitələr öz təbiəti etibarilə əsasən bazar vasitəsi ilə qiymət 

mexanizminin köməyilə malların rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərir. Inzibati 

tədbirlər isə bazar mexanizmlərindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərir. TTBS 

(ÜTT) səviyyəsində iqtisadi vasitələrə üstünlük verilsə də, müasir dünyada tətbiq 

edilən idxalın inzibati tənzimləmə vasitələri bütün qüsurlarına baxmayaraq, 

beynəlxalq ticarəti formalaşdıran şərt olaraq obyektiv reallıqdır və onlarla 

hesablaşmaq olmaz. Hesab olunur ki, çox böyük olmayan mal qrupu ilə ticarətdə 

istifadə edilən, məhdud müddət ərzində  etibarlı olan, hökümətin operativ 

müdaxiləsini tələb edən müəyyən iqtisadi və sosial problemlərin həlli üçün nəzərdə 

tutulan inzibati tədbirlər bazar mexanizminin normal fəaliyyətini əhəmiyyətli 

dərəcədə pozmaq iqtidarında deyildir və hətta onun normallaşmasına yardım edə 

bilər. Bu, hər şeydən əvvəl, onunla izah olunur ki, iqtisadi tədbirlərin ayrı – ayrı 

çatışmazlıqları inzibati tədbirlərin üstünlükləri ilə kompensasiya edilir. 

Xarici ticarət fəaliyyətini dövlət tənzimləmə vasitələrini iqtisadi və inzibati 

vasitələrə bölməklə yanaşı, digər təsnifat variantından da istifadə olunur: tarif və 

qyeri – tarif vasitələri. Sonuncu təsnifat variantı həm beynəlxalq hüquqda, həm də 

milli qanunvericilikdə çox geniş tətbiqini tapmışdır. Ilk dəfə belə təsnifat variantını 

1960–cı illərin sonunda TTBS ( ÜTT ) Katibliyi təklif etmişdir. 
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Müasir dünya təsərrüfatında ticarət təsərrüfat həyatının ən çox tənzimləndiyi 

sahələrdən biridir. “Sərbəst ticarət” bayrağı altında, inkişaf etmiş ölkələr 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində özlərinin, bir qayda olaraq, yüksək 

texnologiyalı hazır məhsullar kimi təqdim etdikləri məhsulların ixracını əngəlləyən  

tarif və qeyri – tarif məhduduiyyətləri zəiflətməyə çalışırlar. Həm də qeyd etmək 

lazımdır ki, xarici ölkələrdən heç biri malların ixrac və idxalının inzibati 

tənzimləmə vasitələrinin tətbiqindən imtina etməmişdir. 

Belə bir vacib məsələni vurğulamaq lazımdır ki, kəmiyyət məhdudiyyətləri 

qərbin inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin idxal etdiyi ərzaq məhaullarının təxminən 

50% - ni, yanacağın 30% - ni və tekstil məmulatlarının 10% - ə qədərini əhatə edir. 

Idxalın qlobal kvotalaşdırılmasını ABŞ, Kanada, Meksika, Hindistan, Koreya geniş 

tətbiq edir. Ixracın lisenziyalaşdırlması və könüllü məhdudlaşdırlması vasitəsilə 

AB ölkələri və ABŞ az inkişaf etmiş ölkələrdən tekstil tikiş və ayaqqabı sənayesi, 

qara metallurgiya məhsullarının, dəzgahların, məişət elektron mallarının və 

avtomobillərin idxal göndərişlərini tənzimləyir. Daxili bazarın “üçüncü dünya” 

ölkələrinin ucuz mallarından qorumaq üçün texniki baryerləri Yaponiya daha aktiv 

tətbiq edir. 

Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə ixracın dövlət 

tənzimlənməsinin əsas vasitələri, bir sıra ölkələrdə isə (Yaponiya, Yeni Zelandiya, 

İsvaç, Avstraliya və b.) hətta yeganə vasitə inzibati vasitələrdir: ayrı – ayrı malların 

ixracını seçməli və məqsədyönlü tənzimləyən birbaşa qadağanlar və 

məhdudiyyətlər, lisenziyalaşdırma və digər tədbirlər. 

Beynəlxalq ticarət hüququ ölkələr və onların kompaniyaları arasında ticarət 

etmənin qaydaları və gömrük normalarını əhatə edir. İyirmi ildən çoxdur ki, bu, 

beynəlxalq hüququn ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən birinə çevrilmişdir. 

Beynəlxalq ticarət hüququ daha  geniş sahə olan beynəlxalq iqtisadi 

hüquqdan fərqləndirilməlidir.  Beynəlxalq iqtisadi hüquq təkçə DTT hüququnu 

əhatə etmir. Həmçinin beynəlxalq monetar sistemin idarə edilməsi, valyuta 

tənzimlənməsi və beynəlxalq inkişaf hüququnu əhatə edir. 
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Müasir ticarət hüququ II Dünya müharibəsindən qısa müddət sonra 

əmtəələrlə ticarət məsələlərini tənzimləyən çoxtərəfli ticarət danışıqları ilə 

meydana çıxmışdır: Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş(GATT). 

Beynəlxalq ticarət hüququ Avropada inkişaf etmiş iqtisadi liberalizm 

nəzəriyyələri və sonra XVIII əsrdən bəri ABŞ təcrübəsinə əsaslanır. 

Müasir şəraitdə dünyanın bütün ölkələri daxili bazarı xarici rəqabətdən 

qoruyan vasitələrin geniş kompleksindən istifadə edir ki, buraya tarif və qeyri - 

tarif tədbirləri, milli istehsalın daxili müdafiə metodları, valyuta və kredit vəsaitləri 

və digər vəsaitlər daxildir. Bu vasitələrin çoxunun tətbiqi çoxtərəfli dövlətlərarası 

sazişlərdə və konvensiyalarda təsbit edilmiş beynəlxalq qaydalarla nizama salınır. 

Həmin sazişlərin böyük kompleksi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının hüquqi 

əsasını təşkil edir. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 1995-ci ildə Tariflər və Ticarət üzrə Baş 

Sazişin (GATT) varisi kimi yaradılmış beynəlxalq təşkilatdır. ÜTT millətlər 

arasında ticarətin qlobal qaydalarını müəyyənləşdirən yeganə beynəlxalq 

təşkilatdır. Onun əsas funksiyası ticarətin tarazlı, maneəsiz, ehtimal olunan şəkildə 

və azad aparılmasını təmin etməkdir. Məqsəd üzv ölkələrin əhalisinin rifah halını 

yaxşılaşdırmaqdır. ÜTT çoxtərəfli ticarət sazişləri əsasında ölkələrarası ticarət 

münasibətlərinin tənzimlənməsini həyata keçirir. [1]. Təşkilat yeni olsa da, 

çoxtərəfli ticarət sistemi 1940-50-ci illərdən etibarən GATT çərçivəsində 

yaradılmışdır. 

Ötən 50 il ərzində dünya ticarətində inanılmaz artım müşahidə olunur. 

Məhsul ixracı orta hesabla ildə 6% artır. 1997-ci ildə ümumi ticarət 1950-ci illə 

müqayisədə 14 dəfə artmışdır. GATT və ÜTT iqtisadi artıma təkan verən güclü və 

perspektivli ticarət sisteminin yaradılmasına köməklik göstərmişlər. 

        Əmtəələrlə, o cümlədən xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsində 

aparıcı rol Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) məxsusdur. Bu təşkilatın 

formalaşmasına qədər uzun bir təkamül yolu keçmişdir. Hazırda dünyanın 150 

ölkəsi ÜTT-nin üzvüdür. Bundan başqa, 31 ölkə və bir neçə beynəlxalq təşkilat 



 28 

ÜTT-də müşahidəçi statusuna malikdir. Dünya ticarətinin 97%-ə qədəri ÜTT 

üzvlərinin payına düşür. 

         ÜTT çoxtərəfli ticarət sazişləri əsasında ölkələrarası ticarət münasibətlərinin 

tənzimlənməsini həyata keçirir. 

         ÜTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə 

liberallaşdırılması və onun möhkəm əsaslarının yaradılması və beləliklə də, iqtisadi 

inkişafın, eyni zamanda insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsidir. 

 

ÜTT-nin prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

− “ən əlverişli rejim” prinsipi (üzv ölkələr üçün eyni ticarət şəraitinin 

yaradılması); 

− “milli rejim” prinsipi (idxal olunmuş əmtəə və xidmətlərlə yerli mal və 

xidmətlər arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi); 

− ticarətin tənzimlənməsində tarif metodlarına üstünlük verilməsi; 

− ticarətdə kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması; 

− ticarət siyasətinin aydın və şəffaf olması; 

− daxili bazarların ancaq ÜTT qaydaları əsasında qorunması; 

− azad rəqabət üçün əlverişli şərait yaradılması; 

− ticarət mübahisələrinin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi. 

 

ÜTT-nin hal-hazırda funksiyaları genişlənmişdir və dünya ticarətinin 

inkişafında müstəsna rol oynayır. UTT hazırda aşağıdakı funksiyaları yerinə 

yetirir. 

− ÜTT-nin hüquqi əsasını təşkil edən çoxtərəfli ticarət sazişlərinin qəbul 

olunmasına və qəbul olunan sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata 

keçirilməsi; 

− üzv ölkələr arasında ticarət danışıqlarının təşkil edilməsi; 

− üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilən ticarət siyasətinin müşahidə edilməsi; 

− digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın həyata keçirilməsi; 
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− üzv ölkələr arasında ticarət mübahisələrinin həll edilməsinə köməklik 

göstərilməsi; 

− beynəlxalq ticarətə və ticarət siyasətinə dair informasiyaların toplanması, 

öyrənilməsi və təqdim olunması. 

 

ÜTT-nin təşkilati strukturu ÜTT-nin yaradılması haqqında sazişin IV 

maddəsi ilə müəyyən edilib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ÜTT – nin hüquqi sənədlərində xarici ticarət 

siyasətinin çoxsaylı vasitələrindən istifadənin sərt qaydaları vardır. Bütün dünya 

ölkələri, buna baxmayaraq, onları tətbiq edir. Həmin tədbirlərin ağıllı, vaxtlı – 

vaxtında kompleks tətbiqi hər hansı ölkənin iqtisadiyyatını effektiv şəkildə 

müdafiə etməyə imkan verir. Bu istiqamətdə ÜTT – nin bütün üzv ölkələrinin 

riayət etdiyi ümumi tendensiya – ticarət baryerlərinin ardıcıl, lakin dərindən 

seçilərək azaldılmasının aydın şəkildə dərk edilməsində fəaliyyətin 

aktivləşdirilməsi zəruridir. Bir sıra beynəlxalq konvensiyalar Ümumdünya Gömrük 

Təşkilatının himayəsi altında yaradılmış və fəaliyyət göstərir (Gömrük 

prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonikləşdirilməsi üzrə Konvensiya, 

Beynəlxalq ticarətdə dövriyyədə olan Malların Təsvirinin Harmonikləşdirilməsi 

Sistemi haqqında Konvensiya və başqaları). Ticarət və İnkişaf üzrə BMT – nin 

Konfransı (YUNKTAD) xarici ticarətin tənzimlənməsi sahəsində çoxtərəfli 

qaydaların inkişafına öz töhfəsini vermişdir: Məhdudlaşdırıcı iş təcrübəsini 

tənzimləyən Qaydalar Toplusunu, Qarşılıqlı olmayan, qyeri – diskriminasiya 

xarakterli pereferensiyalar sistemi barəsində tövsiyələr, Qarışıq daşımalar haqqında 

konvensiya və YUNKTAD çərçivəsində işlənib hazırlanmış bir sıra başqa 

sənədləri xatırlamaq lazımdır. BMT, Avropa İqtisadi Komissiyası (AİK) və bir sıra 

digər qurumlar böyük rol oynayır. 

Təşkilatın yaradılmasının təşəbbüsçüləri kimi üçüncü dünya ölkələrinin 

ticarət problemlərinə diqqətin az olması məsələsini önə çəkən bir sıra İEOÖ, o 

cümlədən sosialist ölkələri çıxış ediblər. 

         YUNKTAD-ın qarşısına qoyulan vəzifələr aşağıdakılardır: 
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- dünya ticarətinin inkişafına dəstək verilməsi, sabit dünyanın və 

bərabərhüquqlu qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın təmin edilməsi; 

- Müasir beynəlxalq ticarətin səmərəli funksiya göstərməsi üçün tövsiyələrin, 

prinsiplərin, təşkilati-hüquqi şəraitin və mexanizmlərin işlənib hazırlanması; 

- BMT sisteminin iqtisadi sahəsi üzrə təşkilatlarının fəaliyyətlərinin 

koordinasiyasında iştirak etmək. 

        YUNKTAD-ın strukturunda 6 komitə mövcuddur ki, onlar da müxtəlif 

istiqamətlər üzrə ixtisaslaşıblar: 

- Xammal əmtəələri üzrə Komitə; 

- Hazır məhsullar və yarımfabrikatlar üzrə Komitə; 

- Dəniz daşımaları üzrə Komitə; 

- Ticarətin “görünməyən” maddələri (xidmət) üzrə Komitə; 

- Beynəlxalq ticarətin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi üzrə Komitə; 

- Texnologiyaların kommersiya ötürülməsi üzrə Komitə. 

YUNKTAD-ın  fəaliyyətinin ən səmərəli nəticəsi kimi “Xammal əmtəələri 

üçün inteqrə olunmuş proqram”ın qəbul edilməsini göstərmək olar. Bu proqram 

nəticəsində inkişaf etməkdə olan ölkələrin xarici ticarətində mühüm yer tutan 18 

xammal əmtəəsi üzrə ticarət şəraiti yaxşılaşmışdır. 

        İnkişaf etməkdə olan ölkələrin əmtəələri üçün inkişaf etmiş ölkələrin 

bazarlarında imtiyazlar verilməsi rejiminin bərqərar olmasında da YUNKTAD-ın 

rolu böyükdür. YUNKTAD-ın Dehlidə keçirilən 2-ci sessiyası zamanı “İnkişaf 

etməkdə olan ölkələrdən hazır əmtəələrin idxalı zamanı ümumi imtiyaz sistemi” 

qəbul edilmişdir ki, bu sistemə görə də sənayecə inkişaf etmiş ölkələr inkişaf 

etməkdə olan ölkələrə bir sıra imtiyazlar təqdim edirlər. 

         Hazırda YUNKTAD beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsində 15-20 il əvvəlki 

kimi elə də böyük rol oynamır, lakin özünün potensialını hələ də qoruyur. 

        Beynəlxalq Ticarət Palatası (BTP)-qeyri hökümət beynəlxalq təşkilatı 

olmaqla 1922-ci ildə yaradılıb və ümumilikdə yardımçı funksiyasını yerinə yetirir. 

Özündə 100-dən artıq ölkəni birləşdirir. Palatanın baş qərargahı Parisdə yerləşir. 

Əsas orqanı Konqresdir. O beynəlxalq kommersiya terminləri üzrə təlimatlar 
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(“İNCOTERMS”) dərc edir, beynəlxalq ticarət qaydalarını, ənənələrini, 

normalarını yayır və müxtəlif ölkələrin tacirləri və sahibkarları, həmçinin onların 

ticarət-sənaye palatalarının qurulmasında vasitəçilik missiyasını yerinə yetirir. 

bir və ya bir neçə ölkənin vətəndaşları arasında olan qeyri əmtə 

sövdələşmələridir ki,bunlara görə də beynəlxalq ticarətin tərkib hissəsi kimi  

tədiyyə balansında əks olunan  ödənişlər həyata keçirilir. 

 Bir sıra mütəxəsislərin fikrincə 1980-cı illərin sonuna  dünya ÜMM –nun 

70% xidmətlərin payına düşsədə beynəlxalq ticarətdə onun çox az hissəsi təmsil 

olunur.Son dövrlərdə  beynəlxalq mübadilədə onun xüsusi çəkisi sürətlə 

artmaqdadır və beynəlxalq dövriyyəyə yeni-yeni xidmət növləri 

çıxarılmaqdadır.Hazırda bu xidmət növləri 600-dən çoxdur.BMT-nin  beynəlxalq 

standartlaşdırılmış sənaye təsnifatına görə xidmətlər satılmayan əmtələrə,yəni 

istehsal olunduğu ölkədə istehlak olunan və ölkələr rasında yerini dəyişməyən 

əmtələrə aiddir. Xidmətlər əsasən aşağıdakı qruplara bölünür: 

 -komunal xidmətləri və inşaat; 

-topdan və pərakəndə ticarət,restoranlar və mehmanxanalar, turist bazaları və 

kempinqlər; 

-yolasalma,saxlama, və rabitə,maliyə vasitəçiliyi; 

-müdafiə və məcburi sosial xidmətlər; 

-təhsil,səhiyyə və ictimai işlər; 

-digər məişət və şəxsi xidmətlər.Beynəlxalq mübadiləyə getdicə daha çox  

çıxarılan informasiya və konsaltinq xitmətləridir. 

   

Xidmətlərin Transmilli şirkətlərin beynəlxalq istehsal fəaliyyətinin tərkib 

hissəsinə çevrilməsi.xidmətlər bazarının beynəlxalq,regional və sahə səviyyəsində 

tənzim edilməsini zəruri etdi.Hal-hazırda  fəaliyyət göstərən tənzimlənmə sistemi 

bir neçə səviyyədə fəaliyyət göstərir ki,bunlarında hər birinə uyğun müvafiq  

beynəlxalq xüsusi  təşkilatları vardır.Məs:Beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatı, 

Ümumdünya turizm təşkilatı,Beynəlxalq dəniz təşkilatı və s. 
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 1986-cı ildə Urquvayda əldə olunmuş QATT (ticarət və tariflər üzrə baş saziş 

TTBS) razılaşmasına görə qlobal miqyasda  xidmətlərin ticarətini tənzimləmək 

üçün  yeni  Xidmətlərin ticarəti üzrə baş razılaşma  əldə olundu.Bu razılaşmaya 

görə xidmətlərin ticarətində liberallaşma siyasəti həyata 

keşirilməlidir.Liberallaşma telekomunikasiya,nəqliyyat və maliyyə sferalarını 

əhatə etməlidir 

Müasir beynəlxalq ticarət təcrübəsi sənədlər dövriyyəsinin , onların 

rəsmiləşdirilməsi vəziyyətinin  getdikcə artması və  mürəkkəbləşməsi ilə bağlı 

beynəlxalq  ticarət qaydalarının standartlaşmasının  və xarici ticarət sənədlərinin  

unifikasiya edilməsini  ( vahid bir şəklə salınmasını) əsas vəzifə kimi qarşıya 

qoyur. Bu əməliyyatlar xarici ticarəti  asanlaşdırır, eyni zamanda informasiyaların 

ötürülməsində , məlumatların hesablanıb verilməsi və metodlarının  

avtomatlaşdırılıb idarə edilməsinə əlverişli imkanlar yaradır. Bu sahədə AİK( 

Avropa İqtisadi Komissiyası) xeyli iş görmüşdür. AİK çərçivəsində xarici ticarət  

sənədlərinin sadələşdirilməsi və standartlaşdırılması üzrə “ işçi qrupu”  

yaradılmışdır. Işçi qrupu AİK blankının ilkin sxeminin  nümunəsini hazırlamış, 

həmin sxem əsasında  sonralar aşağıdakı sənədlərin standart formaları işlənib 

hazırlandı: yükləmə sertifikasiyası; komplektləşdirmə cədvəli; qablaşdırma vərəqi; 

keyfiyyət haqqında sertifikat; hesab; malın mənşəyinə dair  sertifikat; səfir( konsul) 

fakturası; malın göndərilməsi tapşırığı, konsament, avia fakturası; sığorta etdirmək 

üçün ərizə; sığorta polisi və sairə sadələşdirilmişdir. 

        Dünya bankının məlumatına görə 90-cı illərdə dünya ticarətinin 42% bu cür 

açıq  zonalar çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Açıq iqtisadi zonalar şəklindəki 

qruplaşmalardan 9 ən böyük region üzrə beynəlxalq birləşməni göstərmək olar. 

         Aydındır ki, dövlətlər arası sazişlərin yaranması və formalaşması obyektiv 

olaraq siyasi, iqtisadi, tarixi proseslərin qaydaya salınmasında onların marağına 

birləşdirir. Bu kimi proseslərin artması bir tərəfdən həmin müqavilə region 

çərçivəsində beynəlxalq ticarətin genişlənməsinə səbəb olursa, digər tərəfdən 

onlara "bağlı- qapalı" xarakter verir. Hətta bəzən eyni qruplaşmaya daxil olan 

ölkələrin özləri arasında da müəyyən ziddiyyətlər baş verir. Ona görə də 
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ümumdünya ticarət təşkilatının (Ü.T.T) direktoru R.Rudjero həmin təşkilatın üzvü 

olan ölkələri birgə fəaliyyətə çağırır. Belə zənn edilir ki, 2020-ci ilədək azad 

ticarəti daha qlobal zona üzrə yaratmaq olur. 

        Bu kimi maniəçiliklərin aradan qaldırılması və beynəlxalq ticarətin tənzim 

edilməsində "tarif dərəcələri və ticarət haqqında baş müqavilə" təşkilatının böyük 

rolu vardır. 

        Dövlətlər arasında xarici iqtisadi əlaqələr əsasən ticarət, kapital ixrac etmək, 

kreditlər vermək, elmi-texniki əməkdaşlıq, kadrlar hazırlanması və s. formasında 

həyata keçirilir. 

              Dünya bazarında əmtəə və xidmətlər dünya bazar qiymətləri əsasında 

hərəkət edir. Burada kəskin rəqabət mübarizəsi, qiymətlərin kor-təbii surətdə 

qalxıb enməsi, qeyri-ekvivalent mübadilə, bəzi ölkələrin digərlərini istismar və 

qarət etməsi halları mövcuddur. 

               Dünya bazarında əmtəələr beynəlmiləl (dünya) qiymətləri ilə alınıb-

satılır. Müasir şəraitdə dünya qiymətləri ilə böyük miqyaslı kommersiya ixracat, 

yaxud idxalat əməliyyatları aparılır. Dünya bazar qiymətlərinin aşağı düşməsinə 

təsir göstərən əsas amil müasir şəraitdə elmi-texniki tərəqqidir. 

        Hazırda dünya bazarında aşağıdakı qiymətlər mövcuddur: 

1. Adi kommersiya əməliyyatları və ödəmələri üçün olan qiymətlər; 

2. Tam çevrilən (sərbəst) və qismən çevrilən valyuta ilə qiymətlər; 

3. Klininq razılıqları üzrə qiymətlər; 

4. Kömək proqramı üzrə qiymətlər; 

Beynəlxalq ticarəti inkişaf etdirmək üçün ən effektiv yol idxal olunan mallar 

gömrük rüsumlarının azalmasını, vergilərin azalmasını,ticarətin artırılması üçün 

investisiyaların artırılmasını təmin etmək vacibdir.Məsələn əgər hər hansısa bir 

məhsulun istehsalı müəyyən ölkədə baha başa gəlirsə,həmin məhsulun istehsalı 

üçün digər ucuz başa gələn ölkədə investisiya qoymaq lazımdır.  

Beynəlxalq ticarətin inkişafında gömrük proseduralarının əhəmiyyətini 

göstərmək üçün  öz dövlətimizin xarici ticarətinə nəzər salaq.Ölkəmizin  müasir 

gömrüyü 22 il bundan əvvəl yaradılmışdır.1992-ci ildən bu günə kimi ölkəmizin 
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xarici ticarəti arzu olunan,gözləniləndəndə yüksək templə inkişaf etməyə 

başlamışdır.Ölkəmizdə xarici ticarətin inkişaf tempini aydın görmək üçün 

aşağıdakı cədvəllərə nəzər salaq: 

 

Azərbaycan Respublikasının1992-2012-ci illərdə xarici 

 ticarət əlaqələrinin dinamikası 

İllər 

Milyon ABŞ dolları ilə 
Əvvəlki ilə nisbətən 
faktiki qiymətlərlə, 

faizlə 

ticarət 
dövriyyəsi idxal  ixrac ticarət 

dövriyyəsi idxal Ixrac 

1992 2 423,8 939,8 1 484,0 60,6 50,0 70,0 

1993 1 353,5 628,8 724,7 55,8 66,9 48,8 
1994 1 430,6 777,9 652,7 105,7 123,7 90,1 

1995 1 304,9 667,7 637,2 91,2 85,8 97,6 

1996 1 591,9 960,6 631,3 122,0 143,9 99,1 
1997 1 575,7 794,4 781,3 99,0 82,7 123,8 

1998 1 682,6 1 076,5 606,1 106,8 135,5 77,6 

1999 1 965,6 1 035,9 929,7 116,8 96,2 153,4 

2000 2 917,3 1 172,1 1 745,2 148,4 113,1 187,7 
2001 3 745,3 1 431,1 2 314,2 128,4 122,1 132,6 

2002 3 832,9 1 665,5 2 167,4 102,3 116,4 93,7 

2003 5 216,6 2 626,2 2 590,4 136,1 157,7 119,5 

2004 7 131,4 3 515,9 3 615,5 136,7 133,9 139,6 

2005 8 558,4 4 211,2 4 347,2 120,0 119,8 120,2 

2006 11 638,9 5 266,7 6 372,2 136,0 125,1 146,6 

2007 11 771,7 5 713,5 6 058,2 101,1 108,5 95,1 

2008 54 926,0 7 170,0 47 756,0 466,6 125,5 788,3 

2009 20 824,5 6 123,1 14 701,4 37,9 85,4 30,8 

2010¹ 33 161,7 6 600,6 26 560,1 106,5 105,0 106,9 

2010² 27 960,8 6 600,6 21 360,2 120,0 105,0 125,3 

2011¹ 43 121,3 9 756,0 33 365,3 102,2 145,3 89,5 

2011² 36 326,9 9 756,0 26 570,9 103,9 145,3 88,7 

2012 36 037.7
x)  91.6

3 28 375.9
x)   93.0

3)  7 661.8
x)   98.2

3) 
 

1) Statistika məlumatı - ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə 
gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik 
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qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla. 

2) Gömrük məlumatı - xam neft və təbii qaz  ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu 
məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə 
ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesab dövründə gömrük orqanlarında 
yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir. 
2010 və 2011-ci illər üzrə indekslər qiymət amili nəzərə alınmaqla hesablanmış və real dəyişməni 
(artım,azalmanı) əks etdirir. 
3)

2012-ci ilin yanvar-oktyabrı 2011-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;  
x)
2012-ci ilin yanvar-oktyabrı; 

xx)
2012-ci ilin yanvar-oktyabrı 2011-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən; 

Cədvəldən də göründüyü kimi 1992-ci ildə ticarət dövriyyəsi 2 423,8 dollar 

təşkil etmişdirsə,bu göstərici 2011-ci idə 36326.9 dollara çatmışdır. Deməli,1992-

ci ildən indiyə kimi xarici ticarət dövriyyəsi 33903,1 dollar artmışdır. Bu rəqəm 20 

il bundan öncəmqstəqil qazanmış ölkə üçün olduqca yüksək göstəricidir. Bu da 

güclü dövlət siyasətinin və düzgün şəkildə həyata keçirilən ticarət  əlaqələrinin 

nəticəsidir.  

Xarici ticarət kontraktlarının uğurlu alınması və onun iqtisadi səmərəliliyi bu 

və ya digər yükün necə daşınmasından, yükdaşıma üçün ən qənaətli və sürətli 

nəqliyyat vasitəsindən necə istifadə olunmasından xeyli dərəcədə asılıdır. 

Nəqliyyat faktoru dünya ticarətinin itensifikasiyasında vacib ilkin şərait kimi 

həmişə nəzərdən keçirilmişdir. XVI-XVIII əsrlərin böyük coğrafi kəşfləri dəniz 

gəmiçiliyinin artımını biləvasitə şərtləndirdi ki, bu da dünya ticarətinin inkişafına 

güclü təkan verdi. XIX əsrdə buxar və elektrik enerjisinə sahib olmaqla, bəşəriyyət 

nəqliyyat vasitəsini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirdi. Paraxodlar, dəniz yolları 

nəqliyyatda əsl inqilaba səbəb oldu.Bunlar da öz növbəsində dünya təsərrüfat 

əlaqələrinin sonrakı inkişafına imkan yaratdı. 

70-ci illərin əvvəllərində beynəlxalq daşımaların yekun həcmi 4,5-4,6 mlrd. 

dəyərində qiymətləndirilmişdir. 

1996-cı ildə daşımalar 3.8 mlrd. qədər azalmışdır. Bu fakt beynəlxalq ticarət 

tempinin aşağı düşməsinə deyil, əksinə əmtəə mübadiləsinin strukturunda 

keyfiyyət dəyişikliklərin olmasına dəlalət edir.Daha çox “nəqliyyat tutumlu” 

yanacaq-xammal məmulatların payı azalmışdır. 

Beynəlxalq ticarətdə ən geniş yayılmış nəqliyyat növü dəniz nəqliyyatıdır. 

Nəqliyyatın bu növü beynəlxalq yükdaşımalarının təxminən 65%-ni təmin 
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edir.Daşımaların əsas növünü maye(duru) və qabsız yüklər, daha doğrusu dəniz 

daşımalarının həcminin təxminən 40%-ni təşkil edən yanacaq-xammal məhsulları 

təşkil edir.Yerdə qalan 60% isə əsas yüklərin (hazır sənaye malları, istehlak 

təminatlı əmtəələr, ərzaq) payına düşür. 

Beynəlxalq daşımaların ümumi həcminin təxminən 15-17% dəmiryolu 

nəqliyyatının üzərinə düşür. O, bir qayda olaraq qurudaxili daşımalar üçün istifadə 

olunur. 

Son 30-40 ildə dəniz nəqliyyatına ciddi rəqib kimi hava nəqliyyatı meydana 

çıxmışdır. Yerdəyişmələrdə olan sürətə görə avia nəqliyyatın üstünlüyünü nəzərə 

alsaq, o, beynəlxalq sərnişin daşımalarında liderdir.Sürətli geniş gövdəli  

təyyarələrin tətbiqi ilə daşıma qabiliyyəti kifayət qədər yüksəlmişdir. Yalnız 1985-

2005-ci illərdə beynəlxalq hava əlaqələrinə daşımaların həcmi ikidəfədən çox 

artmışdır. Eyni zamanda maya dəyərinə görə nəqliyyatın bu növü ən bahalılardan 

biridir.Ona görə də ümumdünya yükdaşımalarının ümumi həcmindəki payı 6%-i 

güclə ötür. 

Xarici ticarət və iqtisadi əlaqələrdə avtomobil və çay nəqliyyatı ən az 

əhəmiyyət kəsb edən nəqliyyat növləridir. Xarici ticarət yükdaşımaların ümumi 

həcminin 5%-ə qədəri bütövlükdə onların payına düşür.Nəqliyyatın bu növləri 

özlərinin texniki mahiyyətinə görə daha lokal xarakterlidirlər. Əgər dəmiryolları 

qitədaxili daşımalara xidmət edirsə,avtomobil və çay nəqliyyatı yüklərin yenidən 

daşınmasını qonşu ölkələr arasında təmin edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, texnoloji (texniki) inkişaf beynəlxalq ticarətdə fiziki 

hərəkət edən malların (əmtəələrin) prosesini zəiflətməyə öz töhfəsini vermişdir. 

Dəniz portlarının və aeroportların infrastrukturlarının yeniləməkdə 

containerisation-un nəhəng böyüməsi (inkişafı) və yüksək texnologiyanın istifadəsi 

dünya ticarətinin effektivliyini və sürətini artırmışdır. Incoterms 2000 kimi 

uyğunlaşdırılan ölçülərdən (tədbirlərdən) müqavilə müddətlərinin (terminlərinin) 

harmonikləşməsi, Incoterms 2010 ilə yenilənən olmağa hazırlaşın, sərhəddi keçən 

(xarici) ticarətin hüquqi (qanuni), müqavilə və maliyyə aspektlərini zəiflətməyə 

kömək etmişdir. 
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Azad zonalar (porto-frankolar) 

Belə vacib bir məsələni vurğulamaq lazımdır ki, dünya ölkələri arasında 

ticarət əlaqələrinin sürətli inkişafında elektron ticarət mühüm rol oynayır. 

Elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların 

alqı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi üzrə həyata keçirilən 

fəaliyyət növüdür. Elektron ticarət anlayışı 1980-ci illərdə meydana gəlsə də, 

ilk dəfə internet vasitəsilə alqı-satqı 1995-ci ilə təsadüf edib. 

Müasir İKT-dən iqtisadiyyatın real sektorlarında geniş istifadə olunması 

təsərrüfatların bazar infrasturukturunun (maliyyə, ticarət, biznes və s.) informasiya 

texnologiyaları əsaslarına çevirməyə imkan verir. Bu isə elektron biznes mühitinin 

texnoloji bazisinin, elektron kommersiyasının, informasiya-marketinq 

şəbəkələrinin yaradılmasına imkan verir. 

İnternet vasitəsilə həyata keçirilən elektron kommersiya əsasən 4 qrupa 

bölünür: 

1. Məhsul satışı üzrə texnologiyalar. Buraya istehlakçıdan sorğunun alınması, 

hesabların yazılması, pul ödənişlərinin göndərilməsi və s. daxildir. 

2. Distant satış və ixtisaslı kadrların hazırlanması və seçilməsi. Buraya 

məhsulun göndərişi, istehlakçıların monitorinqi, marketinq və satış üzrə mütəxəssis 

seçimi daxildir. 

Oktyabrın 18-20 tarixlərində İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində 

İpək Yolu ölkələri arasında ticarətə yardım və onun asanlaşdırılması üzrə gömrük 

idarələrinin roluna dair III Beynəlxalq Forum keçirilmişdir. 

Tədbirdə  Azərbaycan,Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan, 

Qırğız, İran, İraq, Əfqanıstan, Pakistan, Koreya və Yaponiya gömrük xidmətlərinin 

vəzifəli şəxsləri, eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak 

etmişlər. Onlar İpək Yolu ölkələri arasında ticarət əlaqələrinin genişlənməsi, mal 

dövriyyəsinin həcminin artırılması və bu işlərin həyata keçirilməsində yeni 

metodların tətbiq edilməsi barədə müzakirələrin davam etdirilməsinin zəruriliyini 

vurğulamışlar.  
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II FƏSİL . Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin müasir durumu və onun 
qiymətləndirilməsi 
 
 

2.1.Харижи  тижарят  ямялиййатларынын  апарылмасы  вя  онларын  тякмилляшдирилмяси   
 

Бейнялхалг тижарят ямялиййатлары мащиййятиня эюря ики група айрылыр: ясас 

вя ялавя ямялиййатлар. 

Ясас ямялиййатлара билаваситя щямин ямялиййатларын иштиракчылары (мцхтялиф 

юлкялярин контраэентляри) арасында гаршылыглы юдяниш шяртиля тижарят 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, ялавя ямялиййатлара ися малларын (йцкцн) 

сатыжыдан алыжыйадяк йеридилишиня баьлы олан тижарят ямялиййатлары аиддир. 

Ясас тижарят ямялиййатлары ашаьыдакылардыр: 

- малларын мцбадиляси (алгы-сатгы) цзря тижарят ямялиййатлары (идхал вя 

ихражат); 

- патент, лисензийа вя «ноу-щау» формасында елми-техники биликлярин 

мцбадиляси; 

- ижаря цзря тижарят ямялиййатлары;  

- бейнялхалг информасийа вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси сащясиндя 

мяслящят хидмятляринин  тижарят ямялиййатлары; 

- кинофилимлярин, телепрограмларын мцбадиляси цзря ямялиййатлар; 

Ялавя тижарят ямялиййатлары ашаьыдакылардыр (бу ямялиййатлар бейнялхалг 

мал дювриййясини тямин едир вя «мал йеридилиши ямялиййатлары» адыны алыбдыр): 

- бейнялхалг йцклярин дашынмасы ямялиййатлары; 

- няглиййат-експедитор ямялиййатлары; 

- бейнялхалг йцкдашыма просесиндя малларын горунмасы цзря 

ямялиййатлар; 

- йцклярин сыьортасы ямялиййатлары; 

- бейнялхалг щесаблашмаларын апарылмасы цзря ямялиййатлар. 

Бейнялхалг тижарят ишинин спесифик сферасы олан истещсал вя елми-техники 

ямякдашлыг сащяси хцсуси диггят кясб едир. Чцнки бу ямякдашлыг мцяййян 

тяшкилати-идаряетмя фяалиййятинин нятижяляри кими чыхыш едир. Тяшкилати-идаряетмя 
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ямялиййатларынын ясас мягсяди ися ашаьыдакы сювдяляшмялярин (сазишлярин) 

баьланмасы иля нятижялянир:  

а) истещсалын ихтисаслашдырылмасы вя кооперасийалашдырылмасы барядя;  

б)обйектлярин вя онларын истисмарынын бирэя тикинтисинин тяшкилиня даир;  

в) мал вя мал-материал дяйяринин юдянилмяси шяртиля ири сянайе 

обйектляриня эюндярилмясиня даир; г) елми-тядгигатлар сащясиндя кооперасийа 

барядя вя с. 

Бу сювдяляшмяляр бейнялхалг тижарят сазишляри (мцгавиляляри) ясасында 

реализя олунур. Беляликля, «бейнялхалг тижарят» анлайышындан тякжя мадди вя 

хидмятлярин дяйярляри цзря ямялиййатларда дейил, ейни заманда бейнялхалг 

тижарят йоллары (цсуллары) васитясиля реализя олунан тижарят-игтисади мцнасибятляр 

механизминдя дя еффектли истифадя едилмялидир. Бу мягсядля, яввял йцксяк билик 

сявиййясиня малик олмалы вя вятян мцяссисяляриндян, бирликляриндян, харижи 

тижарят тяшкилатларындан бажарыгла истифадя етмяли, харижи контраэентлярля тижарят 

ямялиййатлары сащясиндя бюйцк сяриштя вя тяжрцбя олмалыдыр; икинжиси, ясас вя 

тяминедижи ямялиййатлара хцсуси диггят йетирилмяли вя бу тижарят ишинин бцтцн 

инжяликляри иля ялагяляндирилмялидир; цчцнжцсц, харижи фирмаларла истещсал, тижарят-

игтисади вя елми-техники ялагялярин инкишафындан иряли эялян башлыжа 

цстцнлцклярдян сямяряли истифадя олунмалы; дюрдцнжцсц, мцхтялиф маллар вя 

хидмятляр цзря бейнялхалг тижарят методлары вя формалары щяртяряфли вя бажарыгла 

тятбиг едилмялидир. 

Харижи тижарят сювдяляшмяляри дедикдя, мцхтялиф юлкялярин ики вя бир нечя 

тяряфляри арасында кямиййят вя кейфиййяти мцяййянляшдирилмиш мал ващидляри, 

йахуд хидмятляр цзря мцгавилялярин (сазишлярин) баьланмасы нязярдя тутулур. 

Щямин мцгавиля вя сазишлярин бейнялхалг характери субйектлярин, йяни тяряфлярин 

мцхтялиф юлкялярдя олмасындан иряли эялир. Тяряфляр мцхтялиф дювлятляря мяхсус 

олсалар беля, яэяр онларын мцяссисяляри (фирмалары) бир дювлятин яразисиндя 

йерляшибся, онда баьланылан мцгавиля бирбаша щесаб олунажагдыр. Ейни 

заманда, мцгавиля щям дя о заман бейнялхалг мцгавиля кими танынар ки, бу 

мцгавиля бир дювлят дахилиндя фяалиййят эюстярян ики вя даща чох харижи тяряфляр 
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арасында баьланылсын, онларын тижарят мцяссисяляри, фирмалары ися харижи юлкялярдя 

йерляшмиш олсун. Мцгавилянин бу жцр тясвири БМТ-нин бейнялхалг алгы-сатгы 

барясиндяки Конвенсийасында верилмишдир (Вйана Конвенсийасы 1980-жы ил). 

1985-жи илдя ися бу, йенидян Щаага Конвенсийасында шярщ едилмишдир. 

Тижарят сювдяляшмяляриндя тяряфляр сащибкарларын хцсуси категорийаларына 

аид едилир вя тажир адланырлар. Онларын фяалиййятляри чох щалларда хцсуси гайдайа 

табе етдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу гайда сазишлярин баьланмасында 

формализми (рясмиййятчилийи) лянэидир, ишэцзар йанашманы тяляб едир. 

Бейнялхалг тижарят фяалиййяти тяжрцбясиндя дя милли тижарятдя олдуьу кими, 

мал ващиди дедикдя бир нюв малын айры-айрылыгда мигдары (сайы) баша дцшцлцр. 

Мал дясти (мал партийасы) ися бир мянтягядян, мямлякятдян (мал эюндяряндян) 

диэяр мянтягяйя (мал алана) дашынмасы нязярдя тутулан бир вя йахуд бир нечя 

мал ващидинин мяжму мигдарыдыр. 

Мцасир шяраитдя бейнялхалг тижарят сювдяляшмяляринин хцсуси жящяти 

бундан ибарятдир ки, бу сювдяляшмяляр бейнялхалг мадди истещсал вя елми-

техники ямякдашлыгдан йаранмыш ялагяляри якс етдирир. Бу ялагяляр ашаьыдакы 

мцщцм жящятлярля характеризя олунур: 

1.Бейнялхалг мал дювриййясиня дахил олан мящсулларын сийащысынын 

(номенклатуранын) ящямиййятли дяряжядя эенишляндирилмяси, дяйишдирилмяси вя 

чешидинин йахшылашдырылмасы. 

2.Бцтювлцкдя мцяссисяляря дяст аваданлыг эюндярмяк (сатмаг) цчцн 

Сазишин комплекс характери. Бу жцр сазишлярдя машын, аваданлыг, материал вя 

хидмятлярин дясти нязярдя тутулур. Щямин хидмятляр ися мцщяндис ишляриндян, 

инфраструктурун инкишафына даир хидмятлярдян вя с. ибарятдир. 

3.Сювдяляшмялярин мигйасынын артмасы. Бурада айры-айры маллар цзря алгы-

сатгы мигйасында дейил, игтисади ямякдашлыг цзря ирищяжмли сювдяляшмялярдян 

(сазишлярдян) сющбят эедир. 

4.Мцяссися тикилмяси цзря бу эцн комплекс ишлярин – лайищя сянядляриндян 

тутмуш та мцяссисянин ишя салынмасы цчцн лайищяляшдирилян бцтцн эюстярижиляря 
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наил олунанадяк ющдяликлярин сатыжы тяряфиндян юз цзяриня эютцрмяси 

практикасынын эенишляндирилмяси. 

5.Консорсиумлар йаратмаг йолу иля мцхтялиф юлкялярин ширкятляри 

тяряфиндян бирэя иримигйаслы разылашмаларын (сазишлярин) щяйата кечирилмяси. Бу 

щалда сазишин баьланмасында ясас тяряф кими апарыжы ширкят чыхыш едир. 

Бейнялхалг тижарят сювдяляшмяляринин (сазишляринин) мцщцм жящятляриндян 

бири онларын мягсядйюнлц олмасыдыр. Мягсядйюнлц фяалиййят щям милли, щям дя 

харижи конкрет истещлакчыйа йюн алмасы демякдир. Бу истещсалчыйа (сатыжыйа) 

онун васитячи хидмятиндян истифадя етмядийиня эюря, адятян малын эюндярилмяси 

дяйяриндян 30 фаизядяк гянаят верир. Щям дя мцяййян бир конкрет истещлакчыйа 

йюналма истещсалчынын хаммал, материаллар, компонентляр эюндярянлярля 

билаваситя вя узунмцддятли ялагялярдя олмасына шяраит йарадыр ки, бу да вахтлы-

вахтында лазыми мящсулларын истещсалыны тямин етсин. 

Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляриня даир Конвенсийа дцнйа мигйасында 

алгы-сатгы просесляринин цнификасийа олунмуш (ващид шякля салынмыш) гайда-

ганунларыны тянзимляйир. Бу гайда-ганунлар мцхтялиф ижтимаи, игтисади вя 

щцгуги системляря малик олан бир чох юлкяляр цчцн мцнасиб иди вя бейнялхалг 

тижарятдя щцгуги манеяляри арадан эютцря билярди.  

Конвенсийа норматив характер дашыйыр. Башга сюзля, Конвенсийада 

нязярдя тутулан ясаснамя щцгуги нормалары якс етдирир. Бу о демякдир ки, 

мцгавилядя иштирак едян тяряфляр конвенсийанын щяр щансы мцддяасыны гябул 

етмяйя, щятта ону дяйишя дя билярляр. Конвенсийа анжаг бейнялхалг характер 

дашыйан мцгавиляляря тятбиг едилир. 

Вйана Конвенсийасынын мягсяди бейнялхалг алгы-сатгыны тянзим едян 

милли ганунчулуьцн унификасийасына (ващид шякля салынмасына) кюмяк 

эюстярмякдир. Конвенсийа ясасян ашаьыдакылары нязярдя тутур: 

- маллар цзря бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляринин баьланмасы вя 

истифадя едилмясини ейни формада тянзимляйир; 

-  коммерсийа данышыгларынын тезляшдирилмясиня, асанлашдырылмасына вя 

ужузлашдырылмасына кюмяк эюстярир; 
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- мцгавиля тяряфлярин бир-биринин щцгуг вя вязифялярини бирмяналы баша 

дцшмяляри цчцн илкин шяраит йарадыр; 

- даща эцжлц тяряф-мцгабили (партнйор) тяряфиндян мцгавиляйя ясасян юзц 

цчцн даща ялверишли шяртлярин диэяр тяряфя гябул етдирилмяси щалларынын арадан 

эютцрцлмясиня имкан йарадыр; 

- Конвенсийада иштирак етмяйян дювлятляр арасында мцгавиля мцбадиляси 

(мцнагишяси) баш вердикдя, мцгавиля тяряфляри (субйектляри) вя мцгавиля 

предметляри (обйектляри) цзря мцнасибятляри гайдайа салыр; 

- алгы-сатгы мцгавилясинин обйектляринин (малларын) сийащысыны мцяййян 

едир; 

- конвенсийанын аид олмадыьы юлкяляр цчцн алгы-сатгы мцгавилясинин 

нишанялярини (яламятлярини) мцяййянляшдирир. 

Вйана Конвенсийасы 101 маддяни ящатя етмякля дюрд щиссядян ибарятдир: 

биринжиси, тятбиги сфера вя цмуми мцддяалар; икинжиси, мцгавилянин баьланмасы; 

цчцнжцсц, малын алгы-сатгысы; дюрдцнжцсц сон мцддяа. 

Бейнялхалг тижарятдя Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляриня тятбиг едилян 

щцгуги гайдалара даир Конвенсийанын бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, бу 

Конвенсийа йухарыда эюстярилдийи кими, Щаага конвенсийасы адланыр. Йени 

Конвенсийа 1985-жи илдя Щаагада Бейнялхалг Хцсуси Щцгуг Конфрансынын 

сессийасында гябул олунмушдур. Сессийанын ишиндя 62 дювлят иштирак едирди. Бу 

конфрансын мягсяди 1955-жи илдя Щаага Конфрансында гябул олунмуш вя артыг 

кющнялмиш Конвенсийайа йенидян бахылмасы мягсядини гаршыйа гоймушдур. 

1985-жи ил Конвенсийасы ися 1980-жы илдя гисмян Вйана Конвенсийасына бязи 

ялавяляр едилмясини дя нязярдя тутурду. 

Бейнялхалг идхал-ихраж мцнасибятляри ясасян бейнялхалг тижарят 

ямялиййатлары васитяси иля щяйата кечирилир. Тяяссцф ки, бейнялхалг тяжрцбядя 

идхалат вя ихражат ямялиййатлары дедикдя, анжаг тижарят фяалиййяти ясасында 

щяйата кечирилян ямялиййатлар баша дцшцлцр. Бу бейнялхалг тижарят 

разылашмаларынын алгы-сатгы контрактлары васитясиля реализя олуна биляр. Идхалар-

ихражат ямялиййатларынын йериня йетирилмяси ани малларын (мящсулларын) гаршылыглы 
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мцбадиляси цзря мцнасибятдя олан ики контраэентин мямлякятинин сярщядляринин 

говушдуьу хятти, ялбяття, анжаг эюмрук хидмятинин ижазясиля кечдийи вахтдан 

тамамланыр. Бу щалда нязяря алынмалыдыр ки, дювлят, юзял, йахуд да ижтимаи 

тяшкилатлар тяряфиндян йардым, янам (бяхшиш, щядиййя, мцкафат вя с.) 

формасында явязсиз эюндярилян яшйалар (маллар) идхалат вя ихражат дяйярляриня 

дахил едилмиш вя онларын айрыжа учоту апарылмышдыр. Щям дя нязяря алынмалыдыр 

ки, бунларын тижарят ямялиййатларына щеч бир аидиййаты йохдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал-ихраж ямялиййатлары системиндя эюмрцк 

тариф тянзими мцщцм йер тутур. Эюмрцк тарифи дцнйанын бцтцн юлкяляриндя 

истифадя олунур. Милли тарифлярля йанашы, реэионал (мящялли) тижарят-игтисади юлкяляр 

бирлийи дейилян эюмрцк иттифаглары чярчивясиндя ващид Эюмрцк Тарифляри Системи 

вардыр. Бу иттифаг (бирлик) иштиракчы дювлятлярин гаршылыглы тижарятдя юз милли 

эюмрцк тарифлярини ляьв едир, цчцнжц дювлятя (юлкяйя) тижарятдя цмуми эюмрцк 

тарифини мцяййян едир. Щямин бирликлярдян бири Гярби Авропа бирликляринин 

Авропа Иттифагы - АИ ады алтында йаратдыглары бирликдир. Авропа Иттифагы 15 

юлкяни, о жцмлядян Алманийаны, Франсаны, Инэилтяряни, Испанийаны, 

Финландийаны вя с. юлкяляри ящатя едир. Бу эюмрцк системи (АИ) милли эюмрцк 

ганунчулуьу явязиня, иттифага дахил олан юлкяляр цчцн ващид тариф нормалары вя 

гайдалары ишляйиб щазырламаьы вя онлары ишя салмаьы нязярдя тутур. 

Иттифагын гябул етдийи ващид эюмрцк тарифляринин чох щиссяси гейри-ярзаг 

малларына шамил едилир вя эятирилян малын дяйяриня нисбятян фаизля мцяййян 

олунур. Диэяр аз щиссяси ися малын чякисиня, щяжминя вя с. нисбятян дяйяр ифадяси 

иля мцяййянляшдирилир. Авропа Иттифагы юлкяляриня эятирилян вя сонрадан тякрар 

ихраж, йахуд щямин юлкялярин сянайе мцяссисяляриндя йенидян ишлянмяси цчцн 

нязярдя тутулан маллар эюмрцк верэиляриндян, рцсумларындан азад олунурлар. 

Эюмрцк тариф системи тянзиминин мцщцм васитяляриндян бири дя 

антидемпинг рцсумларынын тятбиг едилмясидир. Бу жцр эюмрцк верэиляри 

(рцсумлары) ихражат маллары ашаьы гиймятлярля сатылдыгда тятбиг олунур. 

Авропа Иттифагы дахилиндя демпингя, цмумиййятля, йол верилмир. Беля ки, 

ужузлашдырылмыш маллар щямин ашаьы гиймятлярля юз вятяниня (истещсал олдуьу 
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юлкяйя) гайтарылыр. Авропа Иттифагынын хцсуси комиссийасы антидемпинг 

сийасятини щяйата кечирмяк цчцн ашаьыдакы ики жящяти ясас (рящбяр) тутур: 

- «нормал дяйяр» вя «мала нормал гиймят» гойулмасыны; 

- Авропа Иттифагы юлкяляриндя аналоъи малын истещсалына дяйян фактики 

зярярин мцяййянляшдирилмяси. 

Авропа Иттифагынын Ясаснамясиня уйьун олараг антидемпинг тятбиги ишиня 

(цсулуна, гайдасына) бахылмасы, онун йохланылмасы башландыьы вахтдан 

етибарян бир ил ярзиндя тамамланмалыдыр. Яэяр факт тясбиг олунарса, мясяля 

ашаьыдакы гайдада йолуна гойула биляр: йа ихражатчы ющдячилик эютцряжяк ки, 

гиймятляри галдырылсын вя эюндярилян малын мигдарыны азалтсын, йахуд да 

антидемпинг верэиси, рцсуму мцяййян едилсин. 

Бейнялхалг тижарят идхал-ихраж ямялиййатларынын лисензийа-лашдырылмасы 

мясялясиня хцсуси фикир верилир. Беля ки, идхал-ихраж ямялиййатларынын 

лисензийалашдырылмасы да милли фирмаларын бейнялхалг тижарят разылашмаларынын 

щяйата кечирилмясиня нязарят едилмясинин вя дювлят тянзиминин бир васитясидир. 

Мясялян, идхалын лисензийалашдырылмасынын ясасыны контраэентляшдирмя щяжми 

тяшкил едир. Йяни мцяййян бир дювр ярзиндя, бир гайда олараг бир илдя юлкяйя 

конкрет малын эятирилмясиня мигдар мящдудиййятини – контраэент, йахуд квота 

мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Квотадан истифадяетмя цзяриндя нязарят, 

верилян идхал лисензийаларынын гейдиййат вярягяси васитясиля щяйата кечирилир. 

Ихражын лисензийалашдырылмасы да ясасян ейни гайдада мцяййянляшдирилир. 

Нювляриня эюря лисензийалар ясас (фирмайа верилян вя мцяййян дювр 

ярзиндя даим гцввядя галан) вя фярди (конкрет бейнялхалг тижарят разылашмасы 

цзря бирдяфялик верилян) лисензийа кими фяргляндирилир. Лисензийаларын верилмяси 

(алынмасы) гайдасы милли ганунчулуг нормалары иля низама салыныр. 

Лисензийалашдырма мцвяггяти тядбир кими сайылса да, о, харижи тижарят 

ямялиййатларынын тянзимлянмясиня тясир едян бир алятдир. 

Дцнйа тижаряти тяжрцбяси эюстярир ки, лисензийалашдырма харижи валйутанын 

хяржлянмясиня нязарят мягсядиля истифадя олунур. О, щям дя дахили базарын 
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тялябинин юдянилмясини тямин едян мящсул ихражыны мящдудлашдырма мягсядини 

эцдцр, якс тягдирдя дахили базарда щямин мящсулун гиймяти галха биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа базарында малларын вя хидмятлярин 

бейнялхалг алгы-сатгысы цзря контраэентляр сифятиндя чыхыш едян БМТ системинин 

ихтисаслашмыш идаряляри йахындан иштирак едирляр. БМТ системинин контраэентляр 

сифятиндя чыхыш едян бу идаряляр дцнйа базарында кифайят гядяр ири алыжы сифятиндя 

чыхыш етмяйя башладылар. Мясялян, инвестисийа обйектляринин тикинтисини щяйата 

кечирян тяшкилатлар сырасына ПРООН вя ЙУНИДО кимилярини аид етмяк олар. 

ПРООН 1966-жы илдян фяалиййят эюстярир. Онун чохтяряфли игтисади вя 

техники йардым эюстярмяк цзря хцсуси ямяли фяалиййяти малиййяляшдирмяк фонду 

вардыр. Онун малиййяляшдирмя фонду БМТ чярчивясиндя техники ямякдашлыг 

системи иштиракчылары олан дювлятлярдян алынан кюнцллц цзвлцк щаггы щесабына 

йарадылыр. ПРООН щямин систем цзря техники йардым щяжмини вя истигамятлярини 

тянзимляйян ясас орган щесаб едилир. Онун пул фонду техники йардым алан 

юлкяляр арасында бюлцшдцрцлцр. ПРООН техники йардымы инновасийа ишляринин 

апарылмасы яряфясиндя щяйата кечирир, тикинтиси ися йардым алан юлкянин щесабына 

юдянилир. Лакин сон заманлар ПРООН бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя ири 

сянайе обйектляринин тикинтисини 10 млн. доллардан артыг мябляьля юзц  

малиййяляшдирмяйя вя тяшкил етмяйя башламышдыр. 

Чох щалларда лайищялярин билаваситя ижрачысы сифятиндя БМТ системинин 

диэяр ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлары да чыхыш едирляр, о жцмлядян: 

ЙУНИСЕФ – Ушаг Фонду; 

ПРООН – Инкишаф Програмы; 

ФАО – Бейнялхалг Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты; 

ЙУНИДО – Сянайе Инкишаф Тяшкилаты; 

ЙУНКТАД – Ятраф Мцщцтцн Горунмасы Программы; 

ЙУНЕСКО – Тящсил, Елм вя Мядяниййят Мясяляляри цзря Тяшкилат; 

МОТ – Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты. 
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Дцнйа юлкяляри цзря харижи тижарят фяалиййятини тянзимляйян бейнялхалг 

тяшкилатлар бир-бириндян фярглянян бир чох важиб функсийалары йериня йетирирляр. Бу 

тяшкилатларын структурунун схеми ашаьыда верилмишдир. (1-жи шякил): 

Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты (ЦТТ) – 947-жи илдя Женеврядя АБШ да 

дахил олмагла, 23 юлкянин иштиракы иля ЭАТТ (Женерал Агрежмент он Тариффс 

Анд Траде) Тижарят вя Тарифляр щаггында Баш Сазишин имзаланмасы иля йаранмыш 

вя 1994-жц илдян бу тяшкилат Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты ады алтында фяалиййят 

эюстярир. 

Бу эцн ЦТТ-и дцнйа тижарятинин 85% -ни ящатя едян 153 юлкяни юзцндя 

бирляшдирян бир тяшкилат олмушдур. Азярбайжан Республикасы 1997-жи илдян 

Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатында мцшащидячи статусу иля иштирак едир. 

 
Харижи игтисади фяалиййят даирясиндя ясас бейнялхалг тяшкилатларын тяшкилати-
идаряетмя структуру 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

АИБ (Авропа Иттифагы Бирлийи) – 1957-жи илдя йарадылмышдыр. Рома 

мцгавилясиня ясасян, бу тяшкилата 6 Гярби Авропа юлкяси дахил едилмишдир. 

Сонракы инкишаф просесиндя цзв юлкялярин сайы 15-я чатмышдыр. АИ-нин фяалиййяти 

нятияжсиндя артыг 60-жы иллярдян бяри бу юлкяляр арасында ващид эюмрцк иттифагы 

йарадылмыш, цчцнжц юлкяйя мцнасибятдя ващид эюмрцк тарифи 

мцяййянляшдирилмиш, эюмрцк рцсумлары вя гаршылыглы тижарятдя кямиййят 

мящдудиййятляри ляьв едилмишдир. Бу юлкялярдя фактики олараг ващид малиййя 

ЦТТ/ТТБР 
(ВТО/ГАТТ) 

АИБ 
(ЕЭС) 

БВФ 
(МВФ) 

БЙИБ 
(МВРР) 

ИЯИТ 
(ОЭСР) 

БМТ-нин ТЯК 
(ЮНКТАД) 

НИОТ  
(ОПЕК) 

ЯСАС  БЕЙНЯЛХАЛГ 
ТЯШКИЛАТЛАР 

АВРОПА  АЗАД  
ТИЖАРЯТ 

АССОСИАСИЙАСЫ 

ЭЮМРЦК 
ЯМЯКДАШЛЫЬЫ 

ШУРАСЫ 

БЕЙНЯЛХАЛГ 
ТИЖАРЯТ 
ПАЛАТАСЫ 

БЕЙНЯЛХАЛГ 
ИНКИШАФ 

АССОСИАСИЙАСЫ 

БЕЙНЯЛХАЛГ 
АРБИТРАЪ 

МЯЩКЯМЯСИ 

БЕЙНЯЛХАЛГ 
МАЛИЙЙЯ 

КОРПОРАСИЙАСЫ 
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системи фяалиййят эюстярир. Беля ки, АИБ юлкяляриндян щяр бири бу вя йа диэяр 

юлкялярдя юзляринин коммерсийа банкларынын филиалларыны ачмаг 

игтидарындадырлар. 1999-жу илин йанвар айынын 1-дян бу юлкялярдя ващид валйута 

– «авро» тятбиг едилмяйя башланмышдыр. 

БВФ (Бейнялхалг Валйута Фонду) – 22 ийун 1994-жц илдя Бреттон – 

Вудада (АБШ-да) йарадылмыш, бейнялхалг тижарятин вя валйута сащясиндя 

ямякдашлыьын инкишафына тясир эюстярян Дювлятлярарасы Валйута-Кредит Тяшкилаты 

кими фяалиййят эюстярир. Азярбайжан 18 сентйабр 1992-жи ил тарихдян БВФ-нин 

цзвцдцр. 

БЙИБ (Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы) – 1944-жц илдя 

Бреттон Вудс Мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. ВЙИБ инкишаф етмякдя олан 

юлкялярдя инкишафын инвестисийа програмынын щяйата кечирилмяси цчцн кюмяклик 

етмяк мягсяди иля щямин юлкяляря вясаит тяклиф едир. ВЙИБ -Дювлятлярарасы 

Малиййя-Кредит Тяшкилаты кими ашаьыдакылары щяйата кечирир: 

- бейнялхалг тижарятин инкишафына тясир эюстярир; 

- юдяниш балансларыны дястякляйир; 

- юлкялярин игтисади инкишафыны стимуллашдырыр. 

БЙИБ-нин цзвляри йалныз о дювлятляр ола биляр ки, щансы ки, онлар 

яввялжядян БВФ-нин цзвц олсунлар. 1999-жу илин мялуматына эюря, БЙИБ-нин 

сыраларына 180-дан чох дювлят дахил олмушдур. Азярбайжан 1992-жи илдян бу 

тяшкилатын цзвцдцр. 

ИЯИТ (Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты) – 1948-жи илдя Авропада 

мцщарибя илляриндян сонра «Маршалл Планы» ады алтында американларын игтисади 

вя малиййя кюмякляриндян сямяряли  истифадя етмяк мягсяди иля йарадылмышдыр. 

Фактики олараг ИЯИТ 1961-жи ил мцвафиг Конвенсийанын имзаланмасындан сонра 

тяшкил олунмаьа башламышдыр. ИЯИТ-нин ясас мягсядляриня ашаьыдакылары аид 

етмяк олар:  

- оптимал игтисади инкишаф йолларынын ахтарылмасына тясир эюстярмяк; 

-  цзв олан юлкялярдя малиййя мющкямлийини горуйуб сахламагла 

ящалинин йашайыш сявиййясини галдырмаг вя мяшьуллуьуну артырмаг; 
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 -  цзв юлкялярин сийасы координасийасы васитясиля ИЯИТ реэионунда сосиал 

вя игтисади наилиййятляря наил олмаг; 

- Авропанын постсосиалист вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря ИЯИТ-ин цзв 

дювлятляринин кюмяклик етмяйя разылыглары. 

Щал-щазырда 30-дан артыг дювлят ИЯИТ-ин цзвцдцр. 

БМТ-нин ЙУНКТАД (БМТ-нин Тижарят вя Инкишаф цзря Конфрансы) – 

БМТ-нин Баш Ассамблейасынын органы олмагла, Бейнялхалг Тижарят Тяшкилаты 

статусуна малик дейилдир. Бу тяшкилат 1964-жц илдя йаранмыш вя артыг онун 170-

дян чох цзв-юлкяси вардыр. Тяшкилатын ясас мягсяди: 

- бейнялхалг тижарятин инкишафына тясир эюстярмяк; 

- юлкялярарасы бярабярщцгуглу гаршылыглы мянафе бахымындан ямякдашлыьа 

наил олмаг; 

- бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин функсийалашдырылмасы сащясиндя 

мцхтялиф тяклифляр ишляйиб щазырламаг. 

Бу тяшкилатын ясас али идаряетмя органы Тижарят вя Инкишаф цзря Шурадыр ки, 

бунун да тяркибиня 6 комитя дахил едилир. 

НИЮТ (Нефт Ихраж едян Юлкяляр Тяшкилаты) – дювлятлярарасы игтисади-сийаси 

тяшкилат олуб, 1960-жы илдя Баьдад Конфрансында йарадылмышдыр. Бу тяшкилатын 

ясас Низамнамяси 5 ил кечдикдян сонра Каракасда гябул едилмишдир. НИЮТ 

ашаьыдакы ясас мягсядляри щяйата кечирир: 

- цзв-юлкялярин нефт сийасятинин координасийасыны вя унификасийасыны; 

- иштиракчы дювлятлярин марагларыны горумаг мягсяди иля бир гядяр 

сямяряли шяхси вя коллектив вясаитлярин тяйини; 

- дцнйа нефт базарында гиймятлярин дяйишдирилмязлийинин горунуб 

сахланылмасы цчцн йолларын ахтарылыб тапылмасы; 

- нефт истещсал едян юлкялярин эялирляринин мющкямлийини тямин етмяк; 

- ятраф мцщитин щяртяряфли горунмасы цзря тядбирлярин кечирилмяси. 

Мцасир дюврдя НИЮТ-ун тяркибиня 12 дювлят дахилдир. Ялжязаир, 

Венесуела, Габон, Индонезийа, Ираг, Иран, Гатар, Кцвейт, Ливийа, Ниэерийа, 

БЯЯ, Сяудиййя Ярябистаны. 
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БИА (Бейнялхалг Иникшаф Ассосиасийасы) – 1960-жы илдя хцсуси олараг 

инкишаф етмякдя олан БЙИБ-нин цзв юлкяляриня эцзяштли шяртлярля кредитляр вя 

истигразлар вермяк мягсяди иля йарадылмышдыр. Ассосиасийанын 4 ясас малиййя 

мянбяйи вардыр. Бунлара: 

- БЙИБ-ин мянфяяти; 

- цзв юлкялярин хцсуси цзвлцк щаглары; 

- имканлы цзв-юлкялярин хцсуси цзвлцк щаглары; 

- яввял верилмиш кредитлярин гайтарылмасы. 

 3 илдя бир дяфя кредитор юлкяляр групу, щансы ки, 34 юлкяни юзцндя 

бирляшдирир, Ассосиасийайа ящатяли вясаитляр жялб етмяк мягсяди иля юзляринин 

сялащиййятли нцмайяндялярини бир йеря йыьараг мяслящятляшмяляр кечирирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя Азярбайжан Республикасынын 

дцнйанын бир сыра дювлятляри иля тижарят ялагяляри сцрятля артмышдыр. Беля ки, 2010-

жу илдя Азярбайжан дцнйанын 145 юлкяси иля тижарят ялагяляри гурмушдур ки, 

онун да дювриййяси 25,1 милйард доллар тяшкил етмишдир. 
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  2.2.Азярбайжанын  харижи  тижарят  ялагяляринин  динамикасы  вя  структуру 
 

        Azərbaycanda kifayət qədər ixtisaslı kadrın olması və ölkənin böyük enerji, 

mineral resursları, nadir iqlimin potensialı ona milli iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf 

etdirilməsi və qarşılıqlı faydalı şərtlərlə dünya ölkələri ilə iqtisadi ticarət 

əlaqələrinin genişləndirilməsi və eləcə də xarici investisiyanın ölkəyə axını üçün 

əlverişli şərait yaradır. 

  Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi 

siyasətini artıq özü müəyyən etməyə başlamışdır. 

Ölkəmizin Asiya və Avropanın kəsişməsində çox əlverişli coğrafi mövqedə 

yerləşməsi bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə юз müsbət təsirini 

göstərmişdir. 

        2008-ci ildə Azərbaycanın 107 ölkə ilə aparılmış ticarət (idxal-ixrac) 

əməliyyatlarının həcmi 2 milyard 132.1 milyon ABŞ dolları məbləğində olmuşdur.       

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi, xarici ticarət dövriyyəsinin 1 milyard 

197.8 milyon dollarını (56.2 %-ni) ölkədən ixrac olunmuş mallar, 934.3 milyon 

dollarını (43.8 %-ni) ölkəmizə idxal edilmiş mallar təşkil etmiş, 263.5 milyon 

dollarlıq müsbət saldo yaranmışdır. 

 Cədvəl 1 

1991-2008-ci illərdə xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası (min ABŞ dolları) 

İllər  Dövriyyə  İdxal  İxrac  
1991 4002234,3 1881266,2 2120968,1 
1992 2423835,0 939862,0 1483973,0 
1993 1353467,1 628806,0 724661,1 
1994 1430644,7 777910,5 652734,2 

1995 1304856,5 667657,2 637199,3 
1996 1591881,8 960636,3 631245,5 
1997 1575652,9 794343,2 781309,7 
1998 1682647,9 1076497,4 606150,5 
1999 1965552,4 1035888,8 929663,6 

2000 2917291,1 1172071,2 1745219,9 

2001 3745313,5 1431107,4 2314206,1 

2002 3832883,7 1665484,0 2167399,7 
2003 5216558,9 2626181,1 2590377,8 

2004 7131365,1 3515930,0 3615435,1 
2005 8558373,2 4211222,0 4347151,2 
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2006 11638908,7 5266743,7 6372165,0 
2007 11770570,8 5712170,7 6058400,1 

2008 54919700,0 7163500,0 47756200,0 

        Bu ölkələrdən ixracda əsasən ABŞ, İsrail, Rusiya, İran, Çili, İtaliya, Türkiyə, 

Gürcüstan, idxalda isə Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Çin, Böyük Britaniya, 

Qazaxıstan, Ukrayna, ABŞ, Yaponiya, Fransa fərqlənmişляr. 

Son dövrlərdə idxal və ixrac əməliyyatlarında üstünlük tədricən MDB 

ölkələrindən Uzaq xarici ölkələrə doğru inkişaf etmişdir. İqtisadi subyektlər MDB-

dən kənar ölkələrə meyиllidir. MDB dövlətləri arasında ixracda Rusiya və 

Gürcüstan üstünlük təşkil edirdisə, idxalda Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna böyük 

üstünlüyə malikdir. Uzaq xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinə aşağıda təqdim edilən 

cədvəldə baxdıqda isə illər üzrə artım meyli müşahidə olunur:  

 
Ticarət dövriyyəsi İdxal İxrac Saldo 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Cəmi: 54 925,49 20 818,23 7 169,45 6 119,73 47 756,04 14 698,50 40 586,59 
88578,7
7 

MDB 3 416,64 2 961,60 2 288,20 1 825,63 1 128,44 1 135,97 -1 159,76 -689,66 

faizlə xüsusi çəkisi 6,22 14,23 31,92 29,83 2,36 7,73    

o cümlədən                

Belarus 94,90 141,83 89,69 136,66 5,21 5,17 -84,48 -131,49 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 2,78 4,79 3,92 7,49 0,46 0,46    

Qazaxıstan 490,08 205,77 199,83 63,62 290,25 142,15 90,42 78,53 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 14,34 6,95 8,73 3,49 25,72 12,51     

Qırğızıstan 4,93 5,31 1,34 0,75 3,59 4,56 2,25 3,81 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 0,14 0,18 0,06 0,04 0,32 0,40     

Moldova 6,44 6,66 6,12 2,91 0,32 3,75 -5,80 0,84 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 0,19 0,23 0,27 0,16 0,03 0,33     

Özbəkistan 29,89 18,14 22,44 12,37 7,45 5,77 -14,99 -6,60 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 0,88 0,61 0,98 0,68 0,66 0,51     

Rusiya 1 932,45 1 815,88 1 349,56 1 070,93 582,89 744,95 -766,67 -325,98 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 56,56 61,31 58,98 58,66 51,65 65,58     

Tacikistan 46,10 8,84 0,50 0,74 45,60 8,10 45,10 7,36 
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Ъядвял 2 

 

Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясиндя МДБ дювлятляринин пайы 

(милйон АБШ доллары иля) 

 

    
Son 5 ildə Azərbaycanda iqtisadiyyatın həcminin 2,7 dəfə artması potensial 

əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə imkan verir. Ötən il ölkəmizin əmtəə 

dövriyyəsi böyük sürətlə 50%-dən çox artmışdır. İnfrastruktur və digər layihələrin 

uğurla icraçısı kimi xarakterizə edilən Azərbaycanın iqtisadiyyatının dinamik 

inkişafı Avropa Birliyi ölkələri ilə ticarət əlaqələrini daha da genişləndirilməsini 

stimullaşdırır. Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 53,3%, o cümlədən idxalın 

28%-i, ixracın 56,8%-i məhz Avropa Birliyi ölkələrinin hesabına formalaşıb. 

Müasir dövrdə ölkənin xarici ticarətinin coğrafiyası getdikcə daha geniş 

əraziləri əhatə etməklə yanaşı, mövcud regional qruplaşmalar çərçivəsində bir sıra 

xüsusiyyətlərin meydana çıxması ilə səciyyələnir. 

Aşağıdakı cədvəllərdən müşahidə etmək olar ki, 2008-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 29 

milyard 12 milyon 757 min ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 2 milyard 33 

milyon 655 min ABŞ dolları, ixracın həcmi isə  26 milyard  979 milyon 102 min 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici 

ticarət saldosu müsbət 24 milyard 945 milyon 446 min ABŞ dolları olmuşdur. 

2007-ci illə müqayisədə, 2008-ci ildə Avropa Birliyi ölkələri ilə xarici ticarət 

dövriyyəsi 7,7 dəfə artmışdır. 

 
МDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 1.35 0,30 0,02 0,04 4,04 0,71   

Türkmənistan 72,49 63,47 51,49 25,99 21,00 37,48 -30,49 11,49 
MDB üzrə faizlə xüsusi 
çəkisi 2,12 2,14 2,25 1,42 1,86 3,30     

Ukrayna 739,36 695,70 567,23 511,66 172,13 184,04 -395,10 -327,62 
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2008-ci ildə Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycan Respublikasının xarici 

ticarət dövriyyəsindəki payı 52,8%, o cümlədən idxalda 28,4%, ixracda isə 56,5% 

təşkil etmişdir. 

 

 

 

Cədvəl 3 

Xarici ticarət dövriyyəsində Avropa Birliyi ölkələrin xüsusi 
 çəkisi (min ABŞ dolları ilə) 

Ölkələr İxrac 
%-lə 
çəkisi 

İdxal 
%-lə 
çəkisi 

Dövriyyə 
%-lə 
çəkisi 

İtaliya 19 220 143,80 40,25 188 508,90 2,63 19 408 652,7 35,34 

Fransa 2 322 667,80 4,86 132 731,40 1,85 2 455 399,2 4,47 

İspaniya 1 497 693,40 3,14 28 047,20 0,39 1 525 740,6 2,78 

Niderland 1 353 423,00 2,83 80 292,10 1,12 1 433 715,1 2,61 

Birləşmiş Krallıq 925 926,10 1,94 385 934,40 5,39 1 311 860,5 2,39 

Almaniya 205 485,60 0,43 598 570,20 8,36 804 055,8 1,46 

Finlandiya 160 782,20 0,34 245 909,70 3,43 406 691,9 0,74 

Yunanıstan 290 884,30 0,61 6 614,40 0,09 297 498,7 0,54 

Portuqaliya 260 991,80 0,55 4 566,30 0,06 265 558,1 0,48 

Bolqarıstan 194 441,20 0,41 17 090,60 0,24 211 531,8 0,39 

Rumıniya 161 077,90 0,34 40 372,80 0,56 201 450,7 0,37 

Polşa 89 924,60 0,19 32 087,50 0,45 122 012,1 0,22 

Malta 113 450,50 0,24 183,2 0,00 113 633,7 0,21 

Sloveniya 82 121,40 0,17 3 744,30 0,05 85 865,7 0,16 

İsveç 62 841,90 0,13 22 538,10 0,31 85 380,0 0,16 

Avstriya 2 629,50 0,01 70 746,20 0,99 73 375,7 0,13 

Belçika 1 061,00 0,00 59 778,30 0,83 60 839,3 0,11 

Litva 5 318,40 0,01 20 961,10 0,29 26 279,5 0,05 

Kipr 23 422,60 0,05 1 262,30 0,02 24 684,9 0,04 

Çex Respublikası  1,7 0,00 21 347,20 0,30 21 348,9 0,04 

Danimarka 16,5 0,00 18 498,00 0,26 18 514,5 0,03 

Macarıstan 6,2 0,00 17 079,90 0,24 17 086,1 0,03 

Slovakiya 55 0,00 13 718,70 0,19 13 773,7 0,03 

İrlandiya 0 0,00 12 314,50 0,17 12 314,5 0,02 

Latviya 3 974,60 0,01 3 883,30 0,05 7 857,9 0,01 

Estoniya 761,1 0,00 5 417,10 0,08 6 178,2 0,01 

Lüksemburq 0 0,00 1 458,00 0,02 1 458,0 0,00 

Digər 20 777 127,3 43,51 5 129 814,6 71,61 25 906 941,9 47,17 
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Cəmi: 47 756 229,4 100,0 7 163 470,3 100,0 54 919 699,7 100,0 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  Азярбайжанын Авропа Бирлийи юлкяляри иля тижарят 

ялагяляриндя ясас йери машынлар, механизмляр, електротехника аваданлыглары, 

хам нефт, кимйа сянайеси мящсуллары, няглиййат васитяляри, аз гиймятли металлар 

вя с. цстцнлцк тяшкил едир. 

 

Cədvəl 4 

Avropa Birliyi ölkələri ilə idxal və ixrac olunan əsas mallar 

Malların adları min ABŞ dolları %-lə 
İdxal (2008) 

Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıq, aparatura 1 004 323,5 49,4 
Azqiymətli metallar və onlardan hazırlanmış məmulatlar 178 942,0 8,8 
Kimya sənayesi məhsulları 123 425,0 6,1 
Quru nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat vasitələri 56 466,7 2,8 
Müxtəlif sənaye malları 29 425,5 1,4 
Digər 641 072,9 31,5 
Cəmi: 2 033 655,6 100,0 

İxrac (2008) 
Xam neft  26 334 621,2 97,61 
Digər 644 480,9 2,39 
Cəmi: 26 979 102,1 100,00 

             

          Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata 

görə,2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 

20818,23 mln. ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 6119,73 mln. ABŞ dolları, 

ixracın həcmi 14698,50 mln. ABŞ dolları təşkil etmiş, xarici ticarət saldosu isə 

müsbət 8578,77 mln. ABŞ dolları olmuşdur.  

 

Cədvəl 5 
 

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsində 
xüsusi çəkisi olan ölkələr  

İxracda İdxalda 
Milyon ABŞ dolları ilə Faizlə   Milyon ABŞ dolları ilə  Faizlə 

İtaliya 3 788,44 25,77 Rusiya 1 070,93 17,50 
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ABŞ 1 746,81 11,88 Türkiyə 905,98 14,80 
Fransa 1 326,11 9,02 Almaniya 550,97 9,00 
İsrail 1 236,20 8,41 Ukrayna 511,65 8,36 
Rusiya 744,95 5,07 Çin 484,82 7,92 
Tayvan 680,39 4,63 Böyük Britaniya 274,77 4,49 
Kanada 660,65 4,49 ABŞ 264,22 4,32 
İndoneziya 587,48 4,00 Yaponiya 146,21 2,39 
Malayziya 395,01 2,69 İtaliya 142,12 2,32 
Gürcüstan 387,56 2,64 Belarus 136,66 2,23 
Digər 3 144,90 21,40 Digər 1 631,40 26,67 
Cəmi 14 698,50 100,00 Cəmi 6 119,73 100,00 

 
 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata 

əsasən, 2010-cu ilin I rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi 5667,67 milyon ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 

1158,41 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 4509,26 milyon ABŞ dolları təşkil 

etmişdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 112 ölkə ilə ticarət sahəsində 

əməkdaşlıq etmiş və xarici ticarət saldosu müsbət 3350,85 milyon ABŞ dolları 

olmuşdur. 

2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, 2010-cu ilin I rübü ərzində 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi 48,85%, o cümlədən ixrac 

81,65% artmış, idxal isə 12,6% azalmışdır. 

Xarici ticarətin inkişafın dinamikası və meyиllərinin kompleks tədqiqatı 

zamanı ixrac-idxal əməliyyatlarının ölkə-coğrafi strukturunun öyrənilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Xarici ticarətin, xüsusilə də ixracın coğrafiyasına görə xarici 

ticarət münasibətlərindəki prioritetlər barədə fikir yürütmək olar. 

Cədvəl 6 

2010-cu ilin I rübü ərzində Azərbaycan Respublikasının əsas ticarət tərəfdaşları 
İxracda İdxalda 

Milyon ABŞ dolları ilə 

Ümumi 
ixracda 

xüsusi çəkisi, 
faizlə 

  Milyon ABŞ dolları ilə  

Ümumi 
idxalda 

xüsusi çəkisi, 
faizlə 

İtaliya 1 764,44 39,13 Rusiya 213,45 18,43 
İsrail 347,44 7,71 Çin 130,63 11,28 
Fransa 318,21 7,06 Türkiyə 127,70 11,02 
İndoneziya 272,27 6,04 Ukrayna 86,89 7,50 
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ABŞ 200,46 4,45 Almaniya 77,43 6,68 
Xorvatiya 182,59 4,05 Böyük Britaniya 58,26 5,03 
Ukrayna 153,10 3,40 Qazaxıstan  43,65 3,77 
Hindistan 152,34 3,38 ABŞ 32,95 2,84 
Malayziya 143,48 3,18 Belarus 29,40 2,54 
Rusiya 132,59 2,94 Fransa 29,24 2,52 
Digər 842,34 18,68 Digər 328,81 28,38 
Cəmi 4 509,26 100,00 Cəmi 1158,41 100,00 

      İdxal-ixracın strukturunda maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, 

aparaturalar, bitki mənşəli məhsullar, mineral məhsullar, hazır ərzaq məhsulları, 

spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün, kimya sənayesi məhsulları, plastik kütlələr, 

kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar, daş, gips, sement, slyuda, keramika 

və şüşə məmulatları, quru yol nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat 

vasitələri, optik fotoqrafik ölçü, nəzarət, tibbi alət və aparatlar, saatlar, musiqi 

alətləri üstünlük təşkil edir. 

   Beləliklə, ölkələr beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və eləcə də elmi-texniki 

əməkdaşlıq etmək yolu ilə öz milli iqtisadiyyatınын dirçəldilməsi üçün qarşıya 

çıxan problemləri həll etməklə istehsalın səmərəliliyini artırmaq, elm və texnikanı 

daha da inkişaf etdirmək yollarını axtarırlar. Bütün bunlara nail olmaq üçün 

ölkəmiz beynəlxalq iqtisadi və o cümlədən ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə 

və inkişafına çalışmaqla beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

yararlanmalıdır. 

Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas 

prioritetlərindən biri də qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də aqrar bölmənin 

dayanıqlı inkişafının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 

əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi və 

ixracının genişləndirilməsi məqsədilə ölkəmizdə kompleks dövlət dəstəyi tədbirləri 

həyata keçirilir. Hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün sərf olunan 

yanacaq və motor yağlarının, mineral gübrələrin 50% güzəştlə satılması, toxum və 

tinglərə görə subsidiyaların ödənilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 



 57 

güzəştli şərtlərlə texnika və texnoloji avadanlıqlarla təmin edilməsi, damazlıq 

heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün lizinq xidmətlərinin göstərilməsi, buğda 

istehsalçılarına səpilən hər hektar sahəyə görə əlavə 40 manat yardımın verilməsi, 

2014-cü ilə qədər kənd təsərrüfatı mülkiyyətçilərinin torpaq vergisi istisna 

olmaqla, digər vergiləri ödəməkdən azad edilməsi belə tədbirlərdəndir. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Azərbaycanın ixracатında mineral məhsulların 

xüsusi çəkisi çox olmasına baxmayaraq qeyri-neft sektorunun çoxçeşidliliyi kiçik 

və orta sahibkarlığın sürətli inkişafının məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Ədalətlə qeyd etməliyik ki, hələ də ixracатымызда mineral məhsulların payı yüksək 

olaraq qalmaqdadır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın idxalında bu gün mövcud olan 

məhsulları, orta və kiçik sahibkarlığın bundan sonrakı inkişafına nail olmaqla qısa 

zamanda ixrac dönümlü məhsullara çevirmək mümkündür. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, рespublikamızda ÜDM-in ümumi həcmində neft 

sektorunun xüsusi çəkisinin 53,1% olması, ixracın 84%-nin neft və neft 

məhsullarının payına düşməsi, milli iqtisadiyyatın “Holland sindromu” xəstəliyinə 

tutulması ehtimalının istisna olunmaması, torpaqlarımızın 20%-nin işğal altında 

olması, ölkədə hər səkkiz nəfərdən birinin qaçqın olması ölkəmizin ÜTT-yə İEOÖ 

statusu ilə üzv qəbul olunmasını əsaslandıran arqumentlər kimi istifadə oluna bilər. 

Ən pis halda uzunmüddətli keçid dövrü ərzində (10-15 il) respublikamıza bu 

statusun verilməsinə nail olmaq lazımdır. Eyni zamanda bütövlükdə İEOÖ 

statusunun alınması mümkün olmadıqda, bir sıra mühüm sahələrdə (məsələn: kənd 

təsərrüfatı) bu statusun əldə olunması tələb olunmalıdır. YUNKTAD ekspertlərinin 

rəyinə görə bu mümkün ola bilər. Eyni zamanda, bazar iqtisadiyyatı statusu 

araşdırılmalı, bu statusun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti tədqiq edilməlidir. 

        ÜTT-yə üzvolma danışıqları zamanı kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatının 

aparıcı sahəsi olması, aqrar sektorun yaxşı ənənələrinin olması, bu sahənin inkişafı 

üçün əlverişli aqroiqlim ehtiyatlarının mövcudluğu, ölkə əhalisinin yarıdan 

çoxunun kənd yerlərində yaşaması faktları xüsusi vurğulanmalıdır. Məlum olduğu 
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kimi, həm ÜTT-yə üzvolma zamanı aparılan danışıqlarda, həm də bütövlükdə ÜTT 

çərçivəsində həyata keçirilən ticarət danışıqlarında ən çox mübahisə doğuran sahə 

kənd təsərrüfatı hesab olunur. Bunu son dövrlərdə üzv olmuş ölkələrin təcrübəsi, 

eləcə də Kankun və Honkonqda keçirilmiş Nazirlər Konfransları bir daha 

təsdiqləyir. 

        ÜTT üzvləri tərəfindən təqdim olunmuş suallara verilmiş cavablar 

Azərbaycanın xarici ticarət rejimi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmışdır. 

Bunun sübutu kimi hər yeni təqdim olunmuş suallar toplusunda sualların sayının 

azalmasını qeyd etmək olar. 

İqtisadi həyatın beynəlmiləlləşməsi, Azərbaycanın ağır şərtlər altında gedən 

müasir dünya ilə inteqrasiyasının bütün istiqamətləri yeni imkanlar yaratmaqla 

yanaşı, yeni problemlər, bəzən də təhlükələr yaratmaqdadır. Bu imkanlardan 

səmərəli istifadə edilməsi, mövcud problem və təhlükələrin vaxtında aşkara 

çıxarılıb öyrənilməsi bu gün Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərdəndir. 
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      III FƏSİL.Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi  

                                   sisteminin təkmilləşdirilməsi 

3.1 Davamlı iqtisadi inkişaf baxımından Azərbaycanın xarici tcarət 

əlaqələrinin tənzimlənməsi  sisteminin inkişaf priotetləri. 

Milli iqtisadiyyatın fəaliyyətinin uzunmüddətli dövrdə davamlı və dayanıqlı 

olması onun suverenliyinin və müstəqilliyinin təminatçısı olduğundan daim 

aktuallığını saxlayıb və öz əksini dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətdə tapır. 

Milli iqtisadiyyatın sivil təsərrüfatçılıq sisteminə inteqrasiya olunması, 

iqtisadi münasibətlərdə baş verən müsbət keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə, 

ilk növbədə, tam hüquqi-iqtisadi, idarəçilik baxımmdan qanunvericilik aktlarının 

qəbul edilməsi, bazar infrastrukturlarmm formalaşdırılmasının уə onların çevik 

fəaliyyət mexanizminin yaradılması əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının. ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsində və 

dərinləşdirilməsində ölkənin bir çox beynəlxalq ticarət təşkilatlarında iştirakı, 

regional iqtisadi-ticarət əməkdaşlığa qoşulması, ayrı-ayrı оікəіərіə bağlanmış 

ticarət müqavilələri ѵə Ümumiləşdirilmiş Preferensiyalar Sistemindən (GSP) 

istifadə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan respublikasında xarici ticarət siyasətinin genişləndirilməsi üçün 

həyata keçirilən tədbirləri aşağıdaki kimi qruplaşdırmaq olar: 

- beynəlxalq ticarət təşkilatlarında iştirak; 

- regional iqtisadi-ticarət əməkdaşlığına qoşulma;  

- çoxtərəfli və ikitərəfli ticarət sazişləri;  
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- əlaqəli qanunvericilik aktlarının qəbulu və onlarda müvafıq 

dəyişikliklər; 

- sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi. 

Beynəlxalq ticarət təşkilatlarında iştirak - 1991-ci ildə müstəqillik əldə 

etdikdən sonra Azərbaycan beynəlxalq hüququn tam səlahiyyətli subyekti kimi 

beynəlxalq münasibətlər sisteminə qoşulmuş, iqtisadiyyatm bazar prinsipləri 

əsasmda yenidən qurulması istiqamətində mühüm qərarlar qəbul etmiş və 

respublikanm xarici ticarət siyasəti liberal olaraq müəyyən edilmişdir. Bunun 

nəticəsi olaraq da 1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycan bir neçə beynəlxalq xarici 

ticarət təşkilatlarına müraciət etmiş ѵə əksər təşkilatlar tərəfindən üzv olaraq qəbul 

edilmişdir. Digər təşkilatlarla isə danışıqlar davam etdirilir. 

Azərbaycanm üzv olduğu beynəlxalq ticarət təşkilatlarına Ümumdünya 

Gömrük Təşkilatını ѵə BMT-nin İnkişaf ѵə Əməkdaşlıq üzrə Konfransını 

(UNCTAD) misal göstərmək olar. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) 1997-ci 

ildən başlayan üzvolma istiqamətində işlər isə hal-hazırda da davam edir. 

ÜTT - Azərbaycan artıq 4 ölkə ilə (Türkiyə, Oman, BƏƏ, Gürcüstan) 

ikitərəfli danışıqları başa çatdırmış, 12 ölkə (ABŞ, AI, Hindistan, Tayvan, 

Braziliya, Isveçrə, Yaponiya, C.Koreya, Norveç, Kanada, Ekvador,  Şri-Lanka) ііə 

isə ikitərəfli danışıqlar davam etməkdədir. 
Regional iqtisadi-ticarət əməkdaşlığı - Hal-hazırda Azərbaycan  İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT), İslam Əməkdaşlığı Təşkilatınm, Qara Dəniz 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, GÜAM ѵə MDB-nin üzvüdür. 

(İƏT) - Azərbaycanın fəal iştirak etdiyi ѵə onun beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya  

əlaqələrində  mühüm yer tutan regional inteqrasiya birliklərindən biri də İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatıdır (İƏT). Azərbaycan Respublikasınm İƏT-lə münasibətbri 

1991-ci ilin fevral ayında, hələ SSRİ-nin tərkibində olarkən qurulmuşdur. 1992-ci 

ilin noyabrında İƏT-nin Nazirlər Şurasının növbədənkənar iclasında 7 dövlət 

(Azərbaycan, Əfqanıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan ѵə 

Qırğızıstan) üzvlüyünə qəbul edildi. 2010-cu ildə İƏT ölkələrinin Azərbaycan 

idxalındakı payı 18,4, ixracda isə 3,2 faiz təşkil etmişdir. 
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(İƏT) - Tarixi keçmişi, dini, mədəni və mənəvi dəyərləri ilə islam dünyasının 

ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycanın 1991-ci ilin dekabr ayında İslam Konfransı 

Təşkilatına (İKT) üzv olması beynəlxalq aləmdə respublikamızın qarşısında yeni 

üfüqlər açdı. Bu təşkilata üzv olan ölkələr eyni zamanda Azərbaycanm güclü xarici 

ticarət müttəfıqləridir. Веləкі, bu təşkilata üzv olan 56 ölkənin Azərbaycanın 

idxalında payı isə 2010-cu ildə 20,1 faiz, ixracında isə 12,4 faiz təşkil etmişdir. 

QDİƏT- Azərbaycan QDİƏT-in yaradılmasının  ilk mərhələsindən başlayaraq 

təşkilatın fəaliyyətində, Bosfor Qətnaməsi və İstanbul Bəyənnaməsinin 

hazırlanmasında iştirak etmişdir. Azərbaycan 1992-ci ildən təşkilatın üzvüdür. 

Respublikamızın QDİƏT-də iştirakının əsas məqsədləri təşkilatın  əhatə etdiyi 

regionda malik olduğu rolunun möhkəmləndirilməsindən, Avropaya inteqrasiya 

siyasətini bütün ölçülərdə həyata keçirməsindən, Azərbaycanm tranzit 

potensialmın gücləndirilməsindən, regionun dövlətləri ilə çoxtərəfli əməkdaşlıq 

mexanizminin qurulmasından ibarətdir. Azərbaycan Albaniya ѵə Ermənistan 

istisna olmaqla digər QDİƏT ölkələri ilə Ticarət İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında 

Sazişlər imzalamışdır. 

MDB - Azərbaycan MDB-уə 1993-cü ilin sentyabr ayının 24-də üzv 

olmuşdur. Azərbaycan keçmiş SSRİ ölkələri ііə iqtisadi əlaqələrin qarşılıqlı maraq 

prinsipləri əsasmda inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Bu səbəbdən təsərrüfat ѵə 

iqtisadi əlaqələrin, əпəпəѵі bazarların Ьəфа edilməsi və dərinləşdirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan MDB ölkələri ііə çoxtərəfli ѵə ikitərəfli əsasla bütün 

sahələrdə əməkdaşlığı davam etdirir. Azərbaycan Respublikası tərəfmdən MDB 

çərçivəsində 141 sənəd imzalanmışdır. Onlardan 12-si ratifıkasiya olunmuş, 75-i 

dövlətdaxili proseduralardan keçmişdir. MDB ölkələrinin 2010-cu ildə Azərbaycan 

idxalında payı 31,1, ixracında isə 9,3 faiz olmuşdur. 

GUAM - Azərbaycan həmçinin ÖGUAM təşkilatının da üzvüdür. 1997-ci ilin 

oktyabr aymda Birgə Deklarasiya imzalanaraq GUAM-ın Məşvərət forumu elan 

edilmişdir. Azərbaycan ÖGUAM çərçivəsində imzalanmış bütün sənədlərə 

qoşulmuşdur. GUAM çərçivəsində ticarət-iqtisadi əməkdaşlığm koordinasiyası 

Azərbaycana daimi neft istehlakçılarım ѵə onun ixracı üçün əlverişli marşrut əldə 
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etməyə imkan verir. Eyni zamanda Azərbaycanm bu ölkələrlə qeyri-neft sektoru 

üzrə ixracmm həcmi də son illərdə yüksələn xətlə inkişaf edir. Beləki, 

Azərbaycanın 2010-cu ildə idxalmm 7,9, ixracının isə 6,1 faizi GUAM ölkələrinin 

payına düşmüşdür.  

Çoxtərəfli ѵə ikitərəfli ticarət sazişləri - bu sazişləri 2 qrupa bölə bilərik: 

a) Çoxtərəfli ticarət sazişləri. Müstəqilliyimizi elan etdiyimiz tarixdən bu 

günə Azərbaycan 3 regional təşkilatla çoxtərəfli ticarət sazişi imzalamışdır. 
 

 

Cədvəl  

Azərbaycanın imzaladığı çoxtərəfli ticarət sazişləri 
 

b) İkitərəfli ticarət sazişləri. 2012-ci ilin sonuna kimi Azərbaycan 

Respublikası  32 ölkə ііə ikitərəfli Hökumətlərarası ticarət sazişi imzalanmışdır. 10 

ölkə ііə isə ikitərəfli azad  ticarət sazişi imzalanmışdır. Bu ölkələr MDB-yə üzv 

olan ölkələrdir. Ümumilikdə 40-dan çox ölkə ilə, Rusiya Federasiyasmın  isə 10-

dan çox subyekti ііə ticarət sahəsində müvafıq sazişlər (2 saylı əlavə) 

imzalanmışdır. 

Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi - Azərbaycan Respublikasmda 2010-

2011-ci illərdə bu istiqamətdə ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərinin 

Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri 

 
Saziюin adэ 

Ol

kənin adэ 

Imzalanm

a tarixi ѵə şəhər 

Təsdiq edilib 

1. Avropa Birliyi �ə 
Azərbaycan arasэnda 
tərəfdaюlэq �ə əməkdaюlэq 
Saziюi 

Avropa 
Birliyi 

1996-cэ il 22 
aprel 

Azərbaycan Respublikasэnэn 
1996-cэ il 8 oktvabr tarixli, 169-
10 nцmrəli Oanunu ііə təsdiq 
edilmişdir 

2. GUЦAM iюtirakзэ-
dцvlətləri arasэnda azad 
ticarət zonasэnэn 
yaradэlmasэ haqqэnda 
Saziю 

GUAM Yalta, 20 iyul 
2002-ci il 

АrərЬаусап Respublikasэnэn 10 
iyun 2003-cь il tarixli 469-IIQ 
nцmrəli Qanunu ilə təsdiq 
edilmişdir. 

3. MDB sərbəst ticarət 
zonasэnэn yaradэlmasэ 
haqqэnda Saziю 

MDB Moskva, 15 
aprel 1994-cь il 

Azərbavcan Respublikasэrun 
1996-cэ il 8 oktyabr tarixli, 162-
Ю nцmrəli Oanunu ііə təsdiq 
edilmişdir 

Qeyd: Cədvəl Xarici Işlər və Ədliyyə Nazirliklərinin məlumatları əsasında hazırlanmışdır 
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inkişaf etdirilməsi, dövlət tənzimlənməsi sisteminin, biznes mühitinə dair 

qanunvericiliyin və inzibati prosedurlarm təkmilləşdirilməsi, regionlarda 

sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin 

formalaşdırılması, maarifləndirmə, iş adamlarmm işgüzar əlaqələrinin inkişafı ѵə 

müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi kimi kompleks tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, son illər ölkə iqtisadiyyatında və onım əsasını 

təşkil edən sahibkarlığm inkişafı sahəsində müşahidə edilən pozitiv meyllər daha 

qabarıq şəkildə özünü  göstərir. 2012-ci ildə ümumi daxili məhsulun həcmində 

özəl sektorun рауı  85 faiz təşkil etmişdir. Aqrar sektor, sənaye, ticarət, 

mehmanxana ѵə iaşə xidməti, tikinti, nəqliyyat, rabitə kimi istehsal ѵə xidmət 

sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin payı 70-99 faiz arasında dəyişir.  

Məşğulluğun 74 faizi özəl sektor tərəfındən təmin edilmişdir. Ümumi vergi 

daxilolmalarında qeyri-dövlət sektorunun payı 81,5 faiz ѵə  özəl bölmədə 

istehsalın həcmi sənaye məhsulunun  87,3 faizini təşkil etmişdir. 1 yanvar 2013-ci 

il tarixinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq  subyektlərinin 

sayı 248120, xarici və birgə  müəssisələrinin  sayı 1083, kənd təsərrüfatında fərdi 

sahibkarların sayı 2451 olmuşdur. 

Aqrar sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarlar tərəfındən istehsal edilən 

məhsullar üçün yeni bazarların tapılmasının stimullaşdırılması məqsədilə 2011-ci 

ildə Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilmiş "Beynəlxalq Yaşıl Həftə-2011" 

sərgisində, Almaniyanın Nümberq şəhərində keçirilmiş "Biofak" beynəlxalq 

orqanik məhsullarm sərgisində, Moskvada Ümumrusiya Sərgi Mərkəzində 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) 20 illiyinə həsr olunan Dövlətlərarası 

Sərgidə, Almaniyanm Köln şəhərində keçirilmiş "Anuqa Beynəlxalq Ticarət 

Sərgisi"ndə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin iştirakı təmin edilmiş ѵə 

bu sərgilərdə ölkədə istehsal olunmuş geniş çeşiddə rəqabətqabiliyyətli məhsullar 

nümayiş olunmuşdur. 

Bununla yanaşı 2011-ci il sentyabr ayının 27-də "Bakı Expo" Sərgi 

Mərkəzində Azərbaycan Respublikasmm dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildönümünə 

həsr olunmuş "Müstəqil Azərbaycan 20 ildə" Milli Sərgisində 130-dan çox 
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müəssisə, təşkilat və şirkət iştirak etmiş, 11 min kvadrat metr sahəni əhatə edən 

sərgidə Azərbaycanın son 20 ildə. 

Respublikada innovativ ѵə yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli 

sənaye əldə etdiyi uğurlar nümayiş olunmuşdur. məhsulları istehsalının inkişafı 

üçün münbit şərait yaratmaq məqsədi ilə imzalanmış Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr tarixli "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkmın 

yaradılması haqqmda" ѵə 2011-ci il 28 dekabr tarixli "Bakı şəhərində Balaxanı 

Sənaye Parkının yaradılması haqqında" Fərmanlarınm icrası istiqamətində sistemli 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. "Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 

fəaliyyətinin "Bir pəncərə" prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 2 oktyabr tarixli 2458 

nömrəli Sərəncamma əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-

ci il 11 avqust tarixli 180 nömrəli qərarı ііə həmin tarixdən etibarən sahibkarlıq 

subyektlərinin nəzarət kitabçası ilə əvəzsiz təmin edilməsi həyata keçirilir. 

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli, 383 

nömrəli Fərmanı ilə "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat 

reyestrinin forması ѵə aparılması qaydası haqqında Əsasnamə" təsdiq edilmiş ѵə 

2011-ci il 1 may tarixdən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid 

məlumat reyestri fəaliyyətə başlamışdır. 

Dövlət inzibatçılığında modern və çevik idarəetmənin təmin edilməsi, dövlət 

orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığm artırılması ѵə korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara şərait yaradan hallarm aradan qaldırılması üçün əhaliyə elektron 

xidmətlərin göstərilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq "Dövlət orqanlarında 

elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli 

Fərmanın tələbləri rəhbər tutularaq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2011 -ci il 24 noyabr tarixli, 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektron xidmət 

növbrinin Siyahısı"na sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlər də daxil 

edilmişdir. 

Mənbə: Diagram SKMF-nin məlumatları əsasında hazırlanmışdır 
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Bu cür tədbiriər isə sahibkarlarda Fondun verdiyi kreditlər barədə 

məlumatların artmasına, öz növbəsində onların qeyd olunan güzəştlərdən ѵə 

imkanlardan istifadə səviyyəsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. Веіəкі, 2011-ci 

ilin müvafıq dövrü ilə müqayisədə 2012-ci ilin ilk 6 ayı ərzində SKMF-yə müraciət 

etmiş sahibkarların investisiya layihələrinin məbləği 2,6 dəfə, о cümlədən sənaye 

məhsullarınm istehsalı ѵə emalı üzrə 1,6 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı ѵə email məhsulları üzrə isə 2,7 dəfə çox olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, SKMF tərəfındən regionlarda fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektlərinin təqdim etdiyi layihələrin maliyyələşdirilməsinə üstünlük 

verilməsidir. Веіəкі, 2012-ci ilin ilk 6 ayı ərzində maliyyələşdirilmiş 1402 

investisiya layihəsindən yalmz 10,3 %-i (145 layihə) Bakı şəhərində fəaliyyət 

göstərən sahibkarlıq subyektlərinin təqdim etdiyi investisiya layihələrinin payına 

düşmüşdür. Yəni qeyd olıman dövr ərzində 1402 layihədən 89,7 %-i (1257 layihə) 

regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin təqdim etdiyi investisiya 

layihələrinin payınа düşmüşdür. 

Dəqiqdə vurğulamaq lazımdır ki, SKMF tərəfındən maliyyələşdirilmiş 

investisiya layihələrinin miqdarında olduğu kimi məbləğində də regionlarda 

fəaliyyət göstərən   sahibkarlıq subyektlərinin təqdim etdiyi investisiya 

layihələrinin xüsusi çəkisi çox böyük olmuşdur.  

Beləki, 2012-ci ilin ilk yarısında SKMF tərəfındən verilmiş ümumi güzəştli 

kredit məbləğinin (143,1 milyon manat) 72,7 %-i (103,5 milyon manat) 

regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin təqdim etdiyi investisiya 

layihələrinin payına düşmüşdür. 

Qeyd olunan dövr ərzində SKMF tərəfindən verilmiş güzəştli kreditlərin 

iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü ііə bağlı diaqrama diqqət yetirincə malum olur 

ki, Fond tərəfındən əsas prioritet sahə kimi kənd təsərrüfatı məhsullarınm istehsalı 

ѵə email götürülmüşdür. Bu isə iqtisadi cəhətdən tamamilə doğrudur. Веləкі 

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə məşğul əhalinin təqribən  

38%-i kənd təsərrüfatı sektorunda çalışır ѵə bu cür güzəştli kreditlər onlarm 
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fəaliyyətlərini genişləndirmələrinə və daha çox mənfəət əldə etmələrinə imkan 

verəcəyi qənaətindəyik. 

Azərbaycanda İxracın ѵə İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) 

tərəfindən təkcə 2011-ci il ərzində yerli və xarici iş adamlarının ѵə beynəlxalq 

tərəfdaşların iştirakı ііə 190 milli ѵə beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Веləliкlə, 

yerli sahibkarlar belə tədbirlər vasitəsilə istehsal etdikləri məhsulları çox rahatlıqla 

xarici bazarlara çıxarmaq məqsədilə sərfəli tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. 

Веіəкі, qeyd olunan dövr ərzində sözügedən tədbirlər çərçivəsində təşkilatlar 

arasmda 14 əməkdaşlıq haqqmda anlaşma memorandumları ѵə müqavilə 

imzalanmış, yerli ѵə xarici şirkətlər arasmda müxtəlif sahələr üzrə ilkin razılıq əldə 

olunmuşdur. 

Paralel olaraq Azərbaycan Respublikası Sənaye və  İqtisadiyyat Nazirliyinin 

Bakı Biznes Tədris Mərkəzi (BBTM) tərəfındən aşağıdakı 4 istiqamət üzrə 53 

biznes və korporativ tədris modulları hazırlamışdır: 

- ümumi xarakterli; - infrastruktur xarakterli; 

- funks ional xarakterli; - korporativ. UNCTAD-ın verdiyi məlumata görə hal-hazırda dünyada 13 ölkə Ümumiləşdirilmiş Preferensiyalar Sistemi (Generalised System of Preferences -GSP) tətbiq edir. Mənbə: Cədvəl UNCTAD-ın internet səhifəsinə əsasən hazırlanmışdır  

Qeyd olunduğu kimi, hal-hazırda dünyada 13 ölkə GSP tətbiq etsə də 

Azərbaycan Respublikası bu proqramların hamısmdan istifadə etmir. 

Beləki, Rusiya ѵə Belarus ilə Azərbaycan arasında qüvvədə olan sərbəst 

ticarət sazişlərində GSP-nin nəzərdə tutduğu güzəştlərdən daha artıq güzəştlər 

olduğundan Azərbaycanın bu ölkələrin GSP proqramlarına qoşulmasına ehtiyac 

qalmamışdır. 

Eyni zamanda Azərbaycanm Avropa Birliyinin tətbiq etdiyi GSP+ 

proqramının benefısiarı olduğunu və Estoniya ilə Bolqarıstanın AB-nin üzvü 

olduqlarını пəzərə alaraq bu ölkələrin tədbiq etdikləri analoji proqramlara üzv 

olmağa ehtiyac qalmamışdır. Lakin, ölkəmiz Avstraliya və Y. Zelandiyanın GSP 

proqramlarından istifadə edə nilməməkdədir. 

Azərbaycanın benefisiarı olduğu GSP təqdim edən ölkələrin dünyanın ümumi 

idaxlaında payı çox böyükdür. Beləki, Avropa  Birliyinin 2010-cu ildə dünya 
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idxalında payı 33,9 %, ABŞ-ın payı 12,9%, Yaponiyanın payı 4,5%, Kanadanın 

payı 2,6%, Türkiyə və İsveçrənin  payı isə 1,2% təşkil etişdir. Bu isə həmin 

ölkələrin həqiqətən də kifayət qədər böyük bir bazar olduğu fikrini bir daha sübut 

edir. 

Azərbaycan Avropa Birliyinin GSP və GSP+ proqramlarından istifadə 

səviyyəsi hələlik qənaətbəxş hesab edilə bilməz. Belə ki, Azərbaycan Avropa 

Birliyinin GSP proqramına    2001-ci ildə daxil edilmişdir. Lakin, Azərbaycan 

ixracatçıları bunlardan səmərəli şəkildə istifadə edə bilməmişlər. Beləki, AB-nin 

analoji proqramlarından maksimum istifadə səviyyəsi 2002-ci ildə 69,3% , 2011-ci 

ildə isə 13,5 : təşkil etmişdir. 

Qlobal maliyyə böhranının 1-ci “dalğası”nın dünya iqtisadiyyatında ciddi 

mənfi nəticələr ortaya çıxardığı  və 2-ci “dalğası”nın isə yaxın gələcəkdə dünya 

bazarlarına və beynəlxalq ticarətə çox böyük  itkilər gətirəcəyinin ehtimal edildiyi 

bir vaxtda Avropa Birliyinin GSP+ proqramı ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2007-ci ildə ixrac edilən həmin mallar GSP+ 

çərçivəsində ixrac edilsəydi gömrük rüsumunun miqdarı sadəcə 150,2 min ABŞ 

dolları təşkil edərdi. Lakin GSP-dən istifadə səviyyəsi yalnız 11,3 faiz olmuş və 18 

milyon ABŞ dolları həcmində əіаѵə gömrük rüsumu ödəmişdir. 

Azərbaycan hökumətinin məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan 

mənşəli məhsul ixracatçıları 1 yanvar 2009-cu il tarixindən GSP proqramından 

daha çox üstünlüklər təqdim edən Avropa Birliyinin digər GSP+ proqramından 

istifadə etmək hüququ əldə etmişlər. Avropa İttifaqınm müvafıq qərarına əsasən bu 

proqramm benefısiarı olan ölkələr nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan 1 yanvar 2012-

ci il tarixinədək istifadə edə bilərdilər. Lakin, Avropa İttifaqının 2011/C 363/06 

nömrəli qərarına əsasən 1 yanvar 2012-ci il tarixindən GSP+ proqrammın 

benefısiarı olan ölkələr bu proqramdan növbəti 2 il ərzində istifadə etmək imkanı 

əldə etmişlər. 

Bəs nədir GSP+ proqramını GSP-dən fərqləndirən əsas cəhət? Qeyd etməliyik 

ki, Avropa Birliyinin GSP+ proqrammın əvvəlkindən əsas fərqi onun daha çox 
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güzəştlər təqdim etməsidir. Веіəкі, beynəlxalq ticarətin mal nomenklaturası üzrə 

97 qrupdan 68-i gömrük rüsumundan tamamilə, 10 mal qrupu isə advalor gömrük 

tariflərindən azad edilmişdir. 11 mal qrupunda yer alan malların isə əksər hissəsi 

gömrük rüsumlarından azad edilmişdir. Digər 8 mal qrapunda yer alan malların isə 

az bir hissəsi gömrük rüsumlarından azad edilmişdir. 

Cədvəl  

GSP+ çərçivəsində Avropa Birliyinin bir sıra məhsullara tətbiq 
etdiyi gömrük rüsumları 

 

Məhsulun adı Tətbiq olunan normal 
gömrük rüsumları 

GSP+ çərçivəsində 
gömrük rüsumları 

Armud şirəsi 33,6%+ 20,6€/100 kq 0+20,6€/100 kq 
Alma püresi 24 % + 4,2€/l 00 kq 0+ 4,2€/l 00 kq 

Мüгəbbə ѵə cemlər 24 % + 4,2€/l 00 kq 0+ 4,2€/l 00 kq 

Ərik şirəsi 16,8%+ 20,6€/l 00 kq 0+ 20,6€/100 kq 
Alma şirəsi 18% 0 
Nar 8,8% 0 
Xurma 7,7% 0 
Fındıq 3,2% 0 

Mənbə: Avropa İttifaqının ixraca yardım (Export Helpdesk - www, 
exporthelpdesk.eııropa.eu) xidmətinin məlumatları əsasında hazırlanmışdır. 

 

GSP+ çərçivəsində məhsul ixracı zamanı güzəştlərdən istifadə etmək üçün 

"Forma A" mənşə sertifıkatı təqdim olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Avropa Birliyi ölkələri ilə yanaşı, ABŞ-ın GSP 

proqramından isäfadə edir. Ümumiyyətlə, ABŞ GSP proqramını 1 yanvar 1976-cı 

il tarixindən etibarən btbiq edir. 19.dekabr 2008-ci il tarixli ABŞ Prezidenti Core 

Buşun qərarı ilə Azərbaycan ABŞ-ın GSP proqramına daxil edilmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, 2010-cu ildə ABŞ-ın GSP çərçivəsində idxalı 22,5 milyard ABŞ 

dolları təşkil etmiş, benefısiar ölkə statusuna malik 129 ölkə bundan 682 milyon 

ABŞ dolları həcmində imtiyaz əldə etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı Səfırliyinin məlumatma əsasən 2011-

ci ildə ABŞ-ın GSP proqramından əп çox faydalanan 50 ölkə sırasmda 

Azərbaycanın adıyer almamışdır. Qeyd olunan məlumatda sözügedən dövr 

ərzində Azərbaycandan ABŞ-a ümumi ixracm həcmi 242 min ABŞ dolları təşkil 
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etmişdir. Lakin sözügedən proqram çərçivəsində Gürcüstandan ABŞ-a ixracm 

həcmi 101 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da Azərbaycanm ABŞ-a 

ümumi ixracmdan 417 dəfə çoxdur. 

Ümumilikdə Azərbaycanm GSP proqramları çərçivəsində bir çox mal 

mövqeləri üzrə ixrac imkanları olduğu halda bu güzəştlərdən yetərincə istifadə 

olunmamışdır.  Belə ki, əksər GSP proqramlarından faydalanmaq hüququ olsa da 

bu imtiyazlardan çox cüzi dərəcədə istifadə etmişdir. 

       Azərbaycan  höküməti ölkədə xarici ticarətin genişləndirilməsinin vacibliyini 

qəbul edərək. Azərbaycanın 2200 “Gələcəyə baxış”  İnkişaf Konsepsiyasında 

ticarətlə bağlı aşağıdakı prioritetləri müəyyən etmişdir: l)xarici ticarət 

prosedurlarınm sadələşdirilməsi; 2)idxal ѵə ixrac edilən malların srrukturunun 

diversifıkasiyası; 3)idxal və ixracın ərazi (ölkə) strukturunun diversifıkasiyası; 

4)ÜTT prinsipləri çərçivəsində daxili bazarın qorunması imkanlarmm təhlili; 

5)idxalı əvəz edən məhsulların istehsalınm stimullaşdırılması üzrə ticarət 

siyasətinin təkmilləşdirilməsi; 6)preferensial ticarət rejimlərindən faydalanma 

imkanlarının araşdırılması; 7)ticarət statistikasınm təkmilləşdirilməsi; 8)xarici 

ticarətdə elektron ticarətin rolunun təhlil edilməsi və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bazar prınsiplərİ əsasında inkişaf edən 

respublikamızda  xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün 

aşağıdakı prinsiplərə riayət edilməsinin məqsədəuyğun hesab etmək olar:  

- ölkənin mövcud təbü-iqtisadi potensialından məqsədli  və səmərəli istifadə 

olunmah; 

- ixracyönümlü məhsul istehsalında elmi-texhiki tərəqqinin müasir 

nailiyyətləri və innovasiya texnologiyalarından istifadə imkanları 

genişləndirilməli; 

- təsərrüfat subyektlərinin müəyyən məhsullar istehsalı üzrə ixtisaslaşma 

səviyyəsi yüksəldilməsi; 

- nəqliyyat və infrastruktuk  sahələr yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırılmalı; 
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- xarici  ticarəti  tənzimləyən  qanunvericilik  bazası   təkmilləşdirilməli  və 

beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, iqtisadiyyatın xarici amillərlə six əlaqəliliyini və 

qarşılıqlı asılılığını nəzərə alaraq ölkələr xarici ticarət əlaqələrinin səmərəli 

qurulması üçün aşağıdakı üç inkişaf modelindən istifadə edirlər: 

− İxrac imkanlarının yüksəldilməsini nəzərdə tutan inkişaf modeli; 

− İdxalı əvəz edəcək istehsal sahələrinin inkişaf modeli; 

− İqtisadi inteqrasiya modeli. 

İxracyönümlü istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər sistemində mühüm yer tutan modellərdən biridir. Azərbaycanın bu 

modeli uğurla tətbiq edə bilməsi üçün ilk növbədə təsərrüfat subyektlərinin 

beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına əhəmiyyət verilməlidir. 

Belə ki, ölkənin prioritet sahələrə əsaslı kapital qoyuluşu artırılmalı, 

istifadəsiz ehtiyat mənbələri fəal təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməli və istehsal 

olunan məhsulların beynəlxalq bazarlara sərbəst çıxışı stimullaşdırılmalıdır. 

BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfındən 183 seçilmiş ölkə üzrə müxtəlif növ 

malların ixracı ѵə idxalı іlə bağlı məlumatları özündə əks etdirən "Dünyanın Vahid 

Ticarət Metodu" məlumat bazası əsasında Standart Beynəlxalq Ticarət Təsnifatı 

(3-cü düzəlişdə, SITC-3) üzrə malların 4 rəqəmli təsnifatından istifadə edilməklə, 

Azərbaycan üçün Balassa İndeksi ѵə Xalis İxrac Əmsalı hesablanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  hal-hazırda respublikamızda verilmiş 

43 əsas rəqabətli məhsuldan 25-i üzrə ixracın artım sürəti dünya idxalının artım 

sürətini qabaqlamışdır ki, bu da onlarm rəqabətə daha çox davamlı məhsullar 

olduğunu göstərir. Bu məhsullar daha rəqabətli, о cümlədən böyük istehsal ѵə 

ticarət potensialına malik məhsullardır. Bu baxımdan daha uğurlu məhsul kimi təzə 

ѵə ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş ѵə ya təmizlənməmiş qoz-fındıq (080222) 

çıxış edir. Bu məhsulların dünya ixracında payı 4,8% olmaqla, dünyada 4-cü yeri 

tutur. Digər əsas məhsulumuz təzə meyvələrdir (081090). 

Respublikamızın iqtisadi təhlükəsizliyi ѵə yerli istehsalın stimullaşdırılması 

baxımından bir sıra əmtəə qrupları üzrə idxal asılılığma son qoyulmalıdır. Lakin 
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bütün məhsul ѵə xidmətlər üzrə idxalı əvəz edəcək istehsal sahələrini inkişaf 

etdirmək mövcud potensial, һəт də sosial-iqtisadi səmərəlilik baxımmdan qeyri-

mümkündür. İdxalı 

əvəz edəcək istehsal sahələrımfrfteşkılı ırınəcmİi investisiya qoyuluşları tələb edir. 

ВeləlікІə, xarici ticarət əlaqələrinin inkişafmm nəzəri-metodoloji prinsiplərinə 

əsaslanaraq müasir dövrdə dünya təsərrüfat sistemində gedən prosesləri, 

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərini ѵə istiqamətlərini nəzərə alaraq belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, hazırda ölkəmizin xarici ticarət əlaqələri aşağıda qeyd 

olunan istiqamətlərdə təkmilləşdirilməlidir: 

-   ixrac və idxalın strukturunun diversifikasiya məqsədilə təbnilləşdirilməsi; 

- xarici investisiyaların ölkəyə axınının intensivləşdirilməsi yolu ilə 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində texnoloji yeniləşmənin həyata 

keçirilməsi və istehsal-texnoloji proseslərin modernləşdirilməsi.  

Qeyd olunan istiqamətlərdə səmərəli xarici ticarət siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün aşağıdakı bir sıra zəruri məsələlərin həlli vacibdir: 

- beynəlxalq bazarlarda məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin 

yüksəldilməsi məqsədılə elmı-texnıkı tərəqqinin və yeni texnologiyaların  

maksımum ıstıjadə edilməsi, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma 

sahəsində beynəlxalq təcrübənin dərindən mənimsənilməsi; 

- sahibkarlıq subyektlərinin beynəlxalq bazarlara sərbəst çıxışının 

təmin edüməsinin müxtəlif vasitələrlə dövlət tərəfindən 

stimullaşdırılması; 

- sənaye,  o cümlədən emaledici,  yüngül,  yeyinti sahələrinin, kənd 

təsərüfatının və xidmət sahələrinin də hərtərəfli inkişaf etdirilməsi;   

- müxtəlif iqtisadi vasitələr və mexanizmlərlə daxili bazarm 

qorunması. 

- Respublikamızm xarici ticarət siyasətinin təkmilləşdirilməsi vəzifələrindən 

biri də Ümumdünya Ticarət Təşkilatına səmərəli şəkildə üzv olmaqdan ibarətdir. 

ÜTT-yə qoşulmaq istəyən ѵə ya artıq üzv olmuş bütün ölkələr üçün ciddi 

əhəmiyyət kəsb edən problemlərdən ən əsası xarici ticarət siyasətinin və onun 
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mühüm tərkib hissəsi olan gömrük-tarif siyasətinin ÜTT qaydalarma 

uyğunlaşdırılması problemidir. 

Веləкі, Azərbaycan Xarici Ticarət rejimi haqqmda Memorandumu 1999-cu 

ildə ÜTT Katibliyinə təqdim etmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidentinin 

1583 saylı 2006-cı il 2 avqust tarixli Sərəncamı ііə Azərbaycan Qanunvericiliyin 

ÜTT-nin tələblərinə uyğunlaşdırılması üzrə Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. 

Sözügedən Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş 39 normativ-hüquqi aktdan 2-si 

qüvvədən düşmüş ѵə yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Веіəіікіə, hazırlanmalı ѵə ya 

mətnində zəruri dəyişikliklər edilməli olan sənədlərin sayı 38-dir ѵə ondan 16-sı 

artıq qəbul edilmiş ѵə qüvvəyə minmişdir. Digər sənədlər ilə bağlı müvafıq işlər 

aparılır. 

Qeyd  etmək lazımdır ki, dünya təcrübəsində milli qanunvericiliyin ÜTT 

normalarına uyğunlaşdırılmasının üç yolu müəyyən olunmuşdur: 

Birinciyol şərti olaraq Braziliya yolu adlandırılır. Brazilya olduqca sadə 

yoldan istifadə etmişdir. ÜTT əsas sənədləri portuqal dilinə tərcümə olunmuş ѵə 

kiçik preambula ііə Braziliyada milli qanunlar kimi dərc edilmişdir. 

İkinci yolu şərti olaraq yapon metodu adlandırmaq olar. Yaponiya sadəcə elan 

etmişdir ki, o, ÜTT sazişlərini qəbul edir və hər hansı bir mübahisəli ѵə mürəkkəb 

situasiyada yapon qanunlarına deyil, ÜTT çərçivəsində qüvvədə olan hüquqi 

normalara istinad ediləcək. Milli qanunvericilikdə isə heç bir dəyişiklik 

edilməmişdir. 

Üçüncü yol isə Rusiyanın tutduğu yoldur. Веіə ki, Rusiyada yalnız ÜTT 

sənədlərinin rus dilinə tərcümə edilməsi ііə kifayətlənməyib, һəт də UTT-nin 

normalarına əsaslanan milli qanunlar formalaşdırılmışdır. Qeyd edək ki, 

Azərbaycanda da  bu  üsul tətbiq edilir. 

Respublikamızın ÜTT-yə qəbulu üçün tələb olunan şərtlərdən biri gömrük 

güzəştləri, k/t-a daxili dəstək tədbirlərı və ixrac mbsidiyaları sahəsində öhdəliklər 

üzrə ikitərəfli danışıqlar aparılmasıdır. Güzəştlərı uzrə danışıqların məqsədi 

xarici iqtisadi fəaliyyətin bütün mal nomenklaturası üzrə tarif dərəcələrinin tətbiq 

edilə bilən ən yüksək həddini müəyyənləşdirməkdir. 
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Ölkəmizin tarif güzəştləri ilə bağlı ilk təklifləri Azərbaycan Respublikasının 

ÜTT-уə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın 21 iyun 2004-cü il 

tarixində keçirilən ikinci iclasında təsdiq olunmuş ѵə ÜTT Katibliyinə təqdim 

edilmişdir. Sonralar bir neçə dəfə həmin təkliflərin baxılmış və təkmilləşdirilmiş 

variantları Komissiyanın iclaslarmda təsdiq edilmiş və yenidən Katibliyə təqdim 

olımmuşdur. 

Tətbiq olunan rüsumlarm dərəcəsi 0%-15% arasmda dəyişir. Azərbaycan 

Respublikasmda idxal tariflərinin orta dərəcəsi 10,6%-ə bərabərdir (spesifık 

tariflərin advalor dərəcəsini 15% hesablamaq şərti ilə). ÜTT katibliyinə təqdim 

olunan Bazara çıxış sənədində əks olunan ilkin boundların (təklif olunan yüksək 

hədd dərəcələri) orta dərəcəsi isə 14,4%-ə bərabərdir (spesifık tariflərin advalor 

dərəcəsini 30% hesablamaq şərti ilə). Təkliflər hazırlanarkən Azərbaycan 

iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyət kəsb edən və prioritet sayılan sahələrin qorunması 

üçün yüksək tarif dərəcəsi тііəууəп edilərkən digər sahələrdə tarif dərəcələrinin 

aşağı salınması ѵə bununla orta tarif tarazlığmın saxlanması prinsipi əsas 

götürülmüşdür. 

Azərbaycanın iştirak etdiyi tarif danışıqları  kənd təsərrüfatı məhsulları, qeyri-

kənd təsərrüfatı məhsulları, sektoral təşəbbüslər  üzrə aparılır.  

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bound təkliflərinin orta 

dərəcəsi 20,8% təşkil edir. Hazırda, kənd təsərrüfatı mallarına tətbiq olunan 

tariflərin orta dərəcəsi 17,3%-dir. Bound tariflərinin minimal həddi 0%, maksimal 

həddi isə 45%-dir. Maksimal faiz yalnız bir mal mövqeyi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur, bu da sənaye üsulu ilə istehsal olunan toyuqlardır. 0% gömrük 

rüsumu əsasən damazlıq heyvanlara, səpin üçün toxumlara, uşaq qidasma və elmi 

tədqiqatlar üçün nəzərdə tutulmuş idxala müəyyən olunmuşdur. 

Spirtli içkibr ѵə tütün üçün ilkin təkliflər tətbiq olunan spesifik tariflərin iki 

dəfə artırılması ііə müəyyən olunmuşdur. Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfındən 

bound təkliflərində spesifık tariflərin advalor dərəcələri hesablanmış və aksizli 

mallar üçün tətbiq olunan rüsumun 25%-30% olduğu bildirilmişdir. 
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Tarif kvotası yalnız bir mal mövqeyində, bərk buğdada nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu, kvotadaxili 0%, kvotadan artıq 30% gömrük idxal rüsumu deməkdir. Lakin, 

baxmayaraq ki, tarif kvotaları ÜTT qaydaları ilə qadağan olunmur, onun tətbiqi 

proseduru mürəkkəb olduğuna görə üzv ölkələr tərəfındən müsbət qarşılanmır. 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mövqeyinə əsasən 

aşağıdakı sahələr üzrə ilkin təkliflərdə yüksək tariflər müəyyən olunmuşdur: ət və 

ət məhsulları; süd və süd məhsulları; bəzi meyvə və tərəvəz növləri; konserv 

sənayesi; spirtli içkilər ѵə şirələr; tütün; pambıq; ірəк. Qeyd olunan sahələrin 

qorunması üçün 30%-50% gömrük rüsumu nəzərdə tutulmuşdur. 

Bunlarla yanaşı olaraq  qeyri kənd təsərrüfatı məhsullarında Azərbaycanın 

ilkin təkliflərinin sadə ortalaması 10.4% təşkil edir. Hazırlanmış təkliflər 0%-50% 

arasmdadır. Burada yüksək tarif dərəcələri əsasən trikotaj, paltar və geyim əşyaları, 

kimya sənayesi, metallurgiya, mebel sənayesi və s. üçün nəzərdə tutulmuşdur. 0% 

əsasən Azərbaycanda istehsal və emal üçün xammal kimi idxal olunan əmtəələr 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ÜTT-nin bir sıra aparıcı ölkələri ticarətin daha da 

liberallaşdırılmasını nümayiş etdirmək məqsədi ilə bir neçə sektor seçərək orada 

0% tarif dərəcəsi ilə iştirak etmək təşəbbüsünü irəli sürmüşlər. Əsas sektorlar 

aşağıdakılardır: İnformasiya texnologiyaları; kimyəvi harmonikləşdirmə; mülki 

aviasiya; tikinti avadanlıqları; kənd təsərrüfatı avadanlıqları; əczaçılıq preparatları 

ѵə tibb avadanlıqları; elmi avadanlıqlar; dəmir; oyuncaqlar ѵə s. 

Ölkəmizin ÜTT-уə güzəştli şərtlərlə qəbul olunmasında Azərbaycana hansı 

statusun verilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. ÜTT-də üzv ölkələr 3 inkişaf 

statusu əsasmda bölünür: inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş 

ölkələr. Azərbaycanı əп az inkişaf etmiş ölkələr kateqoriyasma aid etmək olmaz. 

Lakin ÜTT sazişlərində inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün də kifayət qədər 

güzəştlər mövcuddur ѵə elə bu səbəbdən də namizəd ölkələrin ÜTT-yə qəbulu 

zamanı ÜTT üzvləri bu ölkələrə inkişaf etməkdə olan ölkə statusunun 

verilməsindən yayınırlar. Yeni üzv olan ölkələrin, misal üçün Qırğızıstan, 

Gürcüstan, Moldovanın ѵə Ermənistanın ÜTT-уə qəbulu zamanı ÜTT üzvləri 
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onları "keçid iqtisadiyyatlı" ölkə adlandıraraq sənədlərə bu termini daxil 

etmişdilər, lakin faktiki olaraq bu ölkələrin öhdəlikləri inkişaf etmiş ölkələrin 

öhdəliklərinə bərabər ѵə ya onlardan da artıqdır. 

− Qeyd etmək lazımdır ki,kənd təsərrüfatı üzrə   danışıqlarda problemli 

olan məsələləri aşağıdakılardır: 

− Azərbaycana IEOÖ kimi yanaşımamağı  

−  vergilərin ləğvi ilə bağlı imtiyazların subsidiya kimi qəbul 

olunmaması; 

− Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin borclarının silinməsinin subsidiya 

kimi qəbııl olunmaması. 

Xidmətlərlə ticarət sahəsində öhdəliklər üzrə ikitərəfli danışıqlarda fəal 

iştirak edir. Azərbayca xidmətlər sektorunda ikitərəfli danışıqları aşağıdakı 

ölkələrlə aparır: ABŞ, Aİ, Tayvan, Yaponiya, Koreya, Hindistan və Norveç. 

Türkiyə, BƏƏ, Oman, Qırğızıstan ѵə Gürcüstanla ikitərəfli danışıqlar yekunlaşmış 

ѵə bu barədə ikitərəfli protokol imzalanmışdır. Moldova ііə isə ikitərəfli danışıqlar 

yekunlaşmışdır, protokollarm imzalanması gözlənilir. Bütövlükdə xidmətlər 

sahəsinə dair Azərbaycan tərəfinə bildirilmiş əsas tələblər aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

− xidmətlərə subsidiyaların tətbiq edilməyəcəyinə dair öhdəliyin 

götürülməsi;  

− xidmətlər bazarının daha da liberallaşdırılması və xarici hüquqi 

şəxslərin Azərbaycanın xidmətlər bazarında heç bir diskriminasiya 

olmadan xidmətlər göstərilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması; 

− GATT-ın tələblərinə uyğun olaraq xidmətlər göstərilməsinin bütün 

üsulları üzrə Azərbaycan tərəfınin təklif etdiyi məhdudiyyətlərin ləğv 

edilməsi; 

− xidmətlər sahəsində öhdəliklərə dair məlumatları özündə əks etdirən 

cədvələ xidmətlərə dair ÜTT-nin tərtib etdiyi təsnifatda əksini tapmış 

155 xidmət növlərinin hamısının daxil edilməsi və onlar üzrə heç bir 

məhdudiyyətin qoyulmaması; 
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− sığorta bazarının tam liberallaşdırüması və xarici hüquqi və fiziki 

şəxslərin bu sahədə fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyətin qoyulmaması; 

− Mərkəzi Bankının xarici bank kapitalının yerli bank kapitalında 

iştirakına məhdudiyyət tətbiq etmək hüququnun və digər qadağaların 

ləğv edilməsi; 

− telekommunikasiya sahəsində "Aztelekom "un müstəsna hüququnun 

ləğv edilməsi və bu sahənin liberallaşdırılması; 

− paylaşdırma xidmətləri üzrə heç bir məhdudiyyətin və sairin olmaması; 

− Ən Əlverişli Rejimdən istisnalar cədvəlinə daxil edilmiş istisnaların 

aradan qcddmhnasi və bütün ölkələrə eyni şəraitin təmin edilməsi. 

Dünya ölkələrinin təcrubəsi göstərir ki, ÜTT-yə üzvlüklə bağlı danışıqların 

nəticələri yalnız cari müqayisəli üstünlüyə malik olan istehsal sahələrinin deyil, 

həm də potensial müqayisəli inkişaf xüsusiyyətlərinə malik olan istehsal 

sahələrinin maraqlarının nəzərə alınması təmin edildikdə daha uğurlu sayıla bilər. 

Bu məsələyə yanaşmada bir sıra ölkələrin təcrübəsi (Finlandiya ən yaxşı nümunə 

ola bilər) klaster yanaşmanın (əsas istehsal müəssisələri ilə yanaşı, onlarm inkişafı 

üçün zəruri olan yardımçı sahələrin olması da zəruridir) düzgün olduğunu göstərir. 

Eyni zamanda, danışıqlarda aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsi vacibdir:  

− kənd əhalisinin əsas gəlir mənbəyi kənd təsərrüfatı məhsulları oldugu 

üçün ÜTT-yə qəbul olunma zamanı bu sektor mühafızə olunmalıdır; 

− - ən zəifinkişaf etmiş rayon-sektorlar üçün inkişaf proqramları 

hazırlanmalıdır; 

Eyni zamanda, Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin Ermənistan tərəfindən 

işğalı, sosial-iqtisadi problemlərə malik 1 milyondan artıq qaçqın ѵə məcburi 

köçkünün olması Azərbaycanın ÜTT-уə qəbul olunması zamanı xüsusi hal kimi 

nəzərə alınmalıdır. Göründüyü kimi, ölkənin milli maraqları tariflər üzrə 

danıŞıqların, həmçinin ÜTT-уə üzvlük istiqamətində aparılan işlərin daha 

məqsədyönlü, ardıcıl və kompleks xarakter daşımasını tələb edir. 
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3.2.Azərbaycanın ÜTT ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrinin formalaşdırılması –

xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsinin mühüm istiqaməti kimi 

  

    ÜTT-nin fəaliyyətinin əsas məqsədi dünya ticarətinin liberallaşdırılması 

beynəlxalq  səviyyədə açıq ticarətin təmin edilməsidir. 

    ÜTT-yə qəbul qəbul mürəkkəb prosedurları özündə birləşdirən hər bir ölkə üçün 

xarakterik xüsusiyyətlər kəsb edilən məsələdir. Belə ki, Azərbaycan ÜTT-yə 

qoşulmaqla inteqrasiya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafına nail olacaq. 

       Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə birbaşa 

bağlıdır. Hazırda  tənzimləmə, intellektual mülkiyyət və investisiyalar sahəsində 

elə qanunlar var ki, onlar beynəlxalq standartlara , eləcə də ÜTT-in tələblərinə 

cavab vermir. Burada gömrük, lisenziyalaşdırma, kvotalar və ÜTT-nın əsasını 

təşkil edən və beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi üçün çərçivə yaradan Uruqvay 

Raundu Sazişlərindəki prinsiplərə  və normalara  uyğun bütün digər nəzarət növləri 

üçün tənzimləyici, rejim yaratmaq tələb olunur. Uruqvay Raundu prinsipləri və 

normaları heç bir mülahizələrdən asılı  olmayaraq, ümumiyyətlə ölkənin ticarəti 

üçün faydalıdır. Onlar əməliyyat xərclərini  azalıdırlar və ölkənin ticarətdə rəqabət 

bacarığını artırırlar. Belə ki, ÜTT-yə qəbul ölkənin ticarət siyasətini 

proqnozlaşdırmağa  imkan verəcək , şəffaflıq artacaq, beynəlxalq ticarət 

tərəfdaşları çoxalacaq və iqtisadi münaqişələr daha səmərəli həll olunacaq. Qeyd 

edək ki, kənd təsərrüfatı sazişi çərçivəsində müzakirə olunan əsas məqamlar bu 

sahəyə subsidiyaların yuxarı həddinin və tariflərin müəyyənləşdirilməsini önə 

çəkir. 

      Azərbaycan Respublikası  İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin ÜTT qəbulu 

üzrə katibliyinin araşdırmalarına görə, xarici iqtisadi münasibətlər  sahəsində 

təhlillər göstərir ki, investorlar əsasən investisiya mühiti daha əlverişli olan və 

investisiya siyasəti proqnozlaşdırıla bilən  ölkələri axtarırlar. ÜTT-yə üzvlük isə 

xarici investisiyaların cəlb edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir, 

çünki “şəffaflıq”  ÜTT-nin əsas prinsiplərindən biridir. Bununla yanaşı, xarici 
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sahibkar ÜTT-nin digər əsas prinsipi olan – “milli rejim”in (xarici və yerli 

sahibkarlar arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi) tətbiq olunduğu ölkələrə 

ehtiyat etmədən investisiya yönəldir. Bu baxımdan, Azərbaycanın ÜTT-yə qəbulu 

ilə əlaqədar danışıqlar zamanı tutacağı mövqe 4 əsas istiqamətdə: 

---Malların ticarəti 

---Xidmətlərin ticarəti 

---Əqli mülkiyyət  

---ÜTT-nin qaydalarından kənara çıxan məsələləri üzrə müəyyən edilmişdir. 

    ÜTT-nin fəaliyyətinin geniş olmasını əhatə edən hüquqi normativ aktlar,sazişlər 

daxil edilmişdir. Bunlar  sənaye, kənd təsərrüfatı , toxuculuq, emal, bank və UKT 

xidmətlərini, hökumət satın mallarını, qida məhsullarının təhlükəsizliyinə sanitar 

nəzarəti, intellektual mülkiyyəti və bir çox başqa sahələri əhatə edir. 

     Qeyd etmək lazımdır ki, Respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun olmayan 

öhdəliklərin qəbul olunmasının qarşısını almaq məqsədilə, bir sıra tədbirlərin 

sırasında biznes dairələri ilə daimi məsləhətləşmələrin aparılması və bununla da 

üzvolma prosesində şəffaflığın təmin edilməsi durmalıdır. 

1. Sənayenin ən zəif və eyni zamanda ixrac potensiallı sahələri, eləcə də ayrı-

ayrı mallar üzrə prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirilməli və onların keçid dövrü 

ərzində qorunması məqsədilə gömrük rusumlarından, kreditlərdən, subsidiyalardan 

və vergi güzəştlərindən səmərəli istifadə olunmalıdır. Ortalama idxal gömrük 

rüsumunun səviyyəsi nisbətən eyni səviyyədə qalmaq şərti ilə, istehsalı səmərəli 

olmayan mallara  ən aşağı rüsum, digərlərinə yüksək idxal gömrük rüsumu tətbiq 

edilməlidir. Gömrük tariflərinin qorunması tələb olunan sənaye sahələrinin 

təhlükəsizliyini təmin edən yuxarı hədd dərəcələri işlənib hazırlanmalı, danışıqlar 

zamanı nail olunmuş idxal gömrük rüsumlarının yuxarı hədd dərəcələrinin 

üzvolmadan sonra azalma tempinin əsas ticarət tərəfdaşları və eləcə də eyni mallar 

üzrə rəqib hesab olunan ölkələrin azalma templərindən yüksək olmamasına  

nəzarət edilməlidir. 

    Bununla  yanaşı kənd təsərrüfatı  üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məhsullara 

idxal gömrük rüsumlarının yüksək hədd dərəcələrinin qəbul edilməsinə nail 
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olunmalıdır. Kənd təsərrüfatında daxil dəstəyin səviyyəsini və növlərini əks etdirən 

tədbirlər planı işlənilməlidir. Məhdudiyyətlər qoyulan subsidiyaların növlərinin 

üzvolmadan sonra ən maksimal səviyyədə istifadə olunması üçün müvafiq 

araşdırmalar aparılmalı və təkiflər hazırlanmalıdır. GATT çərçivəsində inkişaf 

etməkdə olan ölkələrə tətbiq olunan  xüsusi və diferensiallaşdırılmış rejimə əsasən 

verilən güzəştlər sistemli surətdə öyrənilməli, onların Azərbaycan tərəfindən 

istifadə olunması araşdırılmalıdır. 

2. ÜTT Katibliyinə veriləcək xidmətlərlə ticarət üzrə ACC5 cədvəli 

hazırlanmalıdır. Bu cədvəldə ölkədə bütün xidmət sahələrində xarici  və yerli 

sahibkarlara tətbiq olunan siyasət, güzəştlər rejimi, üstünlüklər göstərilməlidir. 

Sənədlərin hazırlanması ilə eyni vaxtda xidmətlərin təhlili aparılmalıdır. Belə ki, 

mövcud vəziyyəti aydınlaşdırmaq, liberallaşdırmanın miqyasını müəyyənləşdirmək 

və onun gələcək  təsirinin ilkin qiymətləndirməsini həyata keçirmək lazımdır.Bu 

bir daha yerli biznes dairələrinə məsləhətləşmələr zamanı düzgün tövsiyələr 

vermək, daxili bazarın maraqlarına uyğun  qərar çıxarmağa imkan yaradacaqdır. 

Xidmət sahələrinin liberallaşdırılması ilə bağlı çoxtərəfli ticarət sistemində 

aparılan danışıqların nəticələri daim izlənilməsi məqsədəuyğundur. 

   3. Əqli mülkiyyətlə bağlı danışıqlar  ÜTT-nin tələblərinə uyğun olaraq  

Azərbaycan, sənaye mülkiyyətinin və əqli mülkiyyətin qorunması sahəsində əksər 

Konsvensiyaların üzvüdür. Eyni zamanda müəllif hüququ sahəsində milli 

qanunvericiliyin artıq ümumən uyğunlaşdırılması aparılmışdır. Bununla belə, bir 

sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan WIPO-nun ifalar 

Fonoqramlar, eləcə də Müəlliflik hüquqi haqqında Müqavilələrə və Roma 

Konvensiyasına qoşulması istiqamətində işlər aparılmalıdır.Bundan əlavə qeyd 

etmək lazımdır ki, sənaye mülkiyyəti üzrə qanunvericiliyin TRIPS  qaydalarına 

uyğunlaşdırılması üzrə hələ də müəyyən işlər görülməlidir. “İnteqral sxem 

topologiyaları hüquqi qorunması haqqında” və “Folklorun hüquqi qorunması 

haqqında” yeni qanunlar qəbul edilmişdir. Folklorun hüquqi qorunması haqqında  
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beynəlxalq  Konvensiyanın hazırlanıb qəbul olunması ilə bağlı beynəlxalq 

səviyyədə Azərbaycan fəal iştirak edir və öz təkliflərini WIPO –ya göndərmişdir. 

      Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan işlər zamanı  xüsusi diqqət Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycanın bədii, musiqi əsərlərinin və digər əqli mülkiyyət 

növlərinin mənimsənilməsi faktlarına qarşı ÜTT  -nin mübahisələrin həlli 

mexanizmi vasitəsilə bu ölkənin cəzalandırımasına nail olunmalıdır. 

     4. ÜTT-nin qaydalarından kənara çıxan məsələlər ÜTT-nin məcburi olmayan  

Sazişləri kateqoriyasına aiddir. Lakin  son üzvolmalar zamanı inkişaf etmiş ÜTT 

üzvləri yeni üzv olan ölkələrin həmin Sazişlərin tətbiqinə dair öhdəliklər 

götürməsinə cəhd etmişlər və bir çox hallarda buna nail olmuşlar.Buna görə də, 

ÜTT-nin məcburi olmayan qaydalarının öyrənilməsinə və həmin qaydalar üzrə 

öhdəliklərin götürülməsi  cəhdlərinə hazır olmağa xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu 

işdə dövlət qurumları müstəsna rol oynamalıdır. 

          Qeyd etmək lazımdır ki, ÜTT –yə qəbulla bağlı fəaliyyət göstərən qurum 

eyni zamanda daxildə fəaliyyət göstərən işçi qrupları ilə yanaşı, ÜTT Katibliyi, 

Azərbaycanın Cenevrədəki Missiyası və eləcədə xarici ölkələrin müvafiq 

qurumları ilə əlaqə yaratmaq səlahiyyətinə malik olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, 

hazırda ÜTT-nin 150-yə yaxın üzvü var, onda nəzərə almaq lazımdır ki, bu 

üzvülərlə konsepsiyaya nail olmaq nə qədər çətindir. 

          Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda mütəxəssislər arasında digər qızğın 

müzakirələrə səbəb olan məsələ, ÜTT-yə  üzv olduqdan sonra qoruyucu tədbirlərin 

istifadəsinin mümkünlüyüdür.ÜTT qaydaları proteksionizmi tamamilə qadağan 

etmir, gömrük tariflərinin artmasına imkan verir, kəmiyyət məhdudiyyətlərinə və 

lisenziyalaşdırmağa tamamilə qadağan qoymur, müəyyən sahələrin 

subsidiyalaşdırılmasına icazə verir. Lakin bunların hamısı bəzən konkret 

göstərilmiş bəzən isə ümumi qaydalar və hüquqi normalara müəyyən olunmuş 

əsaslarda həyata keçirilməlidir. Buna görə də , Azərbaycanın ÜTT-yə qoşulması 

xarici ticarətin tənzimlənməsində dövlətimizin mövcud  olan imkanlarını 

zəiflətməyəcək,əksinə milli idxalçıların və ixracatçıların maraqlarının qorunması 

üçün müasir hüquqi şərait yaradacaq və bir çox ölkələrin iştirak etdiyi çoxtərəfli 
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ticarət təcrübəsinə keçidə imkan verəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanın ÜTT-yə 

əlverişli şərtlərlə  üzv olunmasını bir məqsəd kimi deyil, bazar iqtisadiyyatına cari 

dövrü iqtisadi islahatların  davam etdirilməsini daha da stimullaşdıran və bununla 

da iqtisadiyyatın inkişafına güclü təkan verən bir proses kimi qəbul etmək 

lazımdır.  

    Qeyd etməklazımdır ki, ÜTT-nin başlıca prinsipini xarici ticarətdə 

diskriminasiyasının aradan qaldırılması və üzv ölkələrin bazarlarına sərbəst girişin 

təminatı təşkil edir.  Bu  prinsiplərin  Azərbaycan üçün  əhəmiyyəti sübhə 

doğurmur. Doğrudan da idxal əməlyyatlarına tətbiq olunan kəmiyyət 

məhdudiyyətləri xarici ticarətlə məşğul olan biznes stukturların imkanlarından 

milli iqtisadiyyatın inkişafı naminə istifadə etmək sahəsində böyük əngələ çevrilib. 

Hazırda belə kəmiyyət məhdudiyyətlərinin sayı 7-yə qədərdir.  Bu prosesdə 

aşkarlığın və şəffaflığın təminatı baxımından da ciddi problemlər göz 

qabağındadır. Xarici  ticarətdə gizli dövriyyənin həcminin ildən ilə çoxaldığı , 

diskriminasiyanın aşkar xarakter aldığı indiki şəraitdə bu problemlərin həlli 

istiqamətində ÜTT –nin imkanları əvəzsiz görünür. Nəzərə alsaq ki, məhz gizli 

xarici ticarət dövriyyəsinin mövcudluğunun yaratdığı problemlər ucbatından hər il 

dövlət büdcəsi yüz milyonlarla dollar vəsait itirir və hələ bu azmış kimi gömrük 

qeydiyyatından kənar malların milli bazara daxil olması  ədalətsiz rəqabət 

şəraitinin formalaşdırılmasında və son nəticədə də azad sahibkarlığın 

boğulmasında xüsusi rol oynayır, onda elə bu istiqamətdə ÜTT-nin yalnız başlıca 

prinsipindən irəli gələn tədbirlərin reallaşdırılması xarici ticarətdə kök salmış xeyli 

problemlərin həllində yardımçı ola bilər. 

      ÜTT-yə qəbulun mürəkkəb  proses olduğunu və onun müxtəlif ölkələrə fərqli 

dividendlər  gətirdiyini, milli iqtisadiyyatda bəzi çətinliklər yaratdığını nəzərə 

almaqla Azərbaycan höküməti üçün bu təşkilata üzv olmağın pozitiv və neqativ 

nəticələrindən konkret olaraq bəhs etmək daha çox maraq doğurur. Lakin bu, 

zaman əldə olunacaq qazanc və itkiləri ənənəvi olaraq ixracatçıların (istehsalçılar) 

və idxalatçıların  (istehlakçılar) mövqeyindən qruplaşdırmaq daha 
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məqsədəuyğundur. Təbii ki, hər iki kontekstdə cəmiyyətin də qazanc və itkiləri 

olduğundan ona da ayrıca münasibət bildirmək olar. 

          Belə bir faktı göstərmək lazımdır ki, GATT-nin yarandığı 1947-ci ildə 

dünya ölkələrində sənaye üzrə orta tarif dərəcəsi  40% təşkil edirdisə, ÜTT –nin 

mövcud olduğu 2014-cü ildə müvafiq göstəricisi 5% təşkil edib. Üstəlik quruma  

üzv olmaq, ölkəmizə keyfiyyətli məhsul gətirilməsi deməkdir.Hal-hazırda daxili 

bazarda kifayət qədər çoxlu keyfiyyətsiz məhsulların olması faktdır. Amma ÜTT 

üzvlüyündən sonra, qurumun üzvü kimi idxalatçılardan keyfiyyətli məhsul tələb 

etmək mümkün olacaq.  

      Hal-hazırda Avropa Kommissiyasının hesablamalarına görə, mürəkkəb və 

çətin xarici ticarət proseduralarının mövcudluğu nəticəsində inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə ticarət xərclərinin üzərinə orta hesabla 1 faiz əlavə dəyər əlavə olunur. 

Efiopiya kimi ölkələrdə isə bu rəqəm hətta 30 faizədək yüksəlir. Hindistanda 

xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 29 müxtəlif sənəd tələb olunur. 

Azərbaycanda analoji vəziyyətin başqa inkişaf etməkdə olan ölkələrdən ciddi 

fərqləndiyini iddia etmək olmaz. Bu baxımdan başqa əksər inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə olduğu kimi, xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan Azərbaycan iş 

adamarı da mürəkkəb və çətin  proseduralar ilə üzləşirlər. ÜTT-yə üzv olan 

ölkələrdə iş adamlarının qazanclarından biri də artıq prosedurların ixtisarı 

nəticəsində xarici ticarət fəaliyyətinin sadələşdirilməsi və bu baxımdan onların 

daha yüngül şərtlər ilə fəaliyyət göstərməsi və eləcə də bir sıra hallarda daha az 

xərclər ilə bu işlə məşğul olması göstərilir. Buna görə də Azərbaycanın ÜTT-yə  

üzvlüyünün reallaşdırılması iş adamları üçün daha  sadə və asan xarici ticarət 

prosedurların formalaşmasına gətirib çıxaracaq. 

      Müasir qloballaşan dünya bazarında müxtəlif ölkələr fərqli əmtəələrin ticarəti 

üzrə ixtisaslaşıblar. Belə ki, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr dünya 

bazarına istehsal etdikləri əmtəə və xidmətləri çıxarırlar. Bazara çıxarılan əmtəə 

və xidmətlər D.Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə əsaslanmır, 

həmçinin müasir beynəlxalq ticarət əlaqələrində əksər ölkəlrin öz ixtisaslaşmış 

sahələri  üzrə çıxış etməsi ilə bağlıdır. Yaponiya düyü istehsalına bazar 
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qiymətindən 5 dəfə çox subsidiya həyata keçirir, amma bu o demək deyil ki, 

Yapon düyüsü Vyetnam düyüsündən 5 dəfə keyfiyyətlidir. Məsələ ondadır, bu 

həcmdə subsidiyaya baxmayaraq Yapon düyüsü heç də xarici bazarda Vyetnam 

düyüsünü üstələyə bilmir.  Qeyd etmək lazımdır ki, ÜTT üzvlüyü, həmçinin 

inkişaf etməkdə olan ölkəlrin sahibkarları üçün yeni bazarlara çıxış deməkdir. 

ÜTT-yə  üzvlükdən sonra Azərbaycan iş adamları ixtisaslaşmış sahələr üzrə yeni 

bazarlar əldə  edəcəklər. Nəticədə sahibkarların əmtəələri maneəsiz olaraq qonşu 

və digər ölkələrin bazarlarına daxil olacaq. Şəffafığın gücləndirilməsi, ÜTT –nin 

əsas şərtlərindən biri olmsı bu təşkilatın fəaliyyətinin üzv ölkəlrində şəffaf ticarət 

sustemin formalaşmasına xidmətetməsinin göstəricisidir. Bununla yanaşı, ÜTT-

nin dövlət satın almalarında, xarici ticarət fəaliyyətində şəffaf prosedurların 

tətbiqi ilə bağlı şərtləri sistemin bütövlükdə normal işləməsinə səbəb olur. ÜTT 

üzvləri təşkilata qoşulandan sonra xarici ticarət əlaqələrində şəffaf  qaydaların 

tətbiqi istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Bu isə iş adamlarının bürokratik 

maneələrlə rastlaşmasının və ya onlardan  qeyri-rəsmi ödənişlərin tələb 

edilməsinin qarşısını alır və sahibkarların normal fəaliyyət göstərməsinə şərait 

yaradır. 

       Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüklə bağlı uzun 

müddət danışıqlar  aparmasına baxmayaraq hələ də bu təşkilata üzvlüklə bağlı 

ciddi addımlar  atılmayıb. İkitərəfli  və çoxtərəfli danışıqlarda  Azərbaycanın 

həlledici razılıqlar əldə edə bilməməsi ÜTT üzvlüyünün hələ çox problemləri ilə 

qarşılaşacaq. İkitərəfli danışıqlarda  ABŞ, Avropa Birliyi, Avstraliya və Yeni 

Zelandiya  ilə razılaşma əldə etmək mümkün olmayıb. ÜTT-nin Cenevrə ofisi ilə 

çoxtərəfli danışıqlar aparan işçi qrupu hələ də razılaşma əldə edə bilməyib. İşçi 

qrupunun açıqlamalarında razılığın əldə ediləcəyi vaxt göstərilmir. 

        Qeyd etmək lazımdır ki, Respublikada investisiya mühitinin köklü şəkildə 

yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, ölkə 

Prezidentinin Rəhbərliyi sayəsində investorların hüquqlarının qorunması, 

investorları çəkindirən amillərin aradan qaldırılması və qanunların aliliyinin  

təmin edilməsi istiqamətində işlər müvəffəqiyyətlə həyata keçrilir. 
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        Xüsusi  olaraq    xarici  investorun “vergiyə cəlb edilən gəlir”, “ixrac 

qiyməti” və bu kimi təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə edən başqa göstəricilər 

üzrə çatışmamazlıqların  aradan qaldırılmasına xüsusi diqqət yetrilir. 

       Qeyd etmək lazımdır ki, Respublika höküməti Beynəlxalq ticarətdə ayrıca 

təhlükəli kimyəvi maddələr və qruplar üzrə əvvəlcədən əsaslandırılmış razılaşma 

proseduraları haqqında Rotterdam Konvensiyasına, genetik mənşəli məhsullara 

nəzarət üçün nəzərdə tutulan biotəhlükəsizlik üzrə Kartahen protokoluna, Ozon 

qatını dağıdan maddələrə üzrə Monreal protokoluna düzəlişlərə, Sərhədlərarası 

hava  çirklənməsi haqqında Konvensiyanın protokoluna qoşulması və 

ratifikasiyası. Yeni, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz texnologiyaların və onların 

əvəzedicilərinin ləngimədən göndərilməsi haqqında Monreal protokolunun 10A 

maddəsinin tələblərinə riayət edilməsi istiqamətində işlər həyata keçrilir. Bu 

beynəlxalq sazişlərdə iştirak idxal olunan malların və texnologiyalara 

münasibətdə risklərdən sığortalanmağa və daxili bazarda təbiətin mühafizəsi 

sahəsində beynəlxalq standartlara keçməyə imkanlar yaradır. 

        Respublikamızda ətraf mühüitin çirklənməsi ilə əlaqədar  fövqəladə 

vəziyyətin əmələ gəlmə riskinin aşağı salınması üçün müəssisələrin ekoloji 

qanunvericiliyə riayət etməsinin monitorinqi məqsədilə ekoloji audit-

institutsional infrastrukturasının yaradılması və investisiya layihələrinin ictimai 

təşkilatlarının mütləq iştirakı ilə ekoloji ekspertizasının aparılması, məsələsi 

olduqca vacibdir. 

       ÜTT-nin qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri isə ölkədə yoxsulluq və işsizliyin 

səviyyəsinin aşağı salınmasıdır. Son dövrdə Respublikada bu məqsədlə 

yoxsulluqla və işsizliklə mübarizə istiqamətində məqsədli, ünvanlı və regional 

proqramların reallaşdırılması istiqamətində  işlər həyata keçrilir. 

       Belə ki, son dövrdə Respublikada əmək bazarının ehtiyacları nəzərə 

alınmaqla işsizlərin yenidən hazırlığı və peşəkar hazırlıq səviyyəsinin 

təkmilləşdirilməsi, aztəminatlı ailələrə göstərilən ünvanlı yardımların 

effektivliyinin artırılması, minimal dövlət təminatı, məcburi sosial sığorta və 
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könüllü sığorta sistemi daxil olmaqla üçsəviyyəli sosial müdafiə sisteminin 

yaradılması istiqamətində məqsədyönlü proqramlar həyata keçrilir. 

      ÜTT-yə üzv olmaq sahəsində qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri xidmətlər 

sektoru və intellektual mülkiyyətin qorunması sahəsində işlərin ardıcıl olaraq 

həyata keçrilməsidir. Belə ki, Respublikada ayrı-ayrı xidmət növlərinin 

inkişafının müasir vəziyyəti , onun onların müasir dünya standartlarına uyğunluq 

səviyyəsi, ayrı-ayrı xidmət sahələrinin liberallaşdırılmasının ölkə iqtisadiyyatına 

təsirinin qiymətləndirilməsi  sahəsində ardıcıl işlər aparılır.  

        Belə ki, tam liberallaşdırılması ölkənin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinə 

xələl gətirməyən sahələrdə (məsələn, səhiyyə, təhsil, nəqliyyat xidmətləri, topdan 

və pərakəndə satış, mehmanxana və restoran xidmətləri, hüquqi xidmətlər, audit 

və s.) xarici investisiyalara hər cür  maneələrin aradan qaldırılması və bu 

sahələrin sürətlə liberallaşdırılmasını göstərmək olar. 

       Respublikada Bank xidmətləri və sığorta xidmətləri sferalarına xarici 

kapitalın daxil olmasının tədriciliyinin təmin olunması istiqamətində işlər həyata 

keçrilir. Lakin bu sahələrdə yerli müəssisələr üçün ədalətli rəqabət mühiti 

yaradılmalı, ayrı-ayrı müəssisələrin inhisarçılığının aradan qaldırılması 

istiqamətində konkret addımlar atılmalı, milli şirkətlərin möhkəmlənməsinə 

ayrılmış zaman müddəti dəqiq elan edilməli və müddət başa çatan kimi həmin 

sahələr liberallaşdırılması məsələsi nəzərə alınmalıdır. 

       Hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunduğu 

dövrdə qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri tranzit yükdaşımalarının 

Respublikada təşkili məsələsidir. Bu məqsədlə  Azərbaycanın tranzit ölkə 

imkanalrından  daha yaxşı faydalanmaq üçün tranzit yükdaşımalarının 

infrastrukturunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, yüklərin  sərhəd –

gömrük məntəqələrindən keçidi zamanı maneələrin aradan qaldırılması, yüklərin 

təhlükəsiz daşınmasına zəmanət verilməsi, habelə qadağan olunmuş yüklərin  

müəyyən edilməsinin daha səmərəli mexanizmlərinin tətbiqi, hər cür 

qaçaqmalçılıq kanallarının aradan qaldırılması,istiqamətində işlər həyata keçrilir. 

Artıq TRASEKA, Qədim İpək Yolu, nəqliyyat dəhlizi öz bəhrəsini verir.  
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      Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın ÜTT-ə üzvlüyünün sürətləndirilməsi  

və bu üzvlüyün mənfi təsirlərinin azaldılması üçün iqtisadi qanunvericilik bazası, 

xüsusilə də Gömrük və Vergi Məcəllələri , məhkəmə islahatları, mülkiyyət 

hüquqlarının  qorunması sistemi təkmilləşdirilməlidir.  Bütün bu tədbirlərin 

həyata keçrilməsi Respublikamızın ÜTT-yə tez bir zamanda qəbul edilməsi 

ölkəyə siyasi dividendlər gətirməklə yanaşı həm də Azərbaycanın böyük 

dövlətlərin iqtisadi təziyiqlərindən azad olmasına şərait yaradacaq. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 
 

Dissertasiyada qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq, 

problemləri və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri araşdırılaraq aşağıdakı nəticələrin 

və ümumiləşdirilmiş təkliflərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur: 

Ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən sənayenin inkişafında yeni dövr başlan-

mışdır və bu sahədə, əldə edilmiş nəticələr onu söyləməyə əsas verir ki, respublika 

iqtisadiyyatında  qeyri-neft sektoru  indii daha artıq  önəm kəsb etməkdədir. Bu 

sektorda müşahidə olunan dinamizm iqtisadimyyatın  diversifikasiyası ilə bağlı 

həyata keçrilən siyasətin  düzgünlüyünü göstərir. 

Xarici ticarət sahəsində aparılan islahatların strateji xətti-idxal-ixrac 

əməliyyatları üçün əlverişli şəraitin yaradılmasından, onları tənzimləyən qay-

daların liberallaşmasından ibarətdir. 

Xarici ticarət sahəsində islahatlar üç başlıca istiqamətdə aparılmışdır: səmərəli 

idarəetmə sisteminin yaradılması; hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və dünya 

standartlarına hormanizasiyası; idxalın və ixracın strukturunun yaxşılaşdırılması. 

 Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yönəldilmiş xarici investisiyaların 

tənzimlənməsində mühüm alətlərdən biri də gömrük tarif güzəştləridir. Tarif 

güzəştləri dedikdə, Azərbaycan Respublikasının ticarət siyasəti həyata keçirilərkən 

qarşılıqlı və ya birtərəfli qaydada Azərbaycan  Respublikasını gömrük sərhədindən 

keçirilən mallar üzrə əvvəl ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişlərindən 

azadetmə, rüsum dərəcələrinin aşağı salınması, malın preferensial gətirilməsi üçün 

tarif kvotaları şəklində verilən güzəştlər başa düşülür. 

Respublikamızda gömrük-tarif tənzimləmə sisteminin düzgün həyata 

keçirilməsi, xarici investisiya axınına gömrük tarif güzəştləri vasitəsi ilə əlverişli 

şəraitinyaradılması, daxili bazarın qorunması nəticəsində son illərdə ölkənin 

iqtisadi və  sosial sahələrində makroiqtisadi göstəricilərinin nəzərəçarpacaq  

dərəcədə artım müşahidə edilmişdir. Bu gün respublikamızda həyata keçirilən 

gömrük-tarif tənzimləmə sistemi ölkə iqtisadiyyatının təmin etməklə bərabər xarici 
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iş adamlarına respublikamıza investisiya qoyuluşuna böyük maraq yaradır. Xarici 

ticarət əlaqələrinin gömrük-tarif tənzimlənməsi yalnız gömrük rüsumlarının, 

ödəmələrinin, yığımlarının və dolayı vergilərinin yığılması, ölkənin dövlət 

büdcəsinin gəlirlər hissəsinin əsasını təşkil etməklə kifayətlənməməli, 

uzunmüddətli perspektivdə ölkənin mili iqtisadi  inkişaf konspsiyasında mühüm 

tərkiblərdən, prioritetlərdən biri kimi qəbul edilərək, məqsədyönlü istiqamətdə 

islahatlaşdırılmalıdır. 

 Respublikada ixrac potensialının artırılması, strukturunun yaxşılaşdırılması, 

məhsulların rəqabətqabiliyyətliyinin artırılması, idxalın səmərəliliyinin artırılması, 

yeni texnologiyalar və innovasiyaların respublikada gətirilməsi ölkə iqtisadiy-

yatının davamlı və dayanıqlı inkişafın  təkan verəcəkdir. Bu yağla, inkişaf ixracın 

strukturunun yaxınlaşdırılması  və ixracın ümumi  həcmində hazır məhsulun 

payının artmasına  gətirib çıxacaqdır. 

 Müasir qloballaşma şəraitində xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və 

ticarət dövriyyəsiin artması ilə yanaşı, qarşılıqlı əlaqədə olan, iqtisadi, istehsal-

texnoloji, sosial –ictimai və huquqi amillərin nəzərə alınması ilə iqtisadi 

səmərəliliyin yüksəldilməsi  üçün kompleks qiymətləndirmənin həyata keçrilməsi 

müstəsna rol oynayır. Belə ki, maksimum məqfəətin əldə edilməsi, məhsulun həyat 

dövrü, ÜDM və ixracın həcminin nəzərə alınması olduqca vacibdir. 

 DTT ilə Respublikamızın əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu 

baxımdan Respublikamızın həmin təşkilatla daha sıx əlaqələr yaratması vacibdir. 

Belə ki, DTT-yə qoşulmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə proqramın hazırlanması 

vacibdir: Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olmasının makroiqtisadi nəticələri və 

təşkilatda üzvlüyün sosial-iqtisadi nəticələrinin qiymətləndirilməsi haqqında 

sənədlər. Belə ki, ÜTT-yə qoşulmanın sahələr üzrə nəticələrin proqnozunun, qısa 

və uzunmüddətli perspektivdə multiplikator effektinin hesablanması, xarici ticarət 

rejimində dəyişikliklərin iqtisadi artıma və idxalı əvəzləyən istehsal sahələrinin, 

xüsusi ilə də kənd təsərrüfatı, emalı, toxuculuq, yeyinti sənayesi, xidmət və 

turizmin dinamikasına təssiri ssenarisini əhatə etməlidir. 
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Azərbaycan iqtisadiyyatının müdafiəsinə yönəldilmiş idxal gömrük 

rüsumlarının səhiyyəsi DTT-nin üzv ölkələrinin analoji göstəricilərindən 

müqayisəli şəkildə aşağıdır və bu hal ikitərəfli danışıqlarda, yumşaq manevr aləmi 

kimi istifadə edilməlidir. Bundan başqa Azərbaycan rüsumların aşağı salınmasının 

o halda güzəştə gedə bilər ki, bu qrupp malların ölkəyə gətirilməsində respublika 

maraqlı ola bilsin və yaxın perspektivdə bu məhsulların ölkə ərazisində istehsalıı 

üçün imkanlar aşağı olsun. Bu zaman Respublikanın müqayisəli və rəqabət 

üstünlükləri mütləq nəzərə alınması olduqca vacibdir. 

            Xarici ticarəti fəaliyyətinin səmərəliliyi müvafiq ölkənin  xarici ticarət 

(idxal-ixrac) siyasəti çərçivəsində müəyyən olunur. Xarici ticarətin səmərəliliyini 

müəyyənləşdirən cəhətlərdən biri onun «intellektuallaşma» sıdır ki, bu özünü 

ticarət dövriyyəsində xammal və materailların yüksək texnoloji məhsullar, «Hoy-

hay» lisenziya patent və s. ilə əvəzlənməsində göstərir. Belə ki, son dövrdə dünya 

təsərrüfat əlaqələrinin təşkilində texnoloji mübadilənin rolu artmaqdadır. Ona görə 

də beynəlxalq iqtisadi əlaqələr  çərçivəsində yüksək texnoloji məhsulların və xarici 

invvestisiyaların ölkələr arasındakı axınlaarın, patent və lisenziya satışına izləmək 

üçün «Qlobal  texnoloji balans» yaratmaq problemi yaranmışdır. Beləliklə, dünya 

svilizasiyasının müasir mərhələsində beynəlxalq texnoloji mübadilə mexanimlərinə 

aarxalanan təsərrüfat sahələrinin yaradılması və inkişafı xarici ticarətin 

səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərən əsas iqtisadi amilə çevrilmişdir. 

             Perspektiv dövrdə Azərbaycan Respublikasının dayanıqlı və davamlı 

iqtisadi inkişafının təmin olunmasının məqbul variantı kimi, dünya təsərrüfat 

əlaqələri sisteminə səmərəli şəkildə qovuşmuş, tarazlı inkişaf etmək qabiliyyətinə 

malik olan dinamik milli iqtisadiyyatın formalaşmasının kompleks strategiyasvı 

çıxış edə bilər. Bu strategiyanın əsas məqsədi isə bunlardır: 

- daxili bazarın bütövlüyünün təmin edilməsi; 

- diversifikasiya olunmuş ixrac potensialının təşəkkülü; 

- DTT-yə üzvülük vasitəsilə Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələri 

ssitemində səmərəli şəkildə və bərabçr hüquqlu əsasda iştirakı. 
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REFERAT 

 

Dünya dövlətlərinin əsrlər boyu bir-birilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq üçün 

istifadə etdiyi ən çevik, ənənəvi mexanizm xarici ticarətdir. Bu əlaqə formasının 

obyektiv zəruriliyi iqtisadi resursların dünya ölkələri arasında qeyri – bərabər 

bölgüsü, istehsal prosesinin səmərəli təşkili üçün istehsal resurslarının və ya 

texnologiyanın kombinasiyasının zəruriliyi, xarici ticarətin milli resursların 

beynəlxalq mobilliyinin əvəzləyicisi kimi çıxış etməsi və s. kimi amillərlə izah 

edilir. 

Dünya iqtisadiyyatında qloballaşma proseslərinin daha da sürətlənməsi 

ölkələrin beynəlxalq iqtisadi ixtisaslaşmada aktiv iştirakını zəruri etmişdir. Dünya 

təsərrüfat sisteminin müasir inkişafı beynəlxalq ticarətin daha da genişləndirilməsi 

və inkişafını, onun liberallaşdırılması, dinamik şəkildə ticarət-iqtisadi əlaqələrin 

ildən-ilə həm cografi, həm də əmtəə strukturu baxımından dəyişilməsini özündə 

təcəssüm etdirir. 

Ölkənin qlobal iqtisadi məkanda tutduğu mövqeyinin xarici ticarətin inkişaf 

səviyyəsindən, xüsusiyyətlərindən daha çox asılı olması xarici ticarətin ölkə 

iqtisadiyyatının ən vacib ünsürü kimi öyrənilməsini labüd edir. Bu baxımdan 

Azərbaycan Respublikasının da xarici ticarətinin inkişaf səviyyəsinin, onun 

beynəlxalq ticarətdə tutduğu  mövqeyinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  Dissertasiya işində əsas məqsəd bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici ticarət 

əlaqələrinin dövlət tənzimlənməsi sisteminin nəzəri konseptual əsaslarını 

araşdırmaq və dünya ölkələrinin bu sahədə mövcud təcrübəsinə istinad etməklə 

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənmə sisteminin formalaşdırma 

xüsusiyyətlərini və problemlərini müəyyən etmək və bu sistemin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində konkret təkliflər və tövsiyyələr hazırlamaqdan ibarətdir. Tədqiqatın 

gedişində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı konkret vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 
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- xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsinin nəzəri-metodoloji əsaslarını 

tədqiq etmək və müasir-alternativ konsepsiyaları araşdırmaq; 

- xarici ticarət əlaqələrinin formalaşması və tənzimlənməsi sisteminin 

müəyyənləşdirilməsi; 

- ölkənin xarici iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində xarici ticarətin 

tənzimlənməsinin metod və mexanizmlərini formalaşdırmaq və bu 

istiqamətdə dövlətin rolunun, o cümlədən xarici ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsinin prioritetlərini müəyyənləşdirmək; 

- Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri və onun hüquqi-

normativ əsaslarını sistemli tədqiq etmək; 

- xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf mərhələlərini, meyllərini müəyyən 

etmək, ölkənin xarici ticarət tərəfdaşlarının respublikanın xarici ticarət 

dövriyyəsində yerini və rolunu müəyyənləşdirmək, ölkəninxarici ticarət 

strategiyasının formalaşması istiqamətində mövcud xarici ticarət 

siyasətinin prioritetlərini tədqiq etmək; 

- xarici ticarət əlaqələrinin ölkənin makroiqtisadi inkişafında oynadığı 

rolu aydınlaşdırmaq, idxal-ixrac əməliyyatlarının  inkişaf dinamikası və 

səmərəliliyini tədqiq etmək və bu istiqamətdə başqa ölkələrlə 

müqayisəli təhlillər aparmaq; 

- Azərbaycanın DTT ilə qarşılıqlı əlaqələrinin müasir vəziyyətini 

araşdırmaq və xarici ticarətin tənzimlənməsinin problemlərinin həlli 

istiqamətində bu beynəlxalq təşkilatın imkanlarından istifadə 

imkanlarını araşdırmaq, rüspublikamızın sözügedən təşkilata tam 

bərabər hüquqlu üzv seçilməsinin mərhələlərini araşdırmaq; 

- DTT-yə üzvlük ərəfəsində idxal və ixrac siyasətlərinin 

təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyən edilməsi və onun əsas mal 

qrupları üzrə qiymətləndirilməsinin müəyyən edilməsi; 

- Xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin 

istiqamətlərini müəyyən etmək və s. 
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Tədqiqatın elmi yeniliyi  aşağıdakı müddəalardan ibarətdir: 

- xarici ticarət əlaqələrinin nəzəri-metodoloji əsasları, forma və 

prinsipləri araşdırılmış, onun inkişafının mərhələləri və meylləri 

qloballaşma şəraitində xarici ticarət əlaqələrinin ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafında rolu və əhəmiyyəti tədqiq olunmuşdur; 

- xarici ticarət əlaqələrinin dövlət tənzimlənməsinin prinsip, forma və 

metodları, bazar özünütənzimləmə mexanizminin ticarət əlaqələrinin 

inkişafına təsiri müəyyən edilmişdir; 

- xarici ticarət əlaqələri sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə 

edərək, respublikamızın yerli xüsusiyyətləri və problemləri nəzərə 

alınmaqla müvafiq ticarət əlaqələrinin tətbiq imkanları tədqiq 

edilmişdir; 

- Respublikanın xarici ticarət siyasəti, onun strateji əsasları, onun 

normativ-hüquqi əsasları hərtərəfli təhlil edilərək beynəlxalq norma və 

prosedurlara əməl edilməsi şərtləri aşkara çıxarılmışdır; 

- Respublikada xarici ticarət əlaqələrinin müasir vəziyyəti təhlil edilərək, 

mövcud potensial imkanlar aşkar edilmiş və onun inkişafının əsas 

istiqamətləri müəyyən edilmişdir; 

- Müasir şəraitdə ixrac və idxalın həcminin strukturunun inkişaf 

dinamikası və coğrafiyası hərtərəfli təhlil olunmuş, bu istiqamətdə 

mövcud olan problemlər və çatışmamazlıqlarmüəyyən edilmiş, ixracın 

monostrukturluğunun aradan qaldırılması və sahəvi diversifikasiyasının 

genişləndirilməsi üçün konkret təkliflər işlənib hazırlanmışdır; 

- Dünya ölkələrinin, beynəlxalq təşkilatların gömrük tarifləri haqqında 

qəbul etdiyi norma və standartlara. Eləcə də Azərbaycan 

Respublikasının perspektiv inkişaf meylləri və prioritet strateji 

məqsədlərinə, xüsusilə respublikamızın DTT-yə üzv olması vəzifəsinə 

uyğun olaraq, gömrük tariflərinin və ümumilikdə normativ-hüquqi 
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bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində konkret təkliflər hazırlanmış 

və əsaslandırılmışdır; 

- Xarici ticarət əlaqələrinin səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsi 

məsələsi tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada irəli sürülən konkret 

təklif və tövsiyyələr Azərbaycanda xarici yicarət sisteminin tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi, ökkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində 

xarici ticarət əlaqələrinin rolunun artırılması, xarici ticarət əlaqələrinin 

səmərəliliyinin daha da genişləndirilməsi və diversifikasiyası istiqamətində əsas və 

alternativ elmi mənbə kimi də istifadə edilə bilər.Tədqiqat işində müasir 

qloballaşma şəraitində respublikada xarici ticarət əlaqələrinin prioritet 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi də problemin praktiki əhəmiyyətini artıran 

cəhətlərdəndir. Dissertasiya işinin  əsas müddəalarından iqtisad yönümlü fənlərin 

tədrisi prosesində də istifadə oluna bilər 
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                                                               Гусейнзаде Рафаел Сабир  

  

                                                                                  

 

 

                                                    РЕЗЮМЕ 

 

 

В условиях перехода к рыночным отношениям перед Азербайджанской 

Республикой, наряду с вопросами увеличения внешнеторгового оборота и 

улучшения структуры экспортно-импортных операций, стоят и проблемы 

повышения эффективности внешнеторговых связей. Для правильного 

решения этих сложных и многоцелевых задач необходимы комплексные 

исследования для оценки эффективности внешнеторговых связей, 

позволяющих наметить пути их совершенствования, что является весьма 

актуальной научно-практической задачей целю работы является разработка 

методов многокритериальной оценки эффективности внешнеторговых связей 

с учетом социально-экономического развития страны, для формирования 

основных направлений совершенствования этих связей республики. 
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                                         СУММАРЙ 

 

 

 

Ин жондитион оф тще транситион то маркет релатионс бефоре Азербаиъани 

Републиж, алонэсиде wитщ гуестионс ов тще инжреасе оутwардлй- амоунт оф 

бусинесс анд импровементс оф тще стружтуре ехпорт-импорт оператион, станд 

проблем оф инжреасинэ то еффижиенжй оутwардлй бусинесс релатионс. Фор жоррежт 

дежисион тщесе жомплех анд мулти-объежтиве роблемс, нежессарй жомплех студиес 

фор естиматион оф еффижиенсй оутwардлй бусинесс релатионс, аллоwинэ марк тще 

wай оф тщеир импровемент тщат ис море ажтуал сжиентифижаллй –практижал проблем. 

Тще пурпосе оф тще wорк ис а девелопмент оф тще метщодс мултижритерион 

естиматионс оф еффиженжй оутwардлй бусинесс релатионс, wитщ провизион фор тщеир 

сожиал-ежономиж девелопмент фор сщапинэ тще маин трендс импровемент оф 

тщесе релатионсщипс оф тще републиж. 
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Р Я Й  
 
 

Mövzunun ətraflı təhlilindən sonra belə bir nəticəyə  gəlmək olar 

ki, hazırda suverenlik və iqtisadi müstəqillik yoluna qədəm qoymuş  

Azərbaycanın xarici ölkələrlə qarşılıqlı fayda verən əlverişli iqtisadi 

əlaqələri genişlənməkdədir. Belə  əlaqələrin yaradılması üçün 

Azərbaycanda həm istiqlaliyyətimizin iqtisadi təməlinin 

möhkəmləndirilməsini təmin edə biləcək ictimai - siyasi qüvvə və həm 

də zəruri iqtisadi potensial imkanlar mövcuddur.  

Bu baxımdan xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və 

iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin təmin olunması üçün aşağdakı 

istiqamətlərdə iş aparılmalıdır: 

 - ölkənin ixrac potensialının və onun inkişaf istiqamətlərinin 

düzgün qiymətləndirilməsi; 

 - idxaləvəzedici sahələrin inkişaf imkanları və perspektivlərinin 

araşdırılması; 

 - xarici maliyyə-kredit resurslarının Azərbaycan Respublikasına 

cəlb edilməsi. 

  Маэистр  Hüseynzadə Rafael  нязяри вя тяжрцби материаллардан 

кифайят гядяр истифадя етмиш, тящлилляр апармыш вя бу истигамятдя мювжуд олан 

чатышмамазлыглары арадан галдырмаг цчцн бир сыра ямяли тяклифляр вермишдир. 

Диссертасийа иши тамамланмыш елми-тядгигат иши олмагла йанашы  гаршыда 

гойулан бцтцн проблемлярин щяллиня жаваб верир. Бу сябябдян дя ишин 

мцдафияйя бурахылмасыны мягсядяуйэун щесаб едирям. 

 

  проф.А.Ш.Шякярялийев 
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Р Я Й  
 

 

Müasir dövrdə real bazar münasibətləri şəraitində Milli sosial-iqtisadi 

inkişafın daxili və xarici amilləri arasında sıx qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılıq 

formalaşır. Bu prosesin ümuminkişaf qanunauyğunluqları və bütövlükdə qlobal 

iqtisadi prosesin daxili təbiətinə aid olan və məntiqi xüsusiyyətlərdən doğan bir 

hadisə olduğu heç bir şübhə doğurmur. Bu baxımdan Azərbaycanın müasir inkişaf 

mərhələsində Milli iqtisadiyyatın formalaşması və mövcud problemlərin heç 

olmazsa kəskinlik dərəcəsinin azalması səpgisində xarici ticarətin mühümlüyü və 

zəruriliyi ilk baxımdan meydana çıxır. Hal-hazırda Respublikamız bir sıra 

problemlə qarşılaşmışdır ki, onların həlli ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin 

mövcudluğu və inkişafına birbaşa təsir göstərmək iqtidarındadır. Məhz, bu 

baxımdan ölkənin xarici ticarət strategiyasının zəruriliyi istiqamətində problemin 

qoyuluşu öz aktuallığı ilə səciyyələnir. 

Диссертасийа ишиндя хarici ticarət əlaqələrinin dövlət müdaxiləsinin 

sərhədlərini müəyyənləşdirən amillər kompleksi tədqiq edilərək, xarici ticarət  

strategiyasının beynəlxalq potensiala uyğunlaşdırılması problemi araşdırılmışdır. 

Göstərilən təklif və tövsiyyələrin tətbiqi ölkənin xarici ticarət strategiyasında 

mövcud olan problemlərin aradan qaldırıldmasına və perspektiv inkişafına güclü 

təsir göstərə bilər. 

Бцтцн бу дейилянляри нязяря алараг иши тамамланмыш щесаб етмякля онун 

мцдафияйя бурахылмасыны мягсядяуйьун щесаб едирям . 

                                                                   
 Дос. М.М.Мяммядли 
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