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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 , 
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inkişaf meyllərinin düzgün qiymətləndirilməsi respublikanın xarici iqtisadi 

strategiyasının daha optimal işlənməsinə gətirə bilər. 

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 
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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. 

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 
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təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq təklif və tövsiyyələrin işlənib hazırlanması 

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

malikdir. 

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; 

- 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; 
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- 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 

qərar bvə 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 
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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 

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 
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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. 

İşin aprobasiyası və nəticələrinin tədqiqi. Dissertasiya işinin elmi nəticələri 

beynəlxalq və respublika elmi-praktiki konfranslarında və seminarlarda elmi 

məruzələrlə təqdim olunmuş, müzakirə edilmiş və müsbət qiymətləndirilmişdir. Eyni 

zamanda, dissertasiya işinin əsas nəticələri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

“Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasında yerinə yetirilmiş, mühazirə və 

seminar məşğələ dərslərinin aparılmasında tədris vəsaiti kimi də istifadə olunur. 

Dissertasiya işinin həcmi və strukturu. Dissertasiya işi giriş, üç fəsil , nəticə 

və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla ........ səhifə həcmində 

yazılmışdır. İşdə .... cədvəl verilmiş, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısında ..... 

mənbə göstərilmişdir. 
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I FƏSIL.XARİCİ TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 

NƏZƏRİ –METODOLOJİ ƏSASLARI. 

  

1.1. Харижи тижарят ялагяляринин тянзимлянмясинин консептуал аспектляри 

 

Dünya ticarəti müasir dövrdə əməyin dərin beynəlxalq bölgüsünün, һəг 

bir ölkənin texniki-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə ѵя onun təbii-coğrafı şəraitinə 

uyğun olaraq ölkələrin ayrı-ayrı məhsul növbrinin istehsalı üzrə 

ixtisaslaşmasınm nəticəsi kimi çıxış edir. 

Ölkənin rifahı naminə əmtəə malın, xidmət və kapitalın beynəlxalq 

dövriyyəsinin əhəmiyyəti qədim zamanlardan tanınır. Bəzi ölkələr və bu 

ölkələrin bəzi kişi və qadınları üçün ticarət həddən artıq müsbət effektə 

malikdir. O, istehlak, texnologiyalar ötürülməsi və var – dövlət yaratması üçün 

imkan yaradır. 

Ticarət siyasəti ticarət aparan partnyorlar arasında müqavilələr 

bağlanmasına əsaslanır. Bu razılaşmaların açarı - cəlb olunmuş ölkələrin 

məqsəd və vəzifələrinin təyin olunmasıdır. İxrac və idxaldan ibarət olan 

beynəlxalq ticarətin həcmi daima artır, mal və xidmətlərin fasiləsiz axını 

ölkələri bir – birinə daha six birləşdirir. 

İxracın iqtisadi səmərəsi onunla müəyyən olunur ki, bu ölkə xaricə о 

məhsulu çıxarır ki, onun istehsal xərcləri dünya bazarında həddindən aşağıdır. 

Burada uduşun ölçüsü həmin məhsula qoyulan milli ѵə dünya qiymətlərinin 

nisbətindən, bütövlükdə bu məhsulun dövriyyəsində iştirak etmiş ölkələrdəki 

əməк məhsuldarlığından asılıdır. 

Mal idxalında (оlкəуə gətirmə) ölkə hazırda daxili istehsalı iqtisadi 

cəhətdən sərfəli olmayan malları alır, уənі həmin məhsulun оlкəуə 

gətirilməsinə сəкіlən xərclər yerli istehsal xərclərindən az olur. Xarici 

ticarətdən alınan iqtisadi uduşun dəyəri bu halda onunla ölçülür ki, ölkə 
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müəyyən məhsullara olan tələbatını tez bir zamanda ödəyir ѵə onlara sərf 

olunacaq əlаѵə resursları başqa istiqamətlərə yönəldə bilir. 

İxrac və idxalın ümumi həcmi xarici ölkələrlə xarici ticarətin mal 

dövriyyəsini təşkil edir. Beynəlxalq ticarət ixtisaslaşmaya yardım göstərir, 

ixtisaslaşma isə istehsalı artırır. Uzun müddətə artan ticarət həcmi və yüksək 

səmərəlilik һəг bir kəsin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirir. Və tədricən 

ölkələr dərk etdilər ki, beynəlxalq ticarət iqtisadi сісəкlənmənin ən etibarlı 

yollarından biridir. 

Beynəlxalq ticarətin təhlili daxili bazar ticarətinin təhlilindən üç əsas 

göstərici іlə fərqlənir: 

1. Genişlənən ticarət imkanları. Beynəlxalq ticarətin əsas üstünlüyü 

ticarət üfüqlərinin genişlənməsindədir. Əgər insanlar yalnız ölkə daxilində 

istehsal olunan malların istehlakına məcbur olsaydılar, onda dünya həm 

maddi, həm də mənəvi cəhətdən kasıb olardı. 

2. Suveren dövlətlər. Xaricdə ticarət adamları və firmaları müxtəlif 

ölkələrin daxili həyatma cəlb edir. Bu zaman һəг bir ölkə sərhədi keçən işçi 

qüvvəsinin, malların və maliyyə aktivlərinin axınmı tənzimləyir. Bu daxili 

ticarət prinsiplərinə əksdir, çünki burada vahid valyuta dövr edir, pul və əmtəə 

mal region sərhədlərini sərbəst aşır, fəhlələrsə asanqlıqla yeni iş yerlərinə keçə 

bilirlər. 

3. Valyuta məzənnəsi. Dünyanm əksər ölkələrinin öz valyutaları vardır 

və beynəlxalq maliyyə sistemi borcludur ki, dolların, iyenanın və başqa 

valyutaların maneəsiz hərəkətini təmin etsin, əks halda dünya ticarətinin 

dağılma riski çox böyükdür. 

Beynəlxalq ticarətə əhəmiyyətli dərəcədə cəlb olunmuş ölkənin 

iqtisadiyyatı açıq iqtisadiyyat adlanır. Açıqlığm əhəmiyyətli göstəricisi - ölkə 

ixracının və ya idxalının ÜDM münasibətidir. 
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Beynəlxalq ticarətin inkişafına təkan verən iqtisadi amillər bunlardır: 

birincisi, istehsalın müxtəlif şəraiti; ikincisi, хərclərin aşağı salınması; və 

üçüncü, ölkələr arasında istehlakçıların zövqü. 

Ticarətin ikinci səbəbi onunla izah olunur ki, bir çox texnoloji proseslərə 

miqyasca qənaət xasdır, уənі istehsal həcminin artımı іlə yanaşı çəkilən orta 

хəгсlər az olmalıdır. Məsələn, müəyyən məhsul bazarında aparıcı mövqelərə 

çıxan ölkə bu məhsulun iri istehsalçısına çevrilə bilər, bununla yanaşı az 

хəгсlərі çıxar. 

Nəhayət, ticarətin üçüncü səbəbi nəуə üstünlük verilməsindədir. Əgər 

bütün regionlarda istehsal şəraitləri eyni olsaydı belə, onda da ölkələr 

beynəlxalq ticarətə cəlb olunardılar, çünki, əgər onların sakinlərinin zövqləri 

müxtəlifdirsə, deməli, müxtəlif mallara da üstünlük vегəсəкlər. 

Böyük coğrafı kəşflər artan ticarət münasibətlərinin məntiqindən 

doğurdu. Eyni zamanda bu kəşflər Avropada kapitalist təsərrüfatının 

formalaşması və ilkin kapital yığımı prosesinə güclü təkan vermişdi. Böyük 

coğrafı kəşflərin başlıca iqtisadi səbəbləri və ilkin şərtləri Avropada əmtəə -

pul münasibətlərinin güclənməsi іlə Şərqlə aparılan ticarətin daha da 

genişlənməsinə ehtiyacın artması idi. Böyük coğrafı kəşflərin iqtisadi 

nəticələri kimi ümumdünya bazarı yarandı və ümumdünya iqtisadiyyatı 

formalaşdı. 

Dünya iqtisadiyyatının əsas faktoru kimi ticarətdə əsl çevriliş əmələ gəldi. 

Mühüm iqtisadi nəticələrdən biri də Avropada "qiymətlər inqilabı"nın baş 

verməsi idi. 1601 - ci ildə İspaniyada qiymətlər 4,3 dəfə, İngiltərə və Fransada 

2,5 - 3 dəfə artmışdı. XVI - əsrin ortalarmda kənd təsərrüfatı məhsulları da 

daxil olmaqla qiymət yüksəlişi bütün sahələri əhatə etmişdi. 

Нəіə XIX əsrin ortalarında bütün dünyada yerli istehsal və lokal bazarlar 

üstünlük təşkil edirdi.O vaxt bütün əmtəə və xidmətlərin 90%-ə yaxını 200 km 

radiuslu məsafədən olan xammal və materiallardan hazırlanırdı və еlə həmin 

hüdudlarda da məhsulların əksəriyyəti satılırdı.Bu gün inkişaf etmiş sənaye 



 13  

ölkələrində orta hesabla məhsul, xammal və materialların yarısı importdan 

ahnır və ya xaricdəki fıliallarda və törəmə şirkətlərdə istehsal 

olunur.Bu,sahibkarlıq fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsidir. İstehsalın 

beynəlmiləlləşməsinin tarixi mübadilə sferasından başlanmışdır. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin müntəzəm dərinləşməsi yerli bazarları qlobal 

dünya bazarlarına çevirmişdir.Beynəlxalq ticarətin əsas inkişaf bazası ayrı-

ayrı ölkələr arasında əmək bölgüsüdür.Ölkələrin beyəlxalq əmək bölgüsündə 

(BƏB)iştirakı təbii coğrafı faktorlardan,istehsalın miqyasındakı fərqlərdən, 

məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən asılıdır.Müasir dövrdə BƏB-dəki 

dərinləşmənin ağırlıq mərkəzi,sahələrarasından istehsalın sahədaxili 

ixtisaslaşmasma keçid edir.Hər sahədə müəssisə məmulatların müəyyən 

edilmiş növünü,detalları seçir.Hansı ki,öz güclərini bu istiqamətdə 

konsentrasiya edirlər. Bu məmulatlar eksporta göndərilir,elə həmin sahə üçün 

zəruri məmulatlar import olımur.Kooperasiya şəraitində beynəlxalq ticarət 

qabaqcadan razılaşdırılmış əmtəələrin göndərilməsi üzərində qalır.Bu halda 

ticarət müstəqil fəaliyyət sahəsi kimi deyil,əksinə istehsal prosesinin ayrılmaz 

elementi olur.Hazırda beynəlxalq kooperativ göndərmələri inkişaf etmiş Qərb 

ölkələrinin bir çox sənaye sahələrinin məhsulunun dəyərinin 50-60%-nə 

çatır.Beləliklə,beynəlxalq ixtisaslaşma və kooperativləşmənin dərinləşməsi 

milli kapitalın əmtəə və pul formasında əhəmiyyətli hissəsinin tam 

dövriyyəsini beynəlxalq əsaslarla həyata keçirir.Öz növbəsində, BƏB-nün 

inkişafı sahibkarlıq kapitalının birbaşa və portfel investisiya 

formalarında,dünya səviyyəsindəki hərəkətinə gətirib çıxarır.Əksər ölkələrin 

iqtisadiyyatma dərin surətdə tətbiq olunan xarici kapital,onlarm təkrar istehsal 

prosesinin tərkib hissəsi olmuşdur.İstehsalın beynəlmiləlləşməsi təkcə 

sahibkar kapitalının hərəkəti іlə deyil,həm də xarici iqtisadi əlaqələrin digər 

formaları іlə də bağlıdır. Bu,Transmilli korporasiyaların (TMK),işin yerinə 

yetirilməsi və ya ayrı-ayrı əmtəələrin göndərilməsi üçün xarici şirkətlərlə 

bağladıqları müqavilələri əhatə edən beynəlxalq subkontraktasiyasıdır; TMK-
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lara xarici şirkətlərin işində iştiraka imkan verən və patentdən istifadəyə görə 

gəlir alan lisenziya sazişləridir. 

İstehsalın bəynəlxalq bəynəlmiləlləşməsinin yeni keyfıyyətli inkişaf 

mərhələsi beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyadan ibarətdir.Xarici iqtisadi 

mübadiləni və istehsal sferasını əhatə etməklə,o,ayrı-ayrı ölkələrin milli 

təsərrüfatlarmın qarşılıqlı əlaqəsinə və qarşılıqlı asılılığına gətirib çıxarır, 

vahid regional təsərrüfat komplekslərinin yaradılmasma kömək edir. Müasir 

dövrdə iqtisadi inteqrasiya regional xarakterə malikdir. Məsələn,Qərbi Avropa 

ölkələrinin Avropa Şurasmda (AŞ) birləşməsi, Şimali Amerikanm-Şimali 

Amerika azad ticarət assosasiyasında (NAFTA) birləşməsi, Latm 

Amerikasınm-Latm Amerika azad ticarət assosasiyasında (ZAFTA) birləşməsi 

və s. Beləliklə, dünyanm iqtisadi prosesləri kapitalın, beynəlxalq şəbəkəsində, 

əmək bölgüsünün dərinləşməsində, inteqrasiya proseslərinin inkişafında özünü 

əks etdirərək müxtəlif ölkələrin təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinə 

gətirib çıxartmışdır. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli 

iqtisadiyyatmın beynəlxalq təsərrüfat miqyasında inteqrasiyasının 

sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına 

qoşularaq bu yolla öz istehsal güclərini, istehsalın səmərəliliyini və bütün 

bunların nəticəsində isə əhalinin ümumi rifah səviyyəsini artırmağa çalışırlar. 

Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən maksimum istifadə edilmədən, 

xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv şəkildə genişləndirilmədən 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş aparmaq mümkün deyildir. 

Dünya ölkələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid olunmuş 

şəkildə təmin edə bilmədiyinə görə öz aralarında beynəlxalq və regional 

səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasmda müxtəlif mülkiyyət formalarının 

inkişafı, iqtisadiyyatın yüksək maddi - texniki bazaya malik olması, əmək 

bölgüsü və kooperasiyasınm geniş vüsət alması və s. milli iqtisadiyatımızın 
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beynəlxalq əməkdaşlıqda mövqeyinin daha da artmasına obyektiv zərurət 

yaradır. 

Azərbaycanda kifayət qədər ixtisaslı kadırm olması və ölkənin böyük 

enerji, mineral resursları, nadir iqlimin potensialı ona milli iqtisadiyyatın 

sürətlə inkişaf etdirilməsi və qarşılıqlı faydalı şərtlərlə dünya ölkələri іlə 

iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi və еləcə də xarici investisiyanın 

оlkəyə axını üçün əlverişli şərait yaradır. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi 

siyasətini artıq özü müəyyən etməyə başlamışdır. Ölkəmizin Asiya və 

Avropanm kəsişməsində çox əlverişli coğrafı mövqedə yerləşməsi bu siyasətin 

uğurla həyata keçid Azərbaycanm sosial - iqtisadi inkişaf proqramında xarici 

iqtisadi siyasətə əsasən dörd istiqamətdə həyata keçirilir. Onlar 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Xarici ticarət siyasəti; 

2. Ödəniş balansı siyasəti; 

3. Xarici investisiya siyasəti; 

4. Xarici yardım siyasəti. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının xarici 

ticarət siyasəti yeni maliyyə mənbələrinin yaradılması və istifadə olunmasına 

xidmət edir. Bu siyasətin əsas təsir vasitəsi tarif və qeyri - tarif 

tənzimləmələridir. Ölkə iqtisadiyyatının və əhalinin gündəlik tələbat mallarma 

olan ehtiyacınm ödənilməsində xarici ticarətin tarif tənzimlənməsinin 

istiqlaliyyət əldə edildikdən sonra böyük əhəmiyyət verilir. Real həyatda 

dövlətlər xarici ticarətə bu və ya digər şəkildə müdaxilə edirlər. Xarici ticarətə 

müdaxilə etmək üçün istifadə edilən ən mühüm vasitələrdən biri gömrük 

tarifləridir və xarici ticarətin inkişaf etdirilməsinə müsbət təsirini 

göstərmişdir. 

"Atəşkəs" rejimi Azərbaycanın təhlükəsiz və gəlirli investisiya zonası 

kimi tanmmasına zəmin yaratdı. Bundan sonra "Əsrin müqaviləsinin" 
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imzalanması іlə dünyanm bir sıra iri investisiya şirkətlərinin azərbaycana 

gətirilməsi dünyanm aparıcı ölkələrinin qafqazda sabit sülhün saxlanılmasında 

marağmı daha da artırdı. 

 Yaranmış münbit şərait iqtisadiyyatın digər sahələrinə də xarici 

investisiyaların yatırılmasına və bımun sayəsində daxili ticarətin formalaşması 

və inkişafına səbəb oldu. 

Bununla yanaşı daxili ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün ölkənin iqtisadi 

rayonlarmı və kiçik sahibkarlığın da inkişaf etdirilməsi zəruri idi. Bu 

məqsədlə ölkəmiz regionların iqtisadi inkişafının surətləndirilməsini nəzərdə 

tutan dövlət proqramları və eləcə də sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti іlə sahibkarlara güzəştli kreditlərin 

verilməsi barədə müvafiq qanunlar hazırlamışdır. 

Daxili və еləcə də xarici ticarətin inkişafına səbəb olacaq SKMF-in 

vəsaiti hesabına 2002-ci ildən başlayaraq sahibkarlara güzəştli biznes 

kreditlərinin verilməsi qrafıkdə verilən ardıcıllıqla inkişaf etmişdir. 

2004- 2008 - c i  il və 2009-2013 – c ü  illər üçün dövlət tərəfındən qəbul 

olunmuş regionların sosial - iqtisadi inkişafı proqramları çərçivəsində daxili 

ticarətin inkişafını surətləndirən bir çox işlər görülüb və görülməkdədir. 

Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və 

imicinin yüksəldilməsi, Azərbaycan mənşəli malların və xidmətlərin dünya 

bazarına maneəsiz çıxarılmasının təmin olunması, ölkəmizin ixrac 

potensialının gücləndirilməsi və ümumiyyətlə ixracm strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq ticarətdə ölkəmizin mənafelərinin qorunması, 

xarici tərəf müqabilləri іlə eyni şərtlərlə ticarət əlaqələrinin qurulması, milli 

istehsalın inkişaf etdirilməsi üçün əіаѵə stimulların yaradılması, sağlam 

rəqabət şəraitində ölkədə istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin artırılması 

baxımından Azərbaycanın ÜTT-уə qəbul olunması müsbət nəticələr vermişdir. 

İqtisadi həyatın beynəlmiləlləşməsi, Azərbaycanın ağır şərtlər altında 

gedən müasir dünya іlə inteqrasiyasınm bütün istiqamətləri yeni imkanlar 
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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. 

Azərbaycan Respublikasmın indiki sosial-iqtisadi mənzərəsi onım dünya 

təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının sürəttəndirilməsi üçün zəruri olan 

möhkəm xarici ticarət əlaqələri özülünün yaradılması іlə səciyyələnir. Xarici 

ticarət əlaqələrinin əsas məqsədi respublikamızm beynəlxalq ıqtısadı 

münasibətlər sisteminə bərabər hüquqlu inteqrasiyası, dünya iqtisadiyyatında 

formalaşan ixtisaslasma səviyyəsinə uyğun beynəlxalq əmək bölgüsündə 

iştirak etməklə iqtisadi səmərə yaratmaqdır. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycan artıq dünya təsərrüfat 

sisteminə surətlə inteqrasiya edir və xarici ticarət əlaqələrini durmadan 

genişləndirir. Bunu aşağıdakı amillərlə səciyyələndirmək mümkündür: 

1. Azərbaycanm coğrafı mövqeyi beynəlxalq ticarət - iqtisadi 

əlaqələrin yaradılması və sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün olduqca əlverişlidir. 

Avropa ііə Asiyanı birləşdirən əsas nəqliyyat - kommunikasiya xətlərinin 

kəsişdiyi əlverişli cografı mövqedə yerləşən ölkəmizin böyük хərсlər 

çəkmədən, dünyanm bütün ölkələri ilə əlaqəbr yaratmaq imkanları xeyli 

yüksəkdir. 

2. Ölkəmizin malik olduğu çox zəngin, güclü iqtisadi resurslar ѵə 

bunların beynəlxalq bazarlara çıxarılması istiqamətində dövlətin apardığı 

məqsədyönlü siyasət onun uğurlu gələcəyindən xəbər verir. 

3. Dünya təsərrüfat sistemində və iqtisadi həyatda baş verən radikal 

sosial-iqtisadi və innovasiya yönümlü dəyişikliklər müəssisələri fəaliyyətlərini 

bu dəyisikliklərə uyğunlaşdırmaq zərurəti іlə üz-üzə qoyur ki, bu da xarici 

ticarəl əlaqələrinin genisləndirilməsinə müsbət təsir edir. 

4. Gələcək iqtisadi inkişafı bazar prinsipləri üzərində qurmağı 

qarşısma məqsəd qoyan ölkəmiz mövcud və potensial imkanlarmı səfərbər 
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edərək iqtisadiyyatın inkişafma çalışmaqla yanaşı milli mənafelərin qorunub 

saxlanılması şərti ilə оlkəyə çoxsaylı xarici investisiyaların cəlb edilməsinə 

calışır. Dövlətimizin 1994 - cü ildə «Əsrin müqaviləsi» nin bağlamasından 

sonra yürütdüyü «acıq qapı» siyasəti iqtisadiyyatın muxtəlif sahələrinə küllü 

miqdarda xarici investisiyalarm cəlb edilməsinə əlverişli zəmin yaratmışdır. 

Bu isə xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsində həlledici rol oynayan bir 

amildir. 

Səmərəli xarici ticarət əlaqələrinin qurulması, ilk növbədə güclu 

iqtisadiyyatın yaradılmasını və milli bazarın formalaşdırılması tələb edir. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki. Azərbaycanm dünya bazarı іlə intaqrasiyanm 

indiki inkişaf modeli onun potensial imkanlarma və uzunmüddətli perspektivli 

iqtisadi maraqlarına hələlik tam cavab vermir. 

İqtisadiyyatın və ya hər hansı bir digər elm sahəsinin "nəzəriyyə" sinin 

əsas məqsədi bu elm sahəsinin predmetinə aid olan hadisələrin səbəblərini 

açıqlamaq, hadisələr arasındakı "səbəb - nəticə" əlaqələrini ortaya 

çıxarmaqdır. Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin də başlıca məqsədi ölkələr 

arasmda baş verən əmtəə və xidmət alış - satışlarının səbəblərini izah 

etməkdir. 

XVIII əsrin ikinci yarısına qədər beynəlxalq ticarətin əsaslı elmi 

araşdırılmasma rast gəlinmir. Həmin müddətə qədər müxtəlif nəzəriyyələrdə 

beynəlxalq ticarət anlayışma ötəri surətdə toxunulurdu. Beynəlxalq ticarət 

nəzəriyyələrinin təkamülü Sxem 1.1 -də verilmişdir. 
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Sxem 1.1. Müasir beynəlxalq ticarət nəzəriyyələriaşağıdakılardır:  

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin təkamülü 

 

 

  

  

  

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassik 

nəzəriyyələrə 

Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi 

Klassik nəzəriyyələr 
Müqayisəli üstünlüklər 

nəzəriyyəsi 

Beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi 

Müqayisoli üstünlüklər nəzəriyyəsinin daha 
çux miqdarda ölkə və əmtəələrə intişar 

edilməsi 

Merkantilizm 
 

Fiziokratizm 
 

Neoklassik 
nəzəriyyələr 

İstehsal amillərinin nisbəti 
nəzəriyyəsi 

İstehsal amilləri nəzəriyyəsi 
 

İstehsal amiliərinin qiymətlərinin 
bərabərləşdirilməsi teoremi 

 

Müasir şəraitdə klassik nəzəriyyələrin 
prinsiplərinin zənginləşdirilməsi ѵə 

təkmilləşdirilməsi 

Beynəlxalq ticarətin yeni problemlərinin 
klassik mövqedən tadqiq edilməsi 

 

Beynəlxalq ticarətin müasir alternativ 
(klassik nəzəriyyədon fərqli) nəzəriyyələri 
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■ 1. Mövcudluq teoremi 

■ 2. Yüksək ixtisaslı iş qüvvəsi teoremi 

■ 3. Texnologiya kəsiri teoremi 

■ 4. Məhsulun həyat dövrü teoremi 

■ 5. Seçimlərdə oxşarlıq teoremi 

■ 6. Miqyas iqtisadiyyatları teoremi 

■ 7. İnhisarçı rəqabət teoremi 

İrving Kravis tərəfmdən ortaya atılan "movcudluq modelinə" görə xarici 

ticarətin səbəbi, bir malın bir iqtisadiyyatda mövcud olmamasıdır. Ölkələr, 

özlərinin istehsal edə bilmədikləri və ya çox bahalı istehsal etdikləri malları 

xarici ticarət yolu ilə əldə edirlər.  

"Yüksək ixtisaslı iş qüvvəsi teoremi": Müəyyən növdə peşə və ya yüksək 

ixtisaslı iş qüvvəsi baxımmdan zəngin ölkələr, istehsalı böyük ölçüdə bu 

faktorlara bağlı olan mallarda ixtisaslaşırlar. Digər tərəfdən ixtisassız əməyin 

bol olduğu ölkələr isə daha çox ixtisassız əməyin intensiv istifadəsinə 

əsaslanan malların istehsalinda üstünlüyə malikdirlər.  

"Texnologiya kəsiri teoremi": M. V. Posner tərəfindən 1961-ci ildə irəli 

sürülmüşdür. M.Poznerin nəzəriyyəsinin əsası bu cürdür: texnologiyanm yeni 

eyni nailiyyətləri müxtəlif ölkələrdə heç də, həmişə eyni zamanda tətbiq 

olunmur, belə ki, yeni texnologiyanın bir ölkədən digərinə keçməsi üçün 

müəyyən bir müddət lazım gəlir. Buna görə də, ölkələrdən biri texnikanın yeni 

nailiyyətlərinin vasitəsilə istehsalı səmərəliləşdirib gəlirlərini artırdığı halda, 

digər bir ölkədə isə ən yaxşı halda bu yenilik barədə yalnız һəг hansı bir 

məlumat olur. İkinci ölkədə isə bu texnoloji yenilikdən bir neçə müddət 

keçdikdən sonra (bəzən isə bu yenilik ən təzələri ilə əvəz olunana yaxın) 

istifadə edirlər. Bizim göstərdiyimiz birinci misaldakı ölkədə həmin texnoloji 

nailiyyətin ilk tətbiq olunma anı ilə ikinci ölkədə bu nailiyyətin istehsalda ilk 

tətbiq olunma anı arasında qalan vaxt «imitasiya kəsiyi» adlanır.  
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"Məhsulun həyat dövrü teoremi": R. Vernon tərəfındən 1966-cı ildə 

formalaşdınlmışdır.Bu hipotez, texnologiya kəsiri hipotezinin 

ümumiləşdirilmiş və inkişaf etdirilmiş formasıdır. Buna görə, texnoloji 

yeniliklər və yeni malların hazırlanması İEÖ-lərə xasdır. Bu hal yüksək 

dərəcədə təlim keçmiş iş qüvvəsinin və elmi araşdırmalara yüksək 

investisiyanın nəticəsidir.  

R. Vernon məhsulun həyat tsikli nəzəriyyəsində dövlətin xarici iqtisadi 

strategiyasınm һəг hansı bir əmtəənin həyat tsikli іlə beynəlxalq ticarət 

arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığa əsaslanmasmın vacibliyini anladırdı. Bu 

nəzəriyyənin tərəfdarları ölkələr arasmdakı ticarət əlaqələrini məhsulun həyat 

tsikli konsepsiyası vasitəsilə izah etməyə çalışırdılar. Bu nəzəriyyəyə görə 

məhsulun həyat tsikli onun bazara çıxdığı andan bazardan çıxana qədər 

keçdiyi dövrdür. Məhsulun həyat tsikli nəzəriyyəsinin əsas tərəfdarları Vernon, 

Kindelberger, Uelsə görə əmtəələrin beynəlxalq hərəkəti həyat tsiklinin 

müxtəlif mərhələlərindən asılıdır. Bu mərhələlərin sayı dörddür:  

Tətbiq mərhələsi. Bu mərhələ əmtəənin bazara daxil olmasmın ilk 

mərhələsidir. Bu mərhələdə əmtəə yalnız ölkə daxilində realizə olunur. 

Artım mərhələsi. Məhsulun həyat tsiklinin ikinci mərhələsində əmtəənin 

daxili bazarda satışının həcmi bununla da həmin əmtəə ölkədən кəпага ixrac 

olunur. 

"Miqyas iqtisadiyyatları teoremi" 2 yerə bölünür- daxili və xarici. Daxili 

miqyas iqtisadiyyatları:Kompaniyanm istehsalı artdıqca, hər istehsal vahidinin 

orta xərci aşağı düşür. Xarici miqyas iqtisdiyyatları:Firmanm sektordakı istehsl 

payı artıqca, hər istehsal vahidinin orta istehsal xərci də aşağı düşür.Firmaların 

böyük hissəsi ideyaları və işçiləri öz aralarmda mübadilə edirlər. 

 "İnhisarçı rəqabət teoremi": İnhisarçı rəqabət hipotezində sektor daxili 

ticarət mal fərqliləşdirilməsi ѵə miqyas iqtisadiyyatları ilə izah edilməkdədir. 

Buna görə, ölkələr arasmdakı faktor təchizatları nə dərəcə fərqlidirsə, 

müqayisəli üstünlüklərə əsaslanan sektorlararası ticarət də о dərəcədə böyük 
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olur. Qeyd edilən nəzəriyyənin əsasını qoyan ABŞ iqtisadçısı Pol Kruqman 

diqqətini istehsal amilləri ilə eyni səviyyədə təmin olunmuş ölkələr arasmda 

ticarət əlaqələrinin baş vermə şəraitini və səbəblərini tədqiq etmək üzərində 

cəmləşdirmişdir. İnhisarçı rəqabət çərçivəsində istehsalın miqyasınm 

artmasmın nəticəsində hər bir məhsul vahidinə olan istehsal xərcləri azalır, 

istehsalm səmərəliliyi və gəlirləri artır. Веlə ölkələr üçün eynicinsli 

texnologiyaların istifadə edildiyi lakin, fərqli məhsulların istehsalı üzrə 

ixtisaslaşma və mübadilə daha sərfəli olur. Misal üçün, avtomobil istehsalçısı 

olan ölkələr arasında avtomobillərin mübadiləsini qeyd etmək olar. 

P.Kruqmanın nəzəriyyəsinə daha yaxm bir nəzəriyyə ingilis iqtisadçısı Bela 

Belassanın"sahədaxili beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi"dir. Bu nəzəriyyədə 

miqyas effekti ilə yanaşı kənd təsərrüfatı arasında mövsümü fərqlər, 

istehlakçılann mədəni - psixoloji səviyyəsi ѵə alıcılıq qabiliyyətlərindən 

formalaşmış tələb amili və digər amillər də, nəzərdən keçirilmişdir. 

İstehsal amillərindən səmərəli istifadə məsələsi ііə Maykl Porter ciddi 

məşğul olmuşdur. ABŞ professorunun rəqabətli üstünlüklər nəzəriyyəsi öz 

əksini 1990-cı ildə yazdığı «Beynəlxalq rəqabət» kitabında tapmışdır. Bu 

kitabda o, yüz sahə və yarımsahə və on ölkəni nəzərdən keçirərək bu sahə və 

yarımsahələrə aid milli müəssisələrin beynəlxalq rəqabət üstünlüklərini 

onların fəaliyyət göstərdiyi (makromühitdən) ölkələrin iqtisadi inkişafından 

asılı olduğunu bildirirdi. Makromühit һəт istehsal атіііəгі, həm daxili 

bazardakı tələbin xarakteri, həm müxtəlif sahələrin inkişafmdan və digər 

amillərdən, һəm də dövlətin xarici iqtisadi siyasətindən (hətta ayrı-ayrı şərait 

və səviyyələrdən) asılı ola bilər. 

ABŞ iqtisadçısı Con Hiks isə texnoloji tərəqqinin təsnifatım aparmışdır. 

Bu təsnifatda amerikan iqtisadçısı əmək və kapitalın texnoloji yenilikləri 

arasmdakı uyğunluğu əldə əsas götürmüşdür. C.Hiks texnoloji tərəqqinin bu 

növlərini qeyd etmişdir: 
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• Neytral texnoloji tərəqqi istehsal amillərinin daimi uyğunluğu kapital və 

əməyin məhsuldarlığının getdikcə artması іlə müşayiət olunur. 

• Kapital qoruyan texnoloji tərəqqi və əmək qoruyan texnoloji tərəqqi 

zamanı əmək və kapital amillər arasındakı uyğunluqda dəyişmələr baş verir. 

Kapital qoruyan texnoloji tərəqqidə hər hansı məhsul vahidində kapitalın 

həcmi əməyin həcminə nisbətən azalır və nəticədə əmək vahidinə daha az 

həcmdə kapital düşür. 

• Əmək qoruyan texnoloji tərəqqidə isə tamamilə əksinə olur, уəпі, əmtəə 

istehsalında kapitalın həcmi ііə əтəк məhsuldarlığı arasında fərqbr kapital 

amilinin xeyrinə olur. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafının müasir mərhələləri üçün 

elmi- texniki biliklərin mübadiləsi, mallarm ісагəуə verilməsi, beynalxalq 

turizm xidmətləri, kinofılmlərin кігауəуə verilməsi, xarici limanlarda 

gəmilərin təmiri, məsləhət- idarəçilik xidmətlərinin realizə edilməsi və 

qabildən olan sair ticarət formaları xarakterikdir. 

Maddi dəyərlərin ticarətindən fərqli olaraq burada mübadilənin predmeti 

kimi elmi - texniki biliklər üzrə fəaliyyətin nəticələri ѵə xidmətləri çıxış edir 

ki, bunları " görünməyən" mallar kimi qəbul etmək olar. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, xidmətlərin istehsalı ѵə alqı- satqısı da dəyər qanununun 

fəaliyyətinə tabedir. Onlarda hasil olunmasma sərf olunan əтəуіп тəсти 

miqdarı da ölçülür. 

Beynalxalq iqtisadi münasibətlərdə xidmətlərin ayrı - ayrı növlərinin 

əhəmiyyəti eyni deyil. Bunlar arasında elmi - texniki biliklərin mübadiləsi 

daha üstünlük təşkil edir. Bu hər şeydən əvvəl elmi - texniki tərəqqinin 

sürətləndirilməsi ѵə elmin bilavasitə məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi ііə 

bağlıdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, elmi tədqiqatların genişlənməsi ѵə 

dərinləşməsi çox böyük maliyyə məsrəfləri tələb edir. Xüsusilə baha başa 

gəİən avadanlığın, materialların əldə edilməsinə daha çox məsrəflərin olması 
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іlə bağlıdır. Həmçinin məsrəflərin artması eyni zamanda yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərin hazırlanması ilə əlaqədardır. Elmi tədqiqatlar sferasında 

ixtisaslaşmanın gücləndirilməsi və sair fırmalar arasında elmi - texniki 

biliklərin mübadiləsinin inkişafını tələb edir. Müasir şəraitdə elmi - texniki 

mübadilənin (ticarətin) inkişafma ölkələrin qeyri - bərabər inkişafı səviyyəsi 

təsir göstərir. Belə ki, ABŞ - da elmi - texniki biliklərin inkişafma vəsait sərfi, 

ümumilikdə Almaniya, Fransa, İtaliya, İngiltərə, Yaponiyada qoyulan vəsait 

sərfındən artıqdır. 

Beynəlxalq elmi - texniki biliklər üzrə ticarətin artmasına ilk növbədə 

elmi- tədqiqat və təcrübi - konstruktor işləri üçün vəsaiti olmayan ayrı - ayrı 

ölkələrin digər ölkələrdəki qabaqcıl elmi - texniki nəaliyyətlərdən 

bəhrələnməkdə marağı olmasıdır. Digər mühüm səbəb iri fırmalar tərəfındən 

elmi - texniki fəaliyyətin inhisara alınmasıdır. Çünki uzunmüddətli baha başa 

gələn elmi - tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsinə ancaq onların gücü çatır. 

Ticarət insan əməyi ilə bağlı fəaliyyət olub, iqtisadiyyatın ən müxtəlif və 

çoxşaxəli bir iqtisadi-sosial sahəsi kimi bütün iqtisadi məkanlarda ayrıca 

götürülmüş bir məmləkətdə , həmin məmləkətin xarici ölkələrlə iqtisadi 

münasibətlərində, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin realizə ediləcəyi məkanlarda 

təşkil olunur və idarə edilir. 

 

1.2. Xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsinin normativ-hüquqi əsasları 

 

Müasir qloballaşma şəraitində dövlətlər arası münasibətlər müxtəlif 

istiqamətlərdə inkişaf edir. Həmin münasibətlərin ən xarakterik xüsusiyyətlərindən 

biri onların məhz beynəlxalq əməkdaşlıq zəminində qurulması zəruriliyi ilə 

əlaqədardır. 

Beynəlxalq münasibətlərin bir istiqaməti kimi ticarət münasibələri xüsusi 

tənzimetmə sistemi ilə fərqlənir. Bütövlükdə, ticarət münasibətlərinin qurulması 

iqtisadi münasibətlərin formalaşmasında əhəmiyyətli bir amil kimi çıxış edir. Ölkədə 



 25  

ticarət münasibətləri, gömrük münasibətlərinin qurulması ilə sıx bağlıdır. Məsələn, 

əgər dövlət gömrük münasibətlərində azad ticarət siyasəti yeridirlərsə, bu artıq 

iqtisadi əlaqələrin inkişafı deməkdir. Bununla əlaqədar münasibətlərin təhlil zamanı 

haqlı olaraq göstərilir ki, gömrük münasibətləri beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

iştirakçılarının ticarət siyassəti istiqamətində müvafiq prinsiplərə əsaslanaraq, xarici 

ticarət siyasəti sahəsində iqtisadi, təşkilati-hüquqi və psixoetik qarşılıqlı 

münasibətlərin məcmusudur1.  

Ticarət və gömrük münasibətlərinin beynəlmiləlləşməsi ikitərəfli və çoxtərəfli 

müqavilələrin bağlanmasına, vahid tariflərin tətbiqinə, ümumi təhlükəsizlik sistemi 

və beynəlxalq təşkilatların yaradılmasına və s. gətirib çıxarır. Gömrük 

münasibətlərinin inkişafı isə dövlətlərin Dünya Ticarət Təşkilatı sisteminə daxil 

olması üzrə ümumi tendensiyanın inkişafında əhəmiyyətli amildir. 

Aparılan təhlillərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ticarət münasibətləri 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin xarakterinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, burada 

da əsas yer ticarət siyasətinə məxsusdur. Ticarət siyasəti xarici iqtisadi fəaliyyətinin 

həyata keçrilməsində və dünya birliyi dövlətlərinin maraqlarının 

balanslaşdırılmasında mühüm vasitədir. 

Beləliklə, ticarət münasibətləri nəinki iqtisadi münasibətlərin elementi deyil, 

həmçinin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafında və daha da əlaqələn-

dirilməsində bir vasitədir. Digər tərəfdən beynəlxalq ticarət hüququ artıq beynəlxalq 

hüququn formalaşmış bir sahəsidir. Belə ki, beynəlxalq ticarət münasibətləri uzun 

müddət mövcud olmuş münasibətlərdir və onların hüquqi tənzim lənməsinə kifayət 

qədər geniş zərurət duyulur. 

Beynəlxalq münasibətlərin müstəqil subyekti kimi Azərbaycan Respublikasının 

qarşısında duran mühüm nəzəri praktiki məsələlərdən biri də xarici ticarət sferasında 

beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq sahəsində irəliləyişə nail olmaqdır. 

Beynəlxalq ticarət münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq ticarət 

hüququnda azad iqtisadi zonalar, müasir dövlətlərarası münasibətlər sferasında 

                                                 
1 Ершов А.Д. Международные таможенные отношения СПб. 2000, с.15 
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gömrük-tarif sistemləri, gömrük güzəştləri hüququ, dövlətlərin gömrük nəzarəti-

əməliyyat funksiyalarının beynəlxalq –huquqi mexanizmi (beynəlxalq gömrük 

prosesi), kontrabanda və kömrük işi sferasında digər cinayətlərlə mübarizədə 

dövlətlərin əməkdaşlığın, ticarət münasibətlərinin əlaqələndirilməsində universal, 

regional və ikitərəfli əməkdaşlıq nəzərə alınmalıdır. 

Dünya dövlətlərinin ÜTT-yə daxil olması gömrük işi sferasında beynəlxalq 

əməkdaşlıq istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, qəbul edilmiş 

standartlara uyğun olaraq, milli ticarət və gömrük tənzimlənmə sisteminin unifikasiya 

edilməsi zəruridir. AR-da ticarət siyasətinin inkişafı xarici iqtisadi fəaliyyətin 

tənzimetmə mexanizminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması və milli 

iqtisadiyyatın maraqları ilə əlaqədardır. 

AR-da xarici ticarət və gömrük işi sahəsində mövcud olan bir sıra problemlərin 

qarşısını almaq üçün, ilk növbədə, xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaşdırılması və 

AR-ın beynəlxalq aləmdə daha fəal iştirakı şşəraitlər ticarət və gömrük siyasətlərinin 

formalaşdırılmasının elmi və qanunvericilik əsasları hazırlanmalıdır. 

Hal-hazırda milli iqtisadiyyatın inkişafının tələbləri nəzərə alınmaqla ticarət və 

gömrük siyasətinin inkişafını təmin etmək məqsədilə xarici ticarət və gömrük işi 

sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, gömrük rəsmilləşdirilməsi və nəzarəti 

prosedurlarının sadələşdirilməsi, xarici ticarət əməliyyatlarının gömrük 

rəsmləşdirilməsi üçün, yalnız bu iş üçün təyinatlandırılmış mərkəzlərin yaradılması, 

yeni texnologiyaların səmərəli və inteqrasiya olunmuş istifadəsinin həvəsləndirilməsi, 

xarici ticarət əsəliyyatları üzərində səmərəli nəzarətin təşkili və işgüzar dairələr 

arasında əməkdaşlıq əlaqələrinn inkişaf etdirilməsi olduqca vacibdir. 

Ticarət və gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsində beynəlxalq və milli 

hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqə məsələlərinin təhlili problem üzrə kifayət qədər 

əhəmiyyətlidir. AR Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin 2-ci bəndində qeyd edilir ki, 

AR-in tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr AR-in qanunıvericilik sisteminin 

ayrılmaz tərkib hissəsidir. Daha sonra, AR Konstitusiyasının 151-ci maddəsində 

göstərilir ki, AR-in qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə 



 27  

(AR-in Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) AR-in 

tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin 

beynəlxalq müqavilələr tədbiq edilir. Analoji müddəa AR Gömrük Məcəlləsində də 

əks olunmuşdur. Belə ki, AR Gömrük Məcəlləsinin 6-cı maddəsində qeyd edilir ki, 

AR-in dövlətlərarası müqavilələrində müəyyən edilən qa dalar bu Məcəllə və gömrük 

işi haqqında AR_in digər qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan 

fərqlənərsə, dövlətlərarası müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir. Lakin primatlıq 

nöqteyi-nəzərdən barada tək dövlətlərarası müqavilələrin məhdudlaşdırılması heç də 

əhəmiyyətli müddəa kimi qiymətləndirilə bilməz. Belə ki, hökümətlərarası 

müqavilələrdə də bir sıra müddəaların əks olunması, o cümlədən bu zaman 

beynəlxalq və milli hüquq normalarının qarşılıqlı nisbət məsələləri qeyri-müəyyən 

qalır. 

Dövlətlərin iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş 

müddəaları öz qanunvericiliklərinə daxil etməsi və onların icrası üçün təminat 

vasitələrini yaratması gömrük siyasətinin əsas istiqamətlərindən olmalıdır. 

Fikrimizcə, AR-də gömrük si yasətinin həyata keçirilməsi zamanı beynəlxalq 

təşkilatlara inteqrasiya, xüsusilə də AR-in ÜTT-yə üzv olması qarşıya qoyulan ən 

əsas məsələlərdən biri olmalıdır. 

1973-cü il tarixli Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyası 

haqqında Beynəlxalq Konvensiya (bəzi hallarda onu Kioto Konvensiyası da 

adlandırırlar) 1974-cü ildə qüvvəyə minməklə təxminən 70 dövləti özündə birləşdirir. 

ÜTT 26 may 1999-cu il sessiyasında Kioto Konvensiyasını yeni redaksiyada qəbul 

etdi ki, həmin müddəalar da aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: gömrük 

qanunvericiliyinin, o cümlədən gömrük orqanlarının qərarlarından şikayət veilməsi 

institutunun müddəalarının aydınlığı və dəqiqliyi; sadələşdirilmiş standart gömrük 

qayda və prosedurlarının qəbulu; gömrük prosedurlarında informasiya sistemləri və 

texnologiyanın maksimum dərəcədə səmərəli istifadəsi; gömrük nəzarətinin 

metodlarının təkmilləşdirilməsi; Bəyannamənim ilkin formasından istifadə edilmə; 

gömrük prosedurlarının keçirilməsində elektron məlumat bazasından istiıadə; gömrük 
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orqanlarının digər dövlət orqanları, ticarət assosiyaları ilə hərtərəfli əməkdaşlığı, 

həmçinin gömrük xidmətlərinin beynəlxalq əməkdaşlığı və qarşılıqlı fəaliyyəti; xarici 

iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə tərəfdaş münasibətlərinin müəyyən olunması. Kioto 

Konvensiyasının yeni redaksiyası əsas etibarilə 3 hissədən ibarətdir: Konvensiyanın 

əsas mətni;ona Əsas əlavə; doqquz xüsusi əlavə. 

1961-ci ildə Brüsseldə imzalanmış malların müvəqqəti idxalı üzrə ATA karneti 

haqqında Konvensiya (ATA Konvensiyası) 1963-cü ildə qyvvəyə minmişdir. 

Konvensiya 28 maddə və ATA kitabçasının nümunəsinin göstərildiyi Əlavədən 

ibarətdir. Preambulada göstrilir ki, Konvensiyanın əsas məqsədini beynəlxalq 

kommersiya və mədəni sferalarda fəaliyyətdə əhəmiyyətli üstünlüyə malik olan və 

Razılığa gələn Tərəflərin gömrük sistemlərinin harmonizasiya və unifikasiyasının 

daha yüksək səviyyəsinə çatmağı nəzərdə tutan yüklərin müvəqqəti olaraq rüsumsuz 

idxalının vahid qaydasını qəbul edilməsi təşkil edir. 

1970-ci ildən etibarən beynəlxalq ticarətdə malların yeni nomenklaturalarının 

işlənib hazırlamasına başlandı. Nəticədə GƏŞ-in himayəsi altında 1983-cü ildə 

Brüsseldə Malların təsvirinin və kodlaşdırılmasının harmonizasiyası olunmuş sistemi 

haqqında Beynəlxalq Konvensiya qəbul olundu (1 yanvar 1988-ci ilde qüvvəyə 

minmişdir). 

Bu sahədə növbəti beynəlxalq sənəd 1953-cü ildə qüvvəyə minmiş Malların 

gömrük qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya oldu.Bu Konvensiyada nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin realizəsi məqsədilə GATT-ın strukturunda Konvensiya 

iştirakçıları üçün hələ də fəaliyyəti göstərən Gömrük Qiymətləndirilməsi Komitəsi 

yaradılmışdır. Lakin GATT üzvdövlətlərinin 7-ci Raund görüşləri (Tokio Rauundu) 

çərçivəsində 1973-cü ildən etibarən başlanmış çoxtərəfli ticarət danışıqları 

nəticəsində GATT-ın gömrük qiymətləndirilməsi barədə müddəalarının 

dəqiqləşdirilməsi üzrə razılıq əldə olundu və 12 aprel 1979-cu ildə Cenevrədə 

“GATT-ın 7-ci maddısinin tətbiqi haqqında” Saziş – Cenevrə Məcəlləsi qəbul olundu 

və imzalanmaq üçün açıq elan edildi (1981-ci ildə qüvvəyə minmişdir). Saziş 

normalarının həyata keçirilməsi xüsusi olaraq bu məqsədlə yaradılmış iki orqana 
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həvalə olunurdu. Bunlar GATT tərkibində (hazırda isə ÜTT) Gömrük 

Qiymətləndirilməsi üzrə Komitə və bütün üzv-dövlətlərin daxil olduğu Gömrük 

Əməkdaşlığı Şurasının tərkibində (hazırda isə ÜTT) Gömrük Qiymətləndirilməsi 

üzrə Texniki Komitədir. 

Növbəti beynəlxalq sənəd 1990-cı ildə İstanbulda imzalanmış Müvvəqəti idxal 

haqqında Konvensiyadır. Müvvəqəti idxal haqqında əvvəllər qəbul olunmuş 

beynəlxalq gömrük konvensiyalarının sayının çoxluğu və bu barədə daha da 

genişlənən pərakəndəliyin bu sahədə vəziyyətin daha da pisləşməsinə şərait 

yaratdığını nəzərə alaraq, Razılığa gələn Tərəflər preambulda göstərmişdir ki, 

gömrük rejimlərinin sadələşdirilməsi və harmonizasiyası, xüsusilə də müvvəqəti idxal 

barədə bütün mövcud konvensiyaları əhatə edəcək vahid beynəlxalq müqavilənin 

qəbulu mövcud beynəlxalq qaydalardan istifadəni asanlaşdıra, beynəlxalq ticarətin və 

beynəlxalq mübadilənin digər formalarına səmərəli yardım göstərə bilər. 

Bu sahədə digər beynəlxalq müqavilələr də qeyd edilməlidir. Məsələn, 1972-ci il 

Konteynerlərə aid Gömrük Konvensiyası özündə aşagıdakı məsələləri birləşdirir: 

müvəqqəti idxal proseduru; müvəqqəti ixrac proseduruna uygun olaraq ixrac edilən 

konteynerlərdən istifadə olunma şərtləri; xüsusi hallar. Gömrük hüquqpozmalarının 

qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılması dair qarşılıqlı 

inzibati yardım haqqında 1977-ci il Beynəlxalq Konvensiyası gömrük sferasında 

meydana çıxan pozuntuların qarşısının alınmasında dövlətlərin əməkdaşlığının 

formalaşmasına yönəlmişdir. 1984-cü il tarixli Sərhəddə yüklərə nəzarətin həyata 

keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın əsas 

məqsədini isə beynəlxalq yük daşımalarını asanlaşdırmaq üçün rəsmiyyətçiliyə riayət 

olunmasına, həmçinin nəzarət növləri və müddətinə münasibətdə tələblərin, xüsusilə 

nəzarət proseduru və onların tətbiq olunma üsulların milli və beynəlxalq 

əlaqələndirmə yolu ilə azaldılması təşkil edir. BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq 

yük daşımaları haqqında 1975-ci il tarixli Gömrük Konvensiyası (BYD 

Konvensiyası) da gömrük məsələləri ilə bağlı bir sıra mühüm münasibətləri 

tənzimləyir. 
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Bu zaman gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsində və gömrük işi sferasında 

əməkdaşlığında həyata keçirilməsində regional səvviyədə fəaliyyətə göstərən ümumi 

və ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatların müxtəlif aspektlərdə rolu mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bunun əsasını isə GƏŞ-in 1986-cı ildən öz işini regional yanaşmadan 

həyata keçirməsini təşkil və təşviq etməsi təşkil edir. Hazırda Şura çərçivəsində 

GƏŞ\ÜGT-nin iştirakçı-dövlətlərinin birləşdirən 6 regional qrupu mövcuddur: 

Amerika və Karib hövzəsi; Avropa; Şimali Afrika, Yaxın və Orta Şərq; Qərbi və 

Mərkəzi Afrika; Şərqi və Cənubi Afrika; Uzaq Şərq, Cənubi və Cənubi-Şərqi Asiya, 

Avstraliya və Okeaniya. 

Avropa İttifaqı çərçivəsində gömrük münasibətlərinin tənzimlənməsindən 

danışarkən, 1992-ci ildə qəbul olunmuş və 1 yanvar 1994-cü ildə qüvvəyə minmiş 

İttifaqın Gömrük Məcəlləsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Gömrük Məcəlləsinin 

yaradılması məqsədinə uyğun olaraq o, İttifaqla üçüncü dövlətlər arasında ticarət 

münasibətlərinə şamil olunur. Məcəllənin tətbiqi sferasına gəldikdə isə, onu 

göstərmək lazımdır ki, mövcud akt Birlik səviyyəsində olduğu kimi, milli səviyyədə 

də İttifaqın gəmruk qaydalarını müəyyən edir. Bundan əlavə, müvafiq beynəlxalq 

qurumun preferensial rejimlərin verilməsinin altı sxemi mövcuddur. Onlardan daha 

geniş yayılmış inkişaf etməkdə olan ölkələrə verilən Ümumi Preferensiya Sistemidir. 

ÜTT-nin yaradılmasına qədər mövcud olan GATT faktiki olaraq sadəcə 

çəxtərəfli müqavilə kimi deyil, həm də beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsində mahiyyət 

etibarilə keçid xarakterli ümumi təşkilat və ya kvazibeynəlxalq təşkilat kimi çıxış 

etmişdir. GATT-ın bütün fəaliyyət dövrü ərzində çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 

səkkiz raundu keçirilmiş və yekun sənədlərinin qəbul edilməsi ilə yekunlaşmışdir: 

Cenevrə (İsveçrə) – 1947-ci il; Annesi (Fransa) – 1949-cu il;Torki (Boyük Britaniya) 

-1950-ci il; Cenevrə - 1956-cı il; “Dillon Raund”, Cenevrə - 1960-1961-ci illər; 

“Kennedi Raundu”, Cenevrə - 1964-1967-ci illər; “Tokio Raundu”, Tokio (Yaponiya) 

– Cenevrə - 1973-1979-cu illər; “Uruqvay Raundu” Punta-del-Este (Uruqvay) – 

Cenevrə -1986-1994-cü illər. 
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İlkin raundlarda danışıqlar yalnız sənaye malları üzrə “əmtəə prinsipi”nə 

münasibətdə gömrük vergiqoymasının aşağı salınması məsələsi ilə əlaqədar idi. 

Məsələn, Dillon Raundu zamanı rüsumların aşağı salınması məsələsi müzakirə 

mövzusu olmuş, Kennedi Raundu zamanı isə sənaye malları üçün gömrük 

vergiqoymasının səviyyəsinin “xətti” olaraq aşağı salınması, bir sıra qeyri-tarif 

məhdudiyyətləri ilə əlaqədar müzakirələrin aparılması və son nəticədə müvafiq 

sazişlərin qəbul edilməsi (həmçinin, Antidempinq üzrə Məcəllə) və s. 

Razılaşdırılmışdır. Tokio Raundu zamanı isə tariflərin yenidən “xətti” olaraq aşağı 

salınması razılaşdırıldı və qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin məhdudlaşdırılması barədə 

danışıqlar aparılmışdır. Raundun nəticələrinə görə GATT-ın fəaliyyət sferasını 

tamamlayan və genişləndirən, həmçinin onun təfsir olunması və tətbiq olunması 

qaydalarını dəqiqləşdirən çoxsaylı sazişlər qəbul edildi: Ticarətdə texniki maneələr 

haqqında Saziş (Standartlar Məcəlləsi); GATT-ın VI, XVI və XXIII maddələrinin 

təfsiri və tətbiq edilməsi haqqında Saziş (Subsidiya və təzminat rüsumları Məcəlləsi), 

GATT-ın VII maddəsinin tətbiq edilməsi haqqında Saziş (Gömrük qiymətləndirməsi 

Məcəlləsi), GATT-ın VI maddəsinin tətbiqi haqqında Saziş (Antidempinq Məcəlləsi) 

və s. 

Uruqvay Raundu GATT\ÜTT sistemində mühüm əhəmiyyətə malikdir. GATT-

ın Uruqvay Raundunun ən mühüm nəticələrindən biri ÜTT-nin yaradılmasl 

olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, GATT UTT-nin hüquqi əsasını təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında Saziş 50 sazişi özündə əks etdirən 

“paket”dən ibarətdir: Tariflər və ticarət üzrə Baş Saziş – 1994 (“GATT-1994”), 

Xidmətlərlə ticarət üzrə Baş Saziş (GATS), Əqli mülkiyyət hüquqlarının 

müdafiəsinin ticarət aspektləri üzrə Saziş (TRİPS), Toxuculuq və geyim üzrə Saziş, 

Kənd təsərrüfatı üzrə Saziş, Hökümət tədarükləri haqqında Saziş, Mülki aviatexnika 

haqqında Saziş, İnvenstisiya tədbirlərinin ticarət aspektləri haqqında Saziş (TRİMS) 

və s. 

GATT-ın XXVIII maddəsində qeyd edilir ki, üzv-dövlətlər gömrük rüsumları 

qoyuluşunu qarşılıqlı danışıqlar yolu ilə tədricən aşağı salmalı, həmçinin aşağı 
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salınmış rüsum dərəcələrinin gələcəkdə artirilmasına qarşı müvafiq tədbirlər 

görməlidir. Tariflərin artırılması müdafiə tədbiri kimi də çıxış edə bilərş ÜTT-nin hər 

bir üzvü müdafiə tədbirini həyata keçirə bilər, bir şərtlə ki, o, müəyyən etsin ki, onun 

ərazisinə malın idxal edilməsi o qədər yüksək həcmlə həyata keçirilir ki, bu, həmin 

malların milli istehsalı və ya birbaşa rəqabətinə zərər yetirir və ya zərər yetirmək 

təhlükəsi var. Müdafiə tədbirlərinin tətbiqi GATT-ın XIX maddəsinə əsaslanır və 

Müdafiə tədbirləri üzrə Sazişlə konkretləşdirilmişdir. XIX maddə “Bir sıra malların 

idxalı zamanı fövqəladə tədbirlər” adlanır. Belə ki, həmin maddə dövlətlərə 

müvvəqəti olaraq ayrı-seçkilik əsasında gömrük güzəştlərini dayandırmaq və milli 

istehsalçılara zərər vurulması ilə bağlı olaraq müdafiə tədbirləri görmək hüququq 

verir. 

Beləliklə, ölkəmizin ÜTT-yə daxil olması gömrük işi üçün fundamental 

əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, AR-də gömrük siyasətinin inkşafı xarici iqtisadi 

fəaliyyətin tənzimetmə mexanizminin beynəlxalq tələblərlə uyğunlaşması və milli 

iqtisadiyyatın maraqları ilə əlaqədardır. Milli bazarı xarici rəqabətin zərərli təsirindən 

qorumaq və keyfiyyətsiz malların idxalının qarşısını almaq məqsədilə hərtərəfli 

düşünülmüş tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bütövlükdə, gömrük-tarif 

tənzimlənməsinin elə bir dəqiq mexanizmi yaradılmalıdır ki, sui-istifadə hallarının 

qarşını almaq mümkün olsun. Daha sonra, AR-də gömrük işinin üzləşdiyi bir sıra 

problemlərin qarşısını almaq, üçün ilk növbədə, xarici iqtisadi fəaliyyətin 

liberallaşdırılması və AR-in beynəlxalq cəmiyyətdə daha fəal iştirakı şəraitində xarici 

iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin və gömrük siyasətinin formalaşdırılmasının 

elmi əsasları hazırlanmalıdır. 

2005-ci ilin iyununda ÜGT Baş Məclisi tərəfindən beynəlxalq ticarətin 

sadələşdirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin olunmasının “Çərçivə” standartları qəbul 

olunmuşdur. Bu sənədin qəbul edilməsində məqsəd gömrük prosedurlarının 

sadələşdirilməsi, beynəlxalq ticarət kanallarından terrorçu qruplaşmalar və cinayətkar 

birliklərin fəaliyyətinə yol verməmək və ticarət-gömrük mexanizmlərini 
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şəffaflaşdırmaqdır. Burada həm də sistemin dünya gömrük xidmətləri tərəfindən 

tətbiq olunacaq əsas prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir. 

AR-ÜGT qarşılıqlı münasibətlərinə gəlincə onu qeyd etmək lazımdır ki, 

dövlətimiz 1999-cu il iyununda Təşkilatın Maliyyə Komitəsinə, 2000-ci ildə isə 

Siyasi Komissiyaya üzv seçilmişdir. Respublikamız ÜGT-yə daxil olduğu andan 

onun nüfuzu yuksələn xətt üzrə inkişaf etmişdir. Respublikamızın bu Təşkilatla 

əməkdaşlıqdan əldə etdiyi əsas uğurlar sırasına ÜGT-nin Regional Tədris Mərkəzinin 

digər Qafqaz olkələrində deyil, məhz Azərbaycanda yaradılmasına dair qərarın qəbul 

edilməsi də aid edilməlidir. 

AR-in ən yaxın qonşuları olan Ukrayna, Gürcüstan, moldova ilə bağladığı 

ikitərəfli sazişlər GUAM-ın üçün zəmin rolunu oynamışdır. GUAM-ın üzvü olan 

ölkələr son illərdə imzalanmış ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilə-hüquqi sənədlərinə 

əsaslanaraq, ticarət-iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi 

zərurətini nəzərə alaraq belə nəticəyə gəmişlər ki, gömrük, nəqliyyat, rabitə, 

energetika, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə əməkdaşlığa hər vasitə ilə kömək 

göstərmək, iqtisadiyyat, humanitar əməkdaşlıq, turizm və mədəniyyət sahəsində 

qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək zəruridir. 

Bu zaman 20 iyul 2002-ci il tarixdə Yaltada GUAM dövlət başçıları tərəfindən 

imzalanmış GUAM çərçivəsində Azad ticarət zonasının yaradılması haqqında Saziş 

xüsusi qeyd edilməlidir. 11 fevral 2003-cü ildə Kiyevdə GUAM üzv-dövlətlərinin 

gömrük idarələri rəhbərlərinin görüşündə terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və 

narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşisının alınması məsələləri ilə yanaşı, ticarət 

və nəqliyyata yardım, sərhəd və gömrük nəzarətinin təmin edilməsi üzrə GUAM-

ABŞ Çərçivə Proqramının reallaşdırılması və bununla əlaqədar GUAM-ın üzv-

dövlətləri arasında Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu qəbul olunmuşdur. GUAM-ın 

“Ticarətə və nəqliyyata yardım” Layihəsi ticarət və nəqliyyatın inkişafına və 

müdafiəsinə kömək, ticarət və nəqliyyata yardımın ümumi prinsiplərinin tətbiqi, 

dövlət sərhədlərində və daxili gömrük terminallarında sərhəd və gömrük nəzarətinin 
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təkmilləşdirilməsi sahəsində dövlətlərarası və idarələrarası əməkdaşlığın 

genişləndirilməsinə yönəlmişdir 

GUAM çərçivəsində qəbul edilmiş digər beynəlxalq aktlar da – Terrorizm, 

mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin yayılması və digər təhlükəli cinayət növləri ilə 

mübarizəyə dair GUAM-ın Virtual Mərkəzinin yaradılması haqqında Saziş, həmçinin 

Fövqəladə vəziyyətlərdən xəbərdarlıq edilməsi və onların nəticələrinin aradan 

qaldırılması sahəsində hökümətlərarası Saziş, Ticarət və nəqliyyata yardıma dair 

GUAM üzvdövlətlərinin Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu, Gömrük məsələlərində 

qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında hökümətlərarası Saziş, GUAM üzv-

dövlətlərinin dövlət sərhədlərinin mühafizəsi orqanlarının əməkdaşlığı haqqında 

Protokol və s.təhlil edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, GUAM üzvdövlətləri arasında 

imzalanmış Gömrük işində qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında 4 iyul 2003-cü 

il Yalta Sazişi gömrük işi sferasında münasibətlərin tənzimlənməsində mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bundan başqa, 22 may 2006-cı il tarixdə GUAM üzv-dövlətləri 

mallarının mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsinin müvəqqəti qaydaları haqqında 

Protokol imzalanmişdir ki, bu da Azad ticarət zonasının yaradılması haqqında Sazişin 

realizəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Beleəliklə, yeni yaranmasına baxmayaraq, GUAM çərçivəsində bir sıra 

normalar qəbul edilmişdir ki, onlar da müxtəlif istiqamətli münasibətlərin 

tənzimlənməsində əsas qismində çıxış edərək, gömrük işi sferasında üzv-dövlətlərin 

müvafiq dövlətdaxili qanunvericiliyinə təsir etməklə yeni tendensiyaların xüsusi rol 

oynayacaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatının bərabərhüquqlu subyekti kimi 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri dinamik surətdə inkişaf edir. 

Müstəqilliyin əldə olunmasından bugünədək xarici ticarətin qanunvericilik bazası 

inkişaf etdirilmiş və təkmilləşdirilməkdə davam etmişdir. Azərbaycan Respubli-

kasında xarici ticarət fəaliyyətinin qanunvericilik bazasını ölkə Kontitusiyası, 

beynəlxalq konvensiyaların prinsip və normaları, həmçinin bilavasitə xarici ticarət və 

gömrük fəaliyyətini tənzimləyən milli qanunvericilik aktları, Prezident Fərmanları, 
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idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində 

normativ aktlara edilən sistemli əlavə və dəyişikliklərdən ibarətdir. Formalaşdırılmış 

qanunvericilik bazası mütərəqqi prinsiplər əsasında qurulmuş, ayrı-ayrı subyektlərin 

xarici ticarətdə bərabərhüquqlu iştirakı hüquqi əsaslarla təmin edilmişdir. Bu işdə 

“Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli və s. kimi fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının 

tənzimlənməsi qaydalarının bir nömrəli əlavəsinə əlavə edilməsi” barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentini 23 mart 2005-ci il fərmanı “İxraca nəzarət haqqında” 30 

avqust 2005-ci il fərmanı müstəsna rol oynayır. Bundan başqa “Gömrük tarifi 

haqqında” qanun Azərbaycan Respublikasında daxili bazarın xarici bazarla səmərəli 

əlaqələnməsini təmin etməklə xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm 

vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan 

Respublikasının gömrük sərhəddindən keçən mallardan rüsum tutulması qaydalarını 

müəyyən edir. Gömrük tarifinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 

- Azərbaycan Respublikası üzrə idxalın əmtəə strukturunu səmərəliləşdirmək; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində malların gətirilməsi və çıxarılmasının, 

valyuta gəlirlərinin və xərçlərinin əlverişli nisbətini təmin etmək; 

- Valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməsi 

və bu ərazidən çıxarılması üzərində səmərəli nəzarət etmək; 

- Azərbaycan Respublikasında malların istehsal və istehlak strukturunda 

mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq; 

- Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını xarici rəqabətin mənfi təsirindən 

qorumaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki,xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi sahəsində 

Azərbaycan Respublikasında bir sıra normativ hüquqi sənədlər qəbul edilmişdir. 

1. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması 

haqqında” (10.01.1994) Prezident Fərmanı 

2. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında” 
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(05.04.1994) Prezident Fərmanı 

3. “Gömrük tarifi haqqında” qanun (26.06.1995) 

4. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsi haqqında” 

Prezident Fərmanı (24.09.1996) 

5. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” Prezidentin Fərmanı (17.12.1996) 

6. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin liberallaşdırılması haqqında” 

Prezidentin Fərmanı (18.02.1997) 

7. “Azərbaycan Respublikasının Gömrük məcəlləsi” (10.06.1997) 

8. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması 

haqqında” Prezidentin Fərmanı (24.06.1997) 

9. Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük 

rüsumlarının dərəcləri haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı (27.02.1999) 

10. “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsi üzrə əlavə 

tədbirlər haqqında” Prezidentin Fərmanı (23.07.1999) 

11. “İxrac nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (26.10.2004) 

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad 

olunan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

24.01.2012-ci il sərəncamı, “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları 

üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 

22 aprel tarixli 91 №-li qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında qərar (№16), AR 

Nazirlər Kabinetinin 24.01.2012-ci il sərəncamı xarici ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

AR Dövlət Gömrük Komitəsinin yerinə yetirdiyi funksiya və vəzifələr istər 

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, istərsə də dövlət büdcəsinin gəlir 

hissəsinin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, gömrük tətbiq sahəsi Azərbaycan Respublikasının 

vahid gömrük ərazisidir. Azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi ölkənin gömrük 

sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə 
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nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük rüsumu dərəcələrinin 

məcmusudur. Xarici iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə nomenklaturası malların beynəlxalq 

təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. 

Xarici ticarət əməliyyatlarının gömrük-tarif tənzimlənməsində “Əmtəə 

nomenklaturası” məhfumundan geniş istifadə olunur. Əmtəə nomenklaturası faktiki 

olaraq malların təsnifatlandırıcısıdır. Buna görə əmtəə nomenklaturası dedikdə 

təsnifat sisteminə uyğun olaraq yerləşdirmək, malların siyahısı nəzərdə tutulur. 

Əmtəə nomenklaturasının köməyilə malların təsnifatlaşdırılması malları 

kodlaşdırmağa, gömrük əməliyyatları aparmağa (rüsumların tutulması, gömrük 

dəyərinin təyini və s.) xarici ticarətin mal strukturunu öyrənməyə imkan verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təyin edilir və ölkənin əlverişli ticarət 

rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün idxal gömrük rüsumları dərəcələrinin son 

həddi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən müəyyən olunur. 

Respublika ərazisində gətirilən mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi 

qaydaları “Əlavə dəyər vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin əlavə 

dəyər vergisinə dair 16 iyun 1997-ci il tarixli 61 saylı qərarına, habelə qüvvədə olan 

digər gömrük qanunvericiliyi aktlarına əsasən hazırlanmışdır. Qüvvədə olan təlimatda 

bəzi istisna halları mövcuddur. Belə ki, burada göstərilən hallar istisna edilməklə, 

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzvü olan 

dövlətlərin hüdudlarından kənarda istehsal edilmiş mallar 18 faiz dərəcə ilə əlavə 

dəyər vergisinə cəlb edilirlər. MDB üzvü olan dövlətlərin istehsalı olan (mənşə 

sertifikatına uygun olaraq) mallar MDB dövlətlərinin hüdudları kənarından 

gətirildikdə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunur. 

Mövcud şəraitdə əlavə dəyər vergisi yük gömrük bəyannaməsi gömrük əməliyyatı 

üçün qəbul edildiyi tarixə xarici valyutaların Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 

müəyyən etdiyi məzənnələri əsasında manatla ödənilir.  
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II FƏSİL. AZƏRBAYCANIN XARICI TICARƏT ƏLAQƏLƏRININ MÜASIR 

VƏZIYYƏTININ TƏHLILI VƏ ONUN QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 

 

2.1.  Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf  

mərhələləri və meylləri 

  

Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya оlunması, ticari-

iqtisadi münasibətlərdə baş verən müsbət keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə, ilk 

növbədə, tam hüquqi-iqtisadi, idarəçilik baxımından qanunvericilik aktlarının qəbul 

edilməsi, bazar infrastrukturlarının fоrmalaşdırılmasının və оnların çevik fəaliyyət 

mexanizminin yaradılması əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Respublikamızın 

ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsində və dərinləşdirilməsində ölkənin bir çox 

beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarda iştirakı, regiоnal iqtisadi-ticarət əməkdaşlığa 

qоşulması və ayrı-ayrı ölkələrdə bağlanmış ticarət müqavilələri müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edir. 

 İƏT (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı) ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin təhlili 

əsasən ticarət sferasında aparılır. Çünki Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilata XX əsrin 

sonlarında üzv оlmuşdur və ölkəni əhatə edən sazişlər nisbətən təzə qəbul edildiyi 

üçün (preferensial tariflər haqqında, tranzit ticarət haqqında və s.) оnların praktiki 

nəticələri barədə danışmaq hələ tezdir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın iştirak etdiyi 

bəzi İƏT layihələri (elmi fоnd, gəmiçilik təşkilatı, sığоrta təşkilatı, ticarət və 

investisiya bankı və s.) bağlanmış niyyət prоtоkоlları şəklindədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın xarici ticarət dövriyyəsində İƏT 

yeddinci yerdədir. Təhlil gostərir ki, 2014-cü ildə 2004-cü ilə nisbətən Azərbaycanın 

İƏT ilə ticarət dövryyəsi artaraq 409306,1 mln.dоllardan ---------mln. dоllara 

çatmışdır. Azərbaycanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində İƏT ölkələrinin payı isə 

30,1% artmışdır. Ümumilikdə İƏT ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 31% artmışdır. Bu 

da Azərbaycanın İƏT üzv ölkələri ilə əlaqələrinin genişlənməsinin göstəricisidir. 

2014-cü ilin yekunlarına gorə İƏT Azərbaycanın idxalında 24% xüsusi çəki ilə İƏT 
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(49,9%), Qara Dəniz İƏT (36,8%), Asiya-Sakit Оkeanı İƏT (37,1%), MDB (33%), 

İslam Kоnfransı Təşkilatı (27,1%), ixracında isə 9,7%, xüsusi çəki ilə İƏİT (72,4%), 

Avrоpa Birliyi (61,4%), Qara Dəniz İƏT (21,3%), MDB (14,5%), İslam Kоnfransı 

Təşkilatından (9,96%) geri qalmaqla hər iki göstərici üzrə beşinci yerdə durur. 

 Azərbaycanla İƏT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığının dərinləşməsinə təkan 

verəcək ən mühüm səbəblərdən biri оnların çoxunun yüksəliş dövründə оlması, 

arasıkəsilmədən оrta və yüksək inkişaf templəri göstərmələridir. Həm də İƏT 

üzvlərinin makrоiqtisadi göstəricilərinin xeyli hissəsinin yaxınlığı, iqtisadi 

durumlarının, prоblemlərinin оxşar оlması müxtəlif sahələrdə (prоteksiоnizm və ya 

təşkilat daxilində liberallaşma, antiinflyasiya, xarici ticarət, valyuta-kredit) 

uyğunlaşdırılmış iqtisadi siyasət yeridilməsini və çətinliklərin birgə aradan 

qaldırılmasını daha asanlıqla mümkün edir. Azərbaycanın bu ölkələrlə idxal-ixrac 

əməliyyatlarının strukturuna baxsaq görərik ki, Respublikamız İƏT ölkələrindən 

idxalında hazır məhsulların payı 27%-dən çox olduğu halda, Azərbaycanın bu 

ölkələrə ixracında hazır məhsulların payı 6,1% təşkil edir. Оnlardan ümumiyyətlə 

ölkəyə idxal оlunan məhsulların əsas hissəsini elektrik avadanlıqları, buğda unu, un 

məmulatları, şəkər, məişət avadanlıqları, rabitə cihazları, оnlara ixrac оlunan 

məhsulların əsas hissəsini isə neft və neft məhsuları, aluminium оksidi, plastik 

kütlələr, pambıq lifi təşkil edir. İƏT ölkələrindən idxalın 8,6%-i, ixracın 1,5%-i 

istehsal təyinatlı avadanlıq və maşınlardır. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın hazırda istehsal etdiyi məhsulların 

əksəriyyətinin keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyəti, dünya bazarlarında təklif оlunan 

analоji əmtəələrin keyfiyyəti, İƏT ölkələrinin bazarlarının tələbi, alıcılıq qabiliyyəti 

nəzərə alınarsa, bu təşkilatla inteqrasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi ölkəmiz üçün 

daha cəlbedici оlar. Çünki ölkəmizdə istehsal оlunan məhsulların çoxu (xüsusilə 

qeyri-neft sektоrunda) öz keyfiyyətinə görə əsasən İƏT-ə üzv dovlətlərin daxili 

bazarlarının tələblərinə cavab vermək iqtidarındadır. Bütün bunları ümumiləşdirərək 

Azərbaycanın İƏT ilə əməkdaşlığının aşağıdakı 4 istiqamətini məqsədəuyğun hesab 

etmək оlar:  
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 - İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində müştərək müəssisələrin yaradılması; 

 - Qarşılıqlı nəqliyyat-kоmmunikasiya və ticarətin bütün növlərinin inkişaf 

etdirilməsi üçün əməkdaşlıq; 

 -  Respublikamızda regiоnal statusa malik azad iqtisadi zоnaların 

yaradılması;  

 - Elmi-texniki əməkdaşlığın genişləndirilməsi. 

 Respublikanın milli ticarət sisteminin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması, bu sahədə iqtisadi-ticari əməkdaşlığının genişləndirilməsi 

baxımından beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq mühüm rоl оynayır. Bu baxımdan 

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Gomruk Təşkilatına üzvlüyü mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 1992-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanın xarici və daxili ticarət 

siyasətinin tərkib hissəsi оlan vahid gömrük siyasətinin həyata kecirilməsi sayəsində 

ölkənin beynəlxalq əlaqələri daha da genişlənmiş və keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 

çatmışdır. Ticarət qaydalarının sadələşdirilməsi məqsədilə Azərbaycanla ÜGT 

arasında XİF əmtəə namenklaturası (ƏN) əsasında vahid gömrük tarifinin işlənib 

hazırlanması, gömrük rüsumlarının alınması, tətbiq edilməsi, malların mənşə 

ölkəsinin təyin edilməsi, gömrük məqsədləri üçün malların qiymətləndirilməsi barədə 

razılaşmalar əldə edilmişdir. ÜGT-nin Baş Katibi Mişel Danenin müraciət məktubuna 

əsasən Azərbaycan «Malların təşkili və kоdlaşdırılması üzrə harmоnikləşdirilmiş 

sistem haqqında Beynəlxalq Kоnvensiya»ya qоşulmaq barədə təklif almışdır. Bu 

təklif qəbul оlunmuş və artıq ölkəmiz oz ticarət əlaqələrində bu kоnvensiyanın 

müddəalarını tətbiq edir.  

 Azərbaycanın ixracında əsasən neft və neft məhsulları üstün yer tutur. Məhz 

ixracın 80%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir. İxrac оlunan neft dəniz və bоru 

kəməri nəqliyyatı vasitəsilə dünya bazarına çıxarılır. Azərbaycan neftinin əsas 

idxalatcıları Avrоpa ölkələri, Yaxın Şərq ölkələri və Rusiyadır. Dovlət büdcəmizin 

böyük hissəsi məhz neft ixracından əldə edilən vəsait hesabına formalaşır. Buna görə 

də neftin qiymətinin dünya bazarında dəyişməsi birbaşa ölkəmizin iqtisadi inkişafına 

təsir edir. Neftin dünya bazarında qiymətinin dəyişməsinə də əsasən ОPEK ölkələri 



 41  

təsir edir. Belə ki, dünya neft istehsalı və ixracının 60-70%-i bu ölkələrin payına 

düşür. Bu ölkələr tərəfindən neftin qiymətinin dəyişməsi neftin dünya qiymətlərinə 

bilavasitə təsir gostərir və bu da Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin qiymətinin 

dəyişilməsində özünü biruzə verir. Bu səbəbdən də dünya neft bazarında qiymətlərin 

dəyişilməzliyinin qоrunub saxlanılması üçün yоlların axtarılıb tapılması, neft istehsal 

edən və ixrac edən ölkələrin gəlirlərinin möhkəmliliyini təmin etmək, dünya 

bazarında neft qiymətlərinin sabitləşdirilməsi üzrə qeyri-üzv ölkələrlə 

əməkdaşlığında Azərbaycanın da oz yeri vardır.  

 Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrini şərti оlaraq iki 

mərhələyə bölmək оlar:  

 1) müstəqillik əldə оlunanadək SSRİ-nin tərkibində оlan ticarət-iqtisadi 

əlaqələr; 

 2) müstəqil Azərbaycan Respublikasının ticarət-iqtisadi əlaqələri. 

 Birinci mərhələdə Azərbaycan ittifaq respublikaları ilə qarşılıqlı surətdə geniş 

ticarət-iqtisadi əlaqələrə malik idi. Lakin bu əlaqələr ittifaqdaxili səciyyə daşıyırdı, 

оnlar ayrı-ayrı ittifaq respublikalarının iqtisadi mənafeyindən daha çox vahid xalq 

təsərrüfatı kоmpleksinin tələbləri baxımından qiymətləndirilirdi. Bu dövrdə 

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrini inkar etmək оlmazdı. Bu zaman ölkənin 

sənaye məhsullarının bir hissəsi xarici ölkələrə göndərilirdi. Bu işi yalnız ittifaq 

оrqanlarının xarici iqtisadi əlaqələr strukturları həyata keçirirdi. Şübhəsiz, sərbəst 

ixrac-idxal balansı, hesablaşmalar aparan müstəqil valyuta bankı, milli valyutası, 

idarəetmə strukturları və s. atributları оlmayan respublikada müstəqil xarici ticarət 

siyasəti həyata keçirmək mümkün deyildi. 1992-1993-cu illərdə Azərbaycanın xarici 

ticarət əlaqələrinə kəmiyyət və keyfiyyət baxımından müəyyən dəyişikliklər baş 

vermişdir. Bu zaman həm keçmiş ittifaq respublikaları ilə, həm də başqa xarici 

ölkələrlə iqtisadi-ticari əlaqələr inkişaf edirdi. Respublikada keçən dövr ərzində 

yaradılmış sənaye pоtensialı оnun bu ölkələrlə əməkdaşlığı üçün baza rоlunu 

оynayırdı. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin vəziyyəti 
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haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün 1995-2014-cu illərdə xarici ticarətin əsas 

göstəricilərinə diqqət yertirmək məqsədəuyğundur. 

 İxracın strukturunda neft və neft məhsullarının üstünlük təşkil etməsi keçid 

dövrünün dоğurduğu məntiqi nəticə оlmaqla yanaşı, hələ uzun muddət davam 

edəcəkdir. Hal-hazırda ölkədə həyata keçirilən islahatlar kоmpleksinin hədəflədiyi 

əsas məqsədlərdən biri məhz ixracatın strukturunun mоdernləşdirilməsi, ixrac 

prоsesinin artan surətlə gedişi və dayanıqlığının təminatı üzərinə düşür. Araşdırmalar 

göstərir ki, Azərbaycanın ümumilikdə xarici ticarətinin inkişafına mənfi təsir edən 

ilkin amillər sırasında əsasən, dünya təsərrüfatı ilə iqtisadi əlaqələrin zəif оlmasını, 

iqtisadi əməkdaşlıq fоrmalarının lazımi səviyyədə diversifikasiya оlunmamasını, 

iqtisadiyyatın ümumi strukturunada hasilat sənayesinin xüsusi çəkisinin yüksək 

оlması və aqrar sektоrun investisiya tələbatının tam ödənilməməsini göstərmək оlar. 

Kоnkret оlaraq ixrac siyasətinə gəlincə, оnun səmərəliliyini azaldan amillərə əsasən 

aşağıdakılar aid edilməlidir: əksəriyyət malların rəqabət qabiliyyətinin aşağı оlması; 

 yeni məhsul növlərinin istehsalına keçid prоsesinin zəif surətlə həyata 

keçirilməsi; sənaye məhsullarının keyfiyyətinin dünya bazarındakı analоji 

məhsulların keyfiyyətindən aşağı оlması; xarici ticarət sahəsi üzrə milli 

qanunvericiliyin ÜTT-nin bir çox tələblərinə və standartlarına cavab verməməsi.  

 Qeyd etmək lazımdır, sоn illərdə iqtisadi subyektlər regiоn ölkələri ilə 

əməkdaşlığa daha çox meyllidirlər. О cümlədən, 90-cı illərin axırlarında 

Azərbaycanın ixracının 80%-i, idxalının isə 60%-i regiоnal təşkilatlarla ticarət 

əməkdaşlığının payına duşurdü. Azərbaycanın regiоnal təşkilatlarla əməkdaşlığında 

həm idxal, həm də ixrac üstünlük təşkil edir. «Azərbaycan Respublikasında xarici 

ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında» Qanunun qəbulu nəticəsində xarici ticarətdə 

mal dövriyyəsi xeyli artmışdır. Təbii ki, buna regiоnal təşkilatların üzv dovlətləri ilə 

ticari əməkdaşlığının təsiri böyükdur. Azərbaycanın regiоnal iqtisadi əməkdaşlığında 

əsasən GUAM, Qara dəniz İƏT, İslam Kоnfransı təşkilatı və s. fərqlənir. GUAM-ın 

daha səmərəli regiоnal təşkilata cevrilməsinə zəmin yaradacaq bir sıra tədbirlərin 

həyata keçirilməsi zəruridir.  
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 Azərbaycanın daxil оlduğu regiоnal iqtisadi təşkilatlardan biri də Qara dəniz 

İƏT-dir. Makrоiqtisadi göstəricilərdən aydın оlduğu kimi, dünya əhalisinin 6%-i, 

ərazisinin 5,23%-i QİƏT-nin payına duşur. QİƏT-nin dünya təsərrüfatının 

inkişafında layiqli yer tuta bilməsi üçün çox böyük pоtensial imkanları vardır: 

 - Zəngin təbii resurslar – regiоn öz-özünü mineral, kənd təsərrüfatı və enerji 

resurslarına оlan ehtiyaclarını tamamilə ödəyə bilər.  

 - Əlverişli cоğrafi mövqe – regiоn bir tərəfdən Avrоpa ilə, digər tərəfdən 

Qərbi, Cənub Şərqi Asiya arasında əlverişli mövqe tutmuşdur. 

 - Yüksək demоqrafik pоtensial-yüksək savadlılıqla xaratkerizə оlunan ucuz 

əmək resursları. 

 - Qarşılıqlı investisiyalar və birgə müəssisələr vasitəsilə rəqabət qabiliyyətli 

məhsullar buraxmağa imkan verən güclü istehsal imkanları. 

 - Çox güclü ixrac pоtensialı.  

 1997-ci ildə QİƏT üzvlərinin yığıncağında QİƏT ölkələrinin neft və qaz 

ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması məqsədilə yeni bоru kəmərlərinin tikintisi 

üçün regiоnal kоnsоrsiumların yaradılması qərara alınmışdır. Sоnra QİƏT üzvlərinin 

nəqliyyat və kоmmunikasiya nazirlərinin görüşü zamanı bu sahədə оn illik fəaliyyət 

prоqramı qəbul edilmişdir. Prоqramda aşağıdakı vəzifələr nəzərdə tutulur: 

 a) regiоnda başlıca tranzit nəqliyyat marşrutlarında müxtəlif qeyri-fiziki 

maneələrin aradan qaldırılması; 

 b) Qərb-Şərq yоllarının infrastrukturunun inkişafı;  

 c) QİƏT regiоnunda infоrmasiya mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi. 

 Eyni zamanda təşkilat vasitəsilə QİƏT üzvü оlan ölkələrin biznesmenləri üçün 

icra rejiminin sadələşdirilməsi haqqında razılaşma imzalanmışdır. Qeyd edilən 2 

razılaşma təşkilata daxil оlan ölkələrin öz mallarının xarici bazarlara nəqli zamanı 

bir-birinin ərazisindən rüsumsuz оlaraq tranzit məqsədilə istifadə etməyə, beləliklə də 

оnların nəqli xərclərini aşağı salmaqla dünya bazarında daha rəqabət qabiliyyətli 

оlmağa imkan verir.  
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 Azərbaycan, demək оlar ki, dünyanın bütün ölkələri ilə ticarət-iqtisadi 

əlaqələrə malikdir. Lakin istehsal оlunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin dünya 

bazarlarında aşağı оlduğuna gorə, hazırda respublika əsasən xammal ixrac edir. Sоn 

vaxtlarda dünya ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiya güclənmişdir. Artıq hər bir 

ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı milli sərhədlərdən çıxaraq dünya iqtisadiyyatına 

qоvuşur. Deməli, elə etmək lazımdır ki, ölkə dünya əmək bölgüsündə hazır məhsulla 

daha çox təmsil оlunsun. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr dünya bazarına 

əsasən hazır məhsul, qabaqcıl mütərəqqi texnоlоgiya, daha çox elm tutumlu 

məhsullar çıxarır. Həmin texnоlоgiyanı alan ölkələr isə tez bir zamanda оnu tətbiq 

edərək, milli iqtisadiyyatın fоrmalaşdırılması və inkişafını sürətləndirirlər. 

Azərbaycanın idxal və ixrac balansının təhlili göstərir ki, ölkəyə Avstraliya, Belçika, 

Bоlqarıstan, Çin, Çexiya, Fransa, Almaniya, Macarıstan, İran, İsrail, Cənubi Kоreya, 

Pоlşa, İsveçrə, Suriya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, ABŞ 

kimi güclü inkişaf etmiş ölkələrdən texniki tərəqqinin əsasını təşkil edən sənaye 

sahələrinin məhsulları ilə bərabər, Azərbaycanda inkişafı və istehsalı üçün bütün 

imkanlar və amillər оlan sənaye və kənd təsərrufatı məhsulları da gətirirlər. Yuxarıda 

göstərilən ölkələrdən Azərbaycana ət, süd məhsulları, quş əti, çay, duyu, günəbaxan 

yağı, tünd spirtli içkilər, üzüm, alma, armud, kоlbasa, qənnadı məmulatları, meyvə-

tərəvəz şirələri, siqaretlər, makarоn məmulatları, mineral sular, bir sıra tərəvəzlər, 

məişət mebelləri, xalça və xalça məmulatları, elektrik cihazları, telefоn aparatları, 

ayaqqabı, pambıq parçalar, kauçuk və rezin məmulatları, elektrik naqilləri və 

kabellər, sintetik yuyucu vasitələr, bоyalar və s. gətirilir. Halbuki, həmin məhsulların 

istehsalı üçün ölkəmizdə bütün imkanlar və amillər mövcuddur. Həmin məhsulların 

istehsalı uzaq məsafələrdən səmərəsiz yükdaşımaların qarşısını alar, istehsalın 

səmərəliliyinin artmasını təmin edər, sоsial geriliyi azaldar. 

 Milli gəlirin artmasına səbəb olar. Bu isə əhalinin yaşayış səviyyəsinin 

artmasını təmin edər. Milli iqtisadiyyatımızın inkişafının əsas istiqamətlərindən biri 

də ictimai əmək bölgüsüdür ki, bunu da təbii-cоğrafi, sоsial-iqtisadi və milli amillər 

şərtləndirir. Ticarət əlaqələrinin inkişaf səviyyəsi, ictimai əmək bölgüsünün 
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dərinləşməsi və iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Ticarət 

əlaqələrinin dinamikliyi iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri, müəssiəslər arasında uzun 

muddətə sabit istehsal əlaqələrinin оlmasını tələb edir. 

Yükdaşımaların ümumi həcmində neft, qara metal, tikinti, meşə, yeyinti 

məhsulları yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Respublikadan kənara çıxarılan yüklərin 

strukturu ölkələrarası əmək bölgüsünün xarakterini müəyyən edir. Belə ki, 

Azərbaycandan kənara göndərilən yüklərin yarıdan çoxu neft məhsullarının payına 

duşur. İqtisadi-ticari əməkdaşlıq və ictimai əmək bolgusu ölkə miqyasında əmək 

məhsuldarlığının artmasının təmin оlunması, məhsul istehsalına sərf оlunan maddi və 

əmək məsrəflərini, həmcinin iqtisadiyyatın bütün sahələrində kapital qоyuluşunun və 

yüklərin nəql edilməsinə sərf edilən məsrəflərin ixtisar edilməsidir. Bu ictimai əmək 

bölgüsünün əsas məqsədi və istehsalın səmərəliliyinin əsas göstəricisidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neftin dünyada bütün sahələr arasında gəlirlilik 

səviyyəsinə və ödəmə əmsalına görə birinci yerdə olması onun milli iqtisadiyyatın 

inkişafı üçün iqtisadi və sosial səmərəlilik baxımından çox faydalı olmasını göstərir. 

Respublikamız öz strateji məhsulu sayılan neft amilindən yüksək bacarıqla istifadə 

etməli, neftdən gələn gəliri iqtisadiyyatın diversifikasiyası yolu ilə digər sahələrə 

yönəltməklə həm ixrac potensialını artırar, həm də digər sahələrin inkişafını 

sürətləndirə bilər. Bu yolla respublikamız iqtisadi qüdrətini artırmaqla dünyada söz 

sahibi olan dövlətə çevrilə bilər.  

Neft ixracının əsas prespekivlərini təhlil etmək üçün xam neft və qaz-

kondensatının illər üzrə bölüşdürülməsinə diqqət yetirək (cədvəl 1) 

Cədvəldən aydın olur ki, illər ərzində ehtiyatların (2.9 dəfə), hasilat (3 dəfə) və 

ixracın həcmi (6.1 dəfə) artmışdır. Bir fakt da aydın olur ki, əvvəl ölkədaxili 

istehlakın həcmi çox idi. 
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Cədvəl 1 
Xam neft və qaz-kondensatının 2000-2013-cü illər üzrə 

 bölüşdürülməsi (min ton)2 
  2000  2005  2008  2009  2010 2011  2012 2013 

Ehtiyatlar  14435 15277 15709 15725 15840 22545 32854 42926 
İlin əvvəlinə qalıq  418 368 376 344 291 331 586 329 
Hasilat  14017 14909 15333 15381 15549 22214 32268 42597 
Ölkədaxili istehlak  8311 6344 6369 6344 6385 7481 7552 7529 
o cümlədən:          
neft emalına  8226 6262 6327 6281 6300 7392 7486 7484 
digər ehtiyaclara  85 82 42 63 85 89 66 45 
İtkilər  118 95 115 93 76 182 153 83 
İxrac*  5638 8462 8881 8997 9048 14296 24820 34780 
İlin axırına qalıq  368 376 344 291 331 586 329 534 

 

Azərbaycanın neft ixracının təhlili zamanı nəzərə alınacaq mühüm 

aspektlərdən biri yanacaq-enerji ehtiyatlarının bölüşdürülməsidir. Bunun üçün 2000-

2013-cц illərdə Azərbaycanın yanacaq-enerji ehtiyatlarının bölüşdürülməsini 

nəzərdən keçirək.  

Cədvəl 2 
2000-2013-cü illərdə yanacaq-enerji ehtiyatlarının 

bölüşdürülməsi (min ton Ş.Y.V.)3
 

  2000  2005  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Yanacaq-enerji ehtiyatları, cəmi  42099 44334 45520 45973 47679 59710 76098 90748 
o cümlədən:          
xam neft, qaz kondensatı da 
daxil olmaqla  

20642 21846 22464 22487 22651 32239 46981 61384 

təbii qaz  7373 10754 10913 11067 11761 12588 13850 13841 

avtomobil benzini  821 913 958 1128 1340 1413 1624 1731 

Dizel yanacağı  2988 2473 2436 2491 2803 3258 3160 3110 

mazut yanacağı  5809 3823 3981 3590 3869 4657 4637 4354 

aviasiya və sair üçün ağ neft  1170 982 1000 1014 1000 1135 1139 1216 
elektrik enerjisi  2467 2535 2592 2918 2966 3069 3236 2755 

istilik enerjisi  580 673 750 803 796 795 808 665 

digərləri  249 335 426 475 493 556 663 1692 

 

                                                 
2 Mənbə: Azstat.org - Dövlət Neft Şirkətinin və AMOK-un məlumatı 
3 Mənbə: Azstat.org - Dövlət Neft Şirkətinin və AMOK-un məlumatı 
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Cədvəldəн belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu illər ərzində ölkəmizdə yanacaq-

energetika balansının həcmində neft və neft məhsulları xüsusi çəkiyə malikdir. 

Respublikamızda yetəri qədər mazut və dizel yanacağı o cümlədən, avtomobil və 

aviasiya yanacağının olması xoşagələn haldır.  

2013-cü ildə Azərbaycanın xarici ölkələrə ixrac etdiyi məhsulun 81.5%-ni 

məhz neft və neft məhsulları təşkil edir. 2000-2013-cü illər ərzində Azərbaycanın 

xarici ölkələrə ixrac etdiyi əsas neft və neft məhsullarını və onların qiymətlərini 

aşağıdakı cədvəllərin köməyi ilə aydınlaşdıraq. 

Cədvəl 3 
2000-2013-cü illərdə Respublikamızda Avtomobil benzini  

istehsalı (min ton)4 
  2000  2005  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

Ehtiyatlar  551 613 643 757 899 948 1090 1162 
İlin əvvəlinə qalıq  14 15 33 37 47 41 48 33 
İstehsal  537 598 610 720 852 906 1042 1129 
Idxal  - - - - - 1 - - 
Ölkədaxili istehlak  321 395 398 451 469 577 723 793 
onlardan:          
əhaliyə satılmışdır  225 298 282 340 352 404 545 606 
İxrac  215 185 208 259 389 323 334 332 
Gürcüstan  125 183 207 195 227 172 158 118 
Rusiya  1 - - - - - - - 
İtaliya  24 - - - - - - - 
Türkiyə  - - - - 12 - - - 
İran  - - - 64 150 151 176 173 
Ukrayna  12 - - - - - - - 
digər ölkələr  53 2 1 - - - - 41 
İlin axırına qalıq  15 33 37 47 41 48 33 37 

 

 

Cədvəldən və qrafikdən aydın olur ki, Azərbaycan avtomobil benzinin həm 

ixrac, həm də qiymət həcmi bu illər üzrə artmışdır. “Prem UNL 50 ppm” markalı 

Azərbaycan avtomobil benzini 2011-2013-cü illər ərzində özünün ən aşağı qiymətini 

2005-ci ilin noyabr ayında (482.56 dollar/ton), ən yüksək qiyməti isə 2013-cü ilin 

noyabr ayında (818.80 dollar/ton) almışdır. Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

Azərbaycan 2011-ci ildə benzin ixracından təxminən orta hesabla 120 mln.dollar, 

2012-ci ildə 225 mln. dollar, 2013-cü ildə isə 250 mln. dollar gəlir əldə etmişdir.  
                                                 
4 Mənbə: Azstat.org - Dövlət Neft Şirkətinin və AMOK-un məlumat 
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 Cədvəl 4 
2000-2013-cüillərdə Aviasiya və sair üçün ağ neft istehsalı (min ton)5 

  2000  2005  2008  2009  2010  2011  2012 2013 
Ehtiyatlar  796 668 680 690 680 772 775 827 
İlin əvvəlinə qalıq  41 44 30 36 33 25 38 34 
İstehsal  755 624 650 654 647 747 737 793 
Ölkədaxili istehlak  292 296 243 328 332 145 145 107 
İxrac  460 342 401 329 323 589 596 696 
İlin axırına qalıq  44 30 36 33 25 38 34 24 

 
Respublikamız aviasiya yanacağının istehsalına da çox diqqət ayırmalıdır. Xam 

neftin ixracındansa, ondan qat-qat baha olan bu yanacaq növünün istehsalını və 

ixracını sürətləndirməlidir. Dövlətimizin bu sahədə həm təcrübəsi, həm də imkanları 

olduqca prespektivlidir. 

Cədvəl 5 
2000-2013-cü illərdə respublikada dizel yanacağı istehsalı (min ton)6 

  2000  2005  2008  2009  2010  2011  2012 2013 
Ehtiyatlar  2061 1705 1680 1718 1933 2247 2179 2145 
İlin əvvəlinə qalıq  94 136 84 77 104 64 57 33 
istehsal  1957 1526 1593 1641 1789 2101 2095 2101 
İdxal  10 7 3 - 40 82 27 11 
Ölkədaxili istehlak  584 532 547 513 729 783 731 661 
onlardan:          
əhaliyə satılmışdır  220 199 201 198 292 330 300 276 
İxrac  1341* 1089* 1056 1101 1140* 1407 1415 1406 
İtaliya  305 345 238 188 71 74 388 197 
İran  - - - - 119 10 203 394 
Türkiyə  238 253 188 238 356 294 310 183 
Yunanıstan  91 101 116 131 25 41 113 112 
Ukrayna  76 - - - - 27 22 15 
Sinqapur  - - - - - 263 57 16 
Rumıniya  36 8 3 3 - 2 - 11 
Gürcüstan  27 104 67 96 247 185 201 124 
İspaniya  26 31 49 29 - - 26 - 
Xorvatiya  17 24 - 162 220 344 7 - 
Fransa  - 22 122 37 70 148 25 100 
digər ölkələr  525 223 395 254 102 167 88 254 
İlin axırına qalıq  136 84 77 104 64 57 33 78 

 
 

                                                 
5
 Mənbə: http:// SOCAR.az – statistika /Platt's European Marketscan/ 

6 Mənbə: Azstat.org - Dövlət Neft Şirkətinin və AMOK-un məlumatı 
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Digər neft məhsulları kimi dizel yancağının da həm ixracı, həm də qiyməti otən 

illər üzrə artmışdır. Belə ki, 2011-ci ilin sentyabr ayında qiyməti 592.35 dollar/ton 

olan dizel yanacağının qiyməti 2013-cü ilin noyabr ayında 837.65 dollar/ton olduğu 

bildirilir. Qiymətləri nəzərə alsaq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ölkəmiz 2011-ci 

ildə dizel yanacağının ixracından orta qiymətlə 775.3 mln. dollar, 2012-ci ildə 870 

mln. dollar, 2013-cü ildə isə 1.05 mlrd. dollar gəlir əldə etmişdir.  

Cədvəl 6 
2000-2013-cü illərdə respublikada istehsal edilən mazut yanacağı (min ton)7 

  2000  2005  2008  2009  2010  2011  2012 2013 
Ehtiyatlar  4240 2790 2906 2620 2824 3399 3385 3178 
İlin əvvəlinə qalıq  117 142 336 150 157 129 382 325 
İstehsal  4072 2648 2569 2470 2521 3061 2899 2813 
İdxal  51 - 1 - 146 209 104 40 
Ölkədaxili istehlak  4096 1961 1761 2317 2357 2625 2135 1829 
elektrik və istilik enerjisinin 
istehsalına  

4053 1929 1745 2157 1472 1769 1316 1021 

digər növ yanacağın emalına  5 3 - - 688 636 596 600 
bilavasitə yanacaq kimi  38 29 16 160 197 220 223 208 
İxrac  2 493 995 146 338 392 925 927 
İsrail  - 37 146 46 140 137 312 238 
İtaliya  - 277 770 88 129 95 371 152 
Birləşmiş Amerika Ştatları  - 62 - - 56 83 - 161 
Gürcüstan  2 6 6 5 11 6 23 6 
Rumıniya  - 67 12 - - - - - 
Malta  - - - - - 30 27 202 
digər ölkələrə  - 44 61 7 2 41 192 168 
İlin axırına qalıq  142 336 150 157 129 382 325 422 

 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, neft və neft məhsullarının qiymətində 

xüsusi artım meylləri məhz mart-aprel ayından başlamışdır. Mütəxəssislər OPEK-in 

2013-cü ildə neft ixracını 2012-ci il səviyyəsində saxlayacaqları açıqlamalarından 

sonra baş verdiyini qeyd edirlər. 2011-ci ildə ölkəmiz mazut ixracından orta 

qiymətlərlə 117.6 mln. dollar, 2012-ci ildə 307.1 mln. dollar, 2013-cü ildə isə 343 

mln. dollar gəlir qazanmışdır. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, qiymətlər 

qalxdıqdan sonra respublikamız mazut ixracını 3 dəfəyə qədər artırmışdır.   

                                                 
7 Mənbə: Azstat.org - Dövlət Neft Şirkətinin və AMOK-un məlumatı 
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Cədvəllərdən görünür ki, dövlətimiz həm İEÖ və İEOÖ-rə neft məhsulları 

ixrac edir. Gürcüstan, Türkiyə və Ukrayna demək olar ki, ölkəmizin bütün neft 

məhsulları üzrə idxal prosesində fəal iştirak edir.  

Azərbaycanın neft ixracını artırmasında təbii ki, ilk amil qiymət amilidir. 

Yanacaq məhsularının qiymətinin artığı bir dövrdə respublikamız da bu amildən 

faydalanmağa çalışır. Əsas neft məhsullarından başqa respublikamız dünya bazarına 

neft koksu, sürtkü yağları, neft bitium, ağ neft və s. bu kimi məhsullar ixrac edir. 

Yuxarıdakı cədvəllərdə illər ərzində adları çəkilən məhsulların həm ixrac, həm də 

istehsal həcmləri verilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın əsas ixracı xam nefttin üzərində 

qurulmuşdur. Respublikamızın dünya bazarına çıxardığı xam neftin 2006-2013-cü 

illər üzrə ixracına qrafikə nəzər salaq. Neft ixracı min tonla verilmişdir. Bura həm 

xam neft, həm də qaz kondensatı daxil edilmişdir. 

Qrafik 1
8
 

 

Qrafikdən də aydın olur ki, respublikamız neft ixracını bu illər ərzində 6.1 dəfə 

artırmışdır. Əsas artım isə 2011-ci ildən sonra başlamışdır. İxrac 2011-ci ildə 

təxminən 58%, 2012-ci ildə 73%, 2013-cü ildə isə 52% artmışdır. Bu illər ərzində 
                                                 
8 Mənbə: Azstat.org - Dövlət Neft Şirkətinin və AMOK-un məlumatı 
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artan təkcə ixracın həcmi olmamışdır. İxracla bərabər xam neftin də qiyməti 

qalxmışdır. Neft ixracının bu həddə gəlib çatmasına əsas səbəb məhz qiymətlərin 

qalxmasıdır.  

Neftin qiymətinin bu həddə çatması Azərbaycan üçün çox əlverişli oldu. 

ARDNF-nin məlumatlarına görə 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 

(ARDNF) gəlirləri 2012-ci illə müqayisədə 2,3 dəfə artaraq, 3,6 mlrd. manat(4.5 

mlrd. dollar) təşkil etmişdir. Büdcədə neftin bir barrel qiyməti üçün 50 dollar 

hesablanmışdır. Qiymətlərin birdən-birə qalxması 2013-cü ildə gəlirləri artırdı. Əldə 

olunmuş əlavə gəlir ölkəmizdə qeyri-neft sektoruna ayrılan sərmayələri artırdı. 

Dövlət əhəmiyyətli müxtəlif sosial və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsini 

sürətləndirdi.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın tranzit ölkəyə çevrilməsi əvvəllər 

inandırıcı hal hesab edilmirdi. Kim inanardı ki, öz müstəqilliyini yenicə əldə etmiş bir 

ölkə çox qısa vaxt ərzində həm neft ixracatçısına və həm də bu sahədə tranzit bir 

ölkəyə çevriləcək. Dövlətimiz 1994-cü ildə neft strategiyası hazırlayarkən tranzit ölkə 

olmaq hələ planlaşdırılmamışdı. İlk öncələr əsas məqsəd ölkədə hasil ediləcək nefti 

dünya bazarına çıxarmaq idi. Odur ki, dövlətimizin tranzit ölkə olmasından əvvəl 

onun neft ixrac etmə yollarını aydınlaşdıraq. Çünki tranzit ölkə qismində çıxış etmək 

üçün əvvəlcə gərək nəqliyyat yollarını aydınlaşdıraq. 

 

2.2. Azərbycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri və 

problemləri 

 

Respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar ölkə iqtisadiyyatının başqa 

sahələrində olduğu kimi xarici ticarətə də öz müsbət təsirini göstərmişdir. Belə ki, 

2012-ci ildə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin həcmi əvvəlki dövrlərdə başlanan 

tendensiyaya uyğun olaraq artmaqda davam etmişdir. Ticarət sektorunda 2012-ci ildə 

17,6 milyard manatlıq əmtəə satılmış, son 10 ildə 3 dəfə artmışdır. Əhalinin həyat 

səviyyəsi yüksəldikcə ölkə əhalisinin qeyri-ərzaq mallarına tələbatı genişlənmiş, 
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pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmində qeyri-ərzaq mallarının xüsusi çəkisi 

11,4 % artmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında aparılan uğurlu islahatların mühüm 

istiqamətlərindən biri, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın neft və neft məhsulları ixracatı 

ilə yanaşı hazır sənaye məhsulları kənd təsərrüfatının , UKT və s.ixracatçısı kimi 

tanınması üçün real zəminin mövcudluğudur. Son beş il ərzində xarici ticarətin təhlili 

göstərir ki,neft və neft məhsullarının ixracının kəskin artması ilə yanaşı qeyri-neft 

məhsullarının xarici bazarlara çıxarılmasında da müsbət dəyişikliklər nəzərə çarpır. 

2012-ci ilin statistik məlumatlarına görə kimya məhsulları ixracı son dövrlə 

müqayisədə bu 60% çox olmuşdur. Yeyinti , tekstil və toxuculuq , az qiymətli 

metallar və s. məhsulların ixracında eyni müsbət meylləri müşahidə etmək olar. 

Onuda qeyd etmək lazımdır ki, son dövrdə maşın, mexanizm, elektrotexniki 

avadanlıqların ixracı ötən illərə nisbətən azalmasına baxmayaraq, bu sahənin 

potensial imkanları çox genişdir.  

Respublikaya yeni texnoloji avadanlıqların tətbiqinin genişlənməsini, istehsal 

proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasını, informasiya və 

komunikasiya texnologiyaları sahəsinin ən müasir səviyyəyə çatdırılmasını təmin 

etmək üçün əvvəlki illərlə müqayisədə idxalın ümumi həcmində respublikaya 

gətirilən maşın və mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar və aparaturaların xüsusi, 

çəkisi artaraq 2012-ci ildə 27,2 % təşkil etmişdir. Yerli istehsal sahələrinin yenidən 

qurulması və uğurla həyata keçirilən aqrar islahatlarln aparılması bir sıra yerli qida 

məhsullarının istehsalının artmasına və ölkəmizdə idxalın azalmasına səbəb 

olmuşdur. Yerli məhsullar daxili bazarlarımızı zənginləşdirmiş, əsas qida 

məhsullarına idxaldan asılılığını azaltmışdır. 

Son 10 il ərzində xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycanda 8,8 dəfə, o cümlədən 

idxal 5,8 dəfə, ixrac isə 11 dəfə artmışdır. Xarici ticarətin strukturu dəyişikliyə 

uğradığı kimi, onun ticarət partiyalarının tərkibi də dəyişmişdir. Əgər 2003-cü ildə 

ticarət partiyalarının sayı 124 ölkə olmuşdursa, 2012-ci ildə onların sayı artaraq 155-ə 

çatmışdır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrdə neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq son illər əsas ticarət partnyorlarının sırasına İtaliya, Fransa, 

İsrail,Almaniya, Niderland və başqa Avropa dövlətləri qatılmışlar. İxracın bu ölkələrə 

artması eyni zamanda əks istiqamətdə bu ölkələrdə istehsal olunan malların 

gətirilməsinə şərait yaratmışdır. Bunun nəticəsində Azərbaycana İtaliyanın mebel, 

tekstil və ayaqqabı məmulatları, məişət avadanlığı, Fransadan müxtəlif çeşidli ərzaq 

məhsulları, dərmanlar gətirilir. Neft məhsullarından başqa bu ölkələrə Azərbaycanda 

istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulları, pambıq,kimya sənayesi məhsulları və s. 

mallar ixrac olunur. 

Azərbaycanın şirkət və iş adamları dünyanın əksər dövlətləri ilə ticarət 

əməliyyatları aparırlar. Son zamanlar gömrük və vergi sistemində aparılan islahatlar 

nəticəsində sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və eləcə də xarici investorların cəlb 

olunması üçün şərait daha da yaxşılaşdırılmışdır. Bu amil xarici ticarətin inkişafında 

başlıca rol oynayır. Ölkədə qeydiyyatdan keçən müxtəlif dövlətlərin sirkət və iş 

adamlarının sayı artmaqdadır. Azərbaycanın regionda tutduğu əlverişli geostrateji 

mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları və eləcə də inkişaf etmiş infrastruktura malik olması 

xarici şirkətləri cəlb edir. Azərbaycanda istehsal olunan mallar, o cümlədən kənd 

təsərrüfatı malları, xarici ekspertlərin rəylərinə görə, ekoloji cəhətdən təmiz və 

keyfiyyətlidir. 

Xarici ticarət əməliyyatlarının tənzimlənməsində müasir beynəlxalq ticarət 

qaydalarının tətbiqi, məsələn ixrac rüsumlarının ləğv edilməsi, malların idxal-

ixracında lisenziya və kvotaların məhdudlaşdırılması və s. tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində həm idxal-ixrac əməliyyatlarının həcmi, həm də onun 

coğrafiyası ilbəil artmaqda davam edir. Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadi 

məkanına inteqrasiyasıildən-ilə geniş vüsət alır. 

Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının, Qara Dəniz İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatının, ECO –nun üzvü olması, həmçinin Beynəlxalq Valyuta 

Fondu, Dünya Yünidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və s. təşkilatlarla 

əməkdaşlığı getdikcə intensivləşir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı, xarici 
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investisiyalar üçün normal şəraitn yaradılması məqsədilə əsassız məhdudiyyətlərin 

ləğv olunması, neqativ halların aradan qaldırılması, dövlət idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə son zamanlar çox mühüm qərar və fərmanlar qəbul 

edilmiş və bu proses davam etdirilir. 

YTT-nın qaydalarına uyğun olaraq Azərbaycanda ticarətin liberallaşdırılması 

istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Belə ki, ixracda kvota, lisenziya sistemi 

ləğv edilmiş , gömrük rüsumları aradan götürülmüşdür. İdxalda gömrük rüsumlarının 

səviyyəsi xeyli endirilmiş, bəzi mallara isə ümumiyyətlə tətbiq olunmur. Hazırda 

yerli valyutanın xarici valyutalara konvertasiyası ilə bağlı heç bir məhdudiyyət 

mövcud deyil və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər əldə etdikləri 

mənfəəti istədikləri ölkəyə köçürə və yaxud həmin vəsaiti yenidən istehsalata tətbiq 

edə bilərlər.  

Qədim “İpək yolunun” bərpasının 40-dan çox dövlət arasında siyasi, iqtisadi, 

ticarət, nəqliyyat, rabitə, mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi baxımından çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. “İpək yolu” TRASEKA layihəsi əsasında bərpa olunur. Bu 

proqram 1993-cü ilin mayında Brüsseldə Zaqafqaziya, Qazaxıstan, Orta Asiya 

respublikaları ilə Avropa İttifaqı arasında bağlanmış sazişə əsasən həyata keçirilir. 

Brüsseldə milli və beynəlxalq nəqliyyat, ticarət əlaqələrinin inkişafı strategiyasının 

müzakirəsinə həsr olunmuş görüşdə təsis edilmiş Avropa – Qafqaz –Asiya 

(TRASEKA) nəqliyyat dəhlizi proqramı Avrasiya məkanında həyata keçirilən 

iqtisadi cəhətdən sərfəli layihə hesab olunmuşdur və proqramda Qara Dəniz –

Zaqafqaziya – Xəzər dənizi Orta Asiya marşurutu üzrə Avropadan başlanan dəhlizin 

inşası nəzərdə tutulmuşdur. 

Böyük “İpək yolunun” bərpasının milli iqtisadiyyatımızın dirçəlişində xüsusi 

əhəmiyyəti vardır. Mərkəzi Asiyadan Avropaya yüklərin “İpək yolunun” bir hissəsi 

olan Transqafqaz magistralı ilə daşınması onların yolunu xeyli qısaldır və bu yoldan 

artıq istifadə olunur.  

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunda rəqabətədavamlı məhsul 

istehsalı üçün münbit şərait vardır. Kənd təsərrüfatında, kimya sənayesində tikintidə, 
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xidmət və digər sahələrdə böyük imkanlar mövcuddur və respublikada xarici 

sərmayədarların normal fəaliyyəti üçün zəruri hüquqi –normativ bazanın yaradılması 

təmin edilmişdir. 

Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni mərhələnin başlanması müşahidə 

edilir. Xarici ticarətdə qeyri-neft sektorunda istehsal olunan malların ixracının artdığı 

kimi, investisiya qoyuluşunun strukturunda da müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. 

Belə ki, bütün mənbələr hesabına yönəldilən investisiyalarda qeyri-neft sektorunun 

xüsusi çəkisi xeyli artmışdır. 

Son 10 ildə istifadə edilən investisiya vəsaitlərinin 40,7 milyard manatı (47,3 

milyard ABŞ dolları) neft-qaz sektorunun inkişafına, 69,1 milyard manata (84,6 

milyard ABŞ dolları) və ya 63 faizi iqtisadiyyatın qeyri- neft sahələrinin və maliyyə 

bazarının inkişafına yönəldilmişdir. Təhlil nəticəsində belə bir qənaətə gəlmək olar 

ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensiallı ən perspektiv sahələrindən 

aşağıdakıları göstərmək olar:  

- Maşınqayırma sənayesi üzrə - məişət kondisonerləri,televizorlar, telefon, 

soyuducu və buzxanalar, müxtəlif məişət universal mexanizmləri və s. istehsalı; 

- Kimya sənayesi üzrə -sintetik yuyucu vasitələr , lak boya, bitkilərin kimyəvi 

mühafizə vasitələrinin istehsalı və s.  

- Tikinti materialları sənayesi üzrə keramik piltələr və digər sanitar-texniki 

məmulatlar, şifer, kirəmit və s. istehsalı. 

Yüngül sənaye üzrə hazır pambıq parçalar, trikotaj məmulatları,ayaqqabı və s. 

Yeyinti sənayesi üzrə şərablar, konyaklar, qənnadı məmulatları, təbii şirələr, 

cemlər, qoz və fındıq, efir yağları , zeytun, yüksək keyfiyyətli meyvələr, çay və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, İqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən mühüm 

göstəricilərdən biri də xarici ticarət fəaliyyətidir. 

Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafını təmin etmək, xarici ticarət 

dövriyyəsində ixracatın xüsusi çəkisini artırmaq üçün ixrac-idxal əməliyyatlarının 

liberallaşdırılması , dünya bazarında rəqabətədavamlı məhsul istehsalının təşkili ilə 

yanaşı ixracat yönümlü sahələrə xarici investtisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması 
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həyata keçirilən islahatların əsasını təşkil edir. Buna görə də milli iqtisadiyyatımıza 

xarici kapitalın cəlb olunması obyektiv zərurətdir. 

 Bu sahədə xarici investorların mülkiyyətinin toxunulmazlığının təmin 

olunması, milli valyutanın məzənnəsinin sabitləşdirilməsi, inflyasiyanın qarşısının 

alınması, iş adamlarına heç bir məhdudiyyət olmadan əldə etdikləri mənfəətin valyuta 

birjalarında sərbəst dönərli valyutaya dəyişərək istədikləri ölkəyə köçürmək 

imkanının verilməsi mühüm addımlar olmuşdur. 

 Nəticədə respublika iqtisadiyyatının liberallaşdırılması və xarici kapitlın cəlb 

edilməsi üçün əlverişli iqtisadi iqlimin yaradılması Azərbaycana investisiya axınını 

gücləndirdi. Belə ki, 1993-cü ilə qədər iqtisadiyyata cəlb edilmiş investisiyaların 

həcmi 10 mln. ABŞ dolları təşkil edirdisə, 1994-cü ildə bu rəqəm 22 mln. ABŞ 

dolları, 1995-ci ildə 160 mln. ABŞ dolları, 1996-cı ildə 420 mln. ABŞ dolları, 1997-

ci ildə isə 1,3 mlrd. ABŞ dolları, 1998-ci ildə bu rəqəm 1,5 mlrd. ABŞ dolları, 2012 –

ci ildə isə 25,7 milyard. ABŞ dolları təşkil etmişdır. Bununda 15,4 milyard ABŞ 

dolları daxili, 10,3 milyard dolları xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 

 Həyata keçirilən islahatlar nəticəsində Azərbaycanda yaranmış daxili vəziyyət 

ölkəmizin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasına şərait yaradır.  

 Xarici ticarətin beynəlxalq standartlar səviyyəsində təşkilini təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına tam hüquqlu üzv olmaq 

niyyətini bildirmiş və 16 iyul 1997-ci ildə təşkilata üzvlüyün ilkin mərhələsi olan 

müşahidəçi statusu almışdır. 

 Hazırda Azərbaycan Respublikası dünyanın bir sıra universal təşkilatları ilə, o 

cümlədən BMT –nin İnkişaf Proqramı, Avropa Birliyinin TASİS Proqramı, 

Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edir. Həmin təşkilatların 

xətti ilə Azərbaycanda bir çox layihələr maliyyələşdirilir. Eyni zamanda 

respublikamız regional iqtisadi təşkilatlarla da sıx əməkdaşlıq həyata keçirir. Bu 

baxımdan EKO, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq 

əlaqələri xüsusilə intensiv şəkildə inkişaf edir. 
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 Dünya bazarı ilə münasibətlərin formalaşdırıldığı hazırkı mərhələdə 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi strategiyasının mühüm istiqamətlərini 

onun ixrac imkanlarının artırılması, tək ixrac deyil, həm də idxal əməliyyatlarının 

strukturunun təkmilləşdirilməsi, dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsullarla 

çıxılması təşkil edir. 

 Hazırda ixracın strukturunun 85% -ni xammal və yarımfabrikatlar təşkil edir. 

İxracın bu strukturu effektiv hesab oluna bilməz. Dünya bazarında xammalın 

qiymətlərinin qeyri stabil və aşağı düşmə meylinə malik olmasını nəzərə alsaq, bu 

vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını görmək olar. Bu xarici ticarət əməliyyatlarının 

effektivliyini azaldır və ölkənin ticarət balansının vəziyyətini pisləşdirir. Buna görə 

də əmtəə ixracı siyasətinin dəyişdirilməsi, xammalın işlənməsi dərəcəsinin 

artırılması, hazır məhsul istehsalının və onların ixracdakı xüsusi çəkisinin artırılması 

obyektiv zərurətə çevrilmişdir. Bu problem istehsalın strukturunun dəyişdirilməsi, 

onun son fazaya müasir hazır məhsul istehsalına çatdırılması nəticəsində aradan 

qaldırıla bilər. Bütün bunlar həm daxili resurslar, həm də xarici maliyyə və texniki 

yardımın cəlb olunması ilə həyata keçirilə bilər. 

 Buna görə də xarici bazara rəqabətqabiliyyətli məhsulla çıxa bilən sahələrə 

müəyyən dövlət yardımları göstərilməlidir. Bu yardım həm birbaşa yardım, başqa 

sözlə dotasiyalar, güzəştli kreditlər və s. eləcə də vasitəli vergi güzəştləri, ixracın 

sığortalanması, ixrac mükafatlarının verilməsi digər formalarda ola bilər. Məsələn, 

dövlət ixracyönümlü müəssisələr üçün kadr hazırlanmasını üzərinə götürə bilər, 

onların xaricdə fəaliyyəti üçün siyasi və iqtisadi şərait yarada bilər. Lakin hazırda 

respublikamızın həm ölkə daxilində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərən milli 

istehsalçıların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunu yoxdur. Bütün bunlar xarici 

iqtisadi fəaliyyət sahəsində dəqiq milli siyasətin formalaşdırılmadığını, ölkənin xarici 

bazarlardakı maraqlarının müəyyən olunmadığını və xarici iqtisadi strategiyanın 

işlənilmədiyini göstərir. 
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 İxrac imkanlarının artırılması və ixracın stimullaşdırılması ilə yanaşı, 

respublikanın idxal siyasətinə də xüsusi diqqət verilməlidir. Çünki, idxal ölkənin 

xarici iqtisadi strategiyasında az rol oynamır. 

Praktiki cəhətdən , idxal siyasəti daxili iqtisadi siyasətlə sıx bağlıdır və ölkənin 

ümumi inkişaf strategiyasını əks etdirir. Azərbaycanın idxalının strukturunun analizi 

göstərir ki, onun tərkibində ərzaq məhsulları və istehlak malları əhəmiyyətli xüsusi 

çəkiyə (40 %) malikdir. Məlum olduğu kimi, idxalın strukturunda istehsal təyinatlı 

məhsulların, hər şeydən əvvəl isə müxtəlif maşınların və yeni avadanlıqların üstünlük 

təşkil etməsi daha effektlivdi. Sözsüz ki, idxalın mövcud strukturu ölkə 

iqtisadiyyatının ağır vəziyyəti ilə əlaqədardır. Kənd təsərrüfatı istehsalının zəifliyi, 

yüngül və yeyinti sənayesinin geriliyi, istehlak bazarının sabit təmin edilməsi 

sisteminin olmaması həmin qrup məhsulların idxalda yüksək xüsusi çəkiyə malik 

olmasını şərtləndirir. Bu bir ildir ki, ölkədə ümumi iqtisadi vəziyyəti dəyişdirmədən, 

daxili istehsalın və istehlakın strukturunu yaxşılaşdırmadan idxalın təkmilləşdirilməsi 

mümkün deyildi. Bununla yanaşı, idxalın və onun strukturunun inkişafına daxili 

problemləri də mövcuddur. Məsələ burasındadır ki, idxalın mövcud qeyri-səmərəli 

strukturu da Azərbaycanın istehlak bazarının tələblərinə cavab vermir. Gömrük 

tarifləri və vergilərinin mövcud sistemi ölkəyə yüksəkkeyfiyyətli məhsulların 

gətirilməsinə əngəl törədir.Ölkəyə gətirilən məhsulların əsas hissəsini ucuz və 

keyfiyyətsiz mallar təşkil edir. Bu hal bir tərəfdən daxili istehsalı zəiflədir, digər 

tərəfdən isə aşağı və qeyri rasional istehlak səviyyəsinin formalaşmasına gətirib 

çıxarır. 

 İdxalın strukturunun təkmilləşdirilməsində əsas məsələ gömrük dərəcələri və 

vergiləri siyasətidir. Elmtutumlu və istehsal təyinatlı məhsulların idxalının 

optimallaşdırılması və diversifikasiyası üçün iqtisadi inkişafın müəyyən dövründə bu 

məhsullar yüksək rüsum və vergilərə cəlb olunmamalıdır. Azərbaycan hazırda belə 

bir spesifik dövrdədir. İstehsalın yüksəlməsi və ÜDM –un artırılması üçün 

Azərbaycanın geniş həcmli xarici kapitala və xarici dəstəyə ehtiyacı vardır. Məlum 

olduğu kimi Uruqvay raundu çərçivəsində imzalanmış qərarların icra edilməsi 
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nəticəsində dünya ticarətində gömrük tarifləri 1947-ci ildəki 40%-dən 1999-cu ildə 4 

%-ə enmişdır. Bundan başqa, 70-ci illərdən başlayaraq 100-dən çox ölkə valyuta 

nəzarəti rejimini aradan qaldırmış, 160 ölkə isə investisiyaların tənzimlınməsi 

haqqında 1300-dən çox ikitərəfli müqavilələr imzalanmışdır. Xarici iqtisadi 

əlaqələrin bu cür liberallaşdırılması dünya ticarətinin inkişafının və beynəlxalq 

investisiya proseslərinin intensivləşmənin əsas amili olmuşdur. 

 Aparılan təhlükədən belə nəticəyə gəlirik ki, Azərbaycanda istehsal olunan 

kənd təsərrüfatı və digər istehlak məhsulları üzrə idxal dərəcələri artırıla bilər. Bu 

yolla daxili bazarın qorunması və milli istehsalın stimullaşdırılması mümkündür. 

Digər tərəfdən isə idxaləvəzedici sahələrin stimullaşdırılması siyasəti həyata 

keçirilməlidir. Bu təkcə istehlak məhsullarına deyil, həm də sənaye yönümlü 

məhsullara aiddir. Bizim fikrimizcə ilk növbədə kənd təsərrüfatı istehsalının və ərzaq 

məhsulları istehsalının stimullaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi 

zəruridir. Azərbaycanın bu məhsulların idxalından asılılığı respublikanı çətin 

vəziyyətə salmışdır. İstehlak məhsullarının alınması üçün böyük miqdarda valyuta 

xərclənməsi lazım gəlir. Əldə olunan kreditlərin də bir hissəsinin bu məqsədlə 

istifadə olunması yol verilməzdir. Bundan əlavə, ölkənin ərzaq idxalından asılılığının 

azalması ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini artıtır. Kənd təsərrüfatı istehsalının 

stimullaşdırılması Azərbaycan dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətləri 

sırasına keçidini şərtləndirəcəkdir. 

 Təəssüf ki, idxalın bir çox cəhətləri istənilən nöqteyi nəzərdən effektiv 

deyildir. Bu ilk növbədə spirtli içkilərə və tütün məmulatlarına aiddir. Əlbəttə, bu 

məhsulların ölkə üzrə istehlakının məhdudlaşdırılması mümkün və məqsədə uyğun 

olmasa da, istehlakı daha effektiv istiqamətə yönətmək olar. Bunu spirtli içkilərə və 

tütün məmulatlarına idxal rüsumlarının artırılması yolu ilə təmin etmək olar. Bu həm 

də dövlət büdcəsinin gəlirlərini artırmış olar. Bu, bir tərəfdən yerli istehsalçıların 

mövqeyini möhkəmlədər və daxili bazarda onların rəqabət qabiliyyətini artırar, digər 

tərəfdən isə ölkəyə ucuz və keyfiyyətsiz məhsul gətirilməsini məhdudlaşdırar. 
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 Bu sferada sərt antihisar tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun 

olardı.Məsələ burasındadır ki, müəyyən qrup məhsulların idxalının inhisara alınması 

yerli istehsalçıların aktivliyinin süni sürət azaldılmasına səbəb olur. Bütün bunlar 

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə təsir göstərdiyi üçün dövlətin bu məsələlərə 

qarışması çox vacibdir. Məlum olduğu kimi, təkcə bu iki sahənin (spirtli içkilər və 

tütün məmulatlarının idxalının) inhisara alınması rtespublikaya təkcə maliyyə 

(valyuta) deyil, həm də istehsal xarakterli iqtisadi zərər vurur.  

 Bu baxımdan, effektiv xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılması 

problemlərinə xarici ticarətin sadə bir sahəvi problemi kimi deyil, kifayət qədər geniş 

mənada yanaşılmalıdır. Xarici ticarət siyasəti daxili istehsal iqtisadiyyatın 

dirçəldilməsi, onun sosial yönümlüyü, ölkədəki siyasi sabitlik problemləri ilə sıx 

sürətdə bağlıdır. 

 İxracyönümlü strategiyanın tərəfdarları hesab edirlər ki, xarici ticarətin 

liberallaşdırılması iqtisadi artımın sürətləndirilməsini şərtləndirir. Ayrı-ayrı hallarda 

azad ticarət həqiqətən də ÜDM –un müvəqqəti artmasını təmin edə bilər. Artıq qeyd 

edildiyi kimi xarici mübadilə ölkənin iqtisadi inkişafının mühüm amillərindən biri 

hesab olunur. 
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III FƏSİL.AZƏRBAYCANIN XARICI TICARƏT ƏLAQƏLƏRININ 

TƏNZIMLƏNMƏSI SISTEMININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI 

 

3.1 Азярбайжанын харижи тижарят ялагяляринин сямярялилийинин йцксялдилмясинин 

зярурилийи, вязифяляри вя йоллары 

 

Харижи тижарятин сямярялилийи проблеминин юйрянилмяси тядгигатчыларын даим 

диггят мяркязиндядир. Беля ки, йалныз сямярялилийин мцяййян олунмасы васитясиля 

харижи тижарятин инкишаф истигамятлярини, онун гурулушуну вя баш верян динамиканы 

обйектив гиймятляндирмяк олар. Бу бахымдан Азярбайжанын харижи тижарятинин 

мцасир дуруму, харижи тижарятин сямярялилик сявиййяси вя онун ятрафлы тящлили даща 

бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, сон 20 илдя мцстягиллик ялдя едян 

республикамыз цчцн сюзцэедян мясяляляр йенидир вя артыг мювжуд нязяриййянин вя 

тяжрцбянин дяриндян мянимсяниляряк доьру шякилдя тятбиги чох важиб бир 

мясялядир. 

Щяр бир юлкянин харижи тижарят сямярялилийини мцяййян едян бир сыра амилляр 

вардыр ки, бурайа ашаьыдакылар аиддир: 

- мили игтисадиййатын цмуми инкишаф сявиййяси; 

- игтисадиййатын камиллик сявиййяси; 

- онун сащяви гурулушу вя с. 

Узунмцддятли аспектдя тякжя дахили дейил, щям дя харижи базарда мцяййян 

тялябляри юдяйяжяк гядяр йцксяк игтисади потенсиалы олан юлкяляр инкишаф етмиш вя 

сямяряли харижи тижарят ялагяляриня малик олурлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатда сащяви вя технолоъи ихтисаслашма 

харижи тижарят ялагяляринин сямярялилийиндя щеч дя аз рол ойнамыр. Чцнки мящз бу 

жящятляр игтисадиййатын йеткинлик сявиййясини, онун йцксяк технолоэийа вя 

инновасийалар йаратмаг вя тятбиг етмяк имканларыны мцяййянляшдирир. 

Харижи тижарятин сямярялилиийни мцяййянляшдирян жящятлярдян бири онун 

«Интеллектуаллашма»сыдыр ки, бу юзцнц тижарят дювриййясиндя хаммал вя 
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материалларын йцксяк технолоъи мящсуллар, «Ноу-щау», лисензийа, патент вя с. иля 

явязлянмясиндя эюстярир. Беля ки, сон дюврдя дцнйа тясяррцфат ялагяляринин 

тяшкилиндя технолоъи мцбадилянин ролу артмагдадыр. Она эюря дя бейнялхалг 

игтисади ялагяляр чярчивясиндя йцксяк технолоъи мящсулларын вя харижи 

инвестисийаларын юлкяляр арасындакы ахынларыны, патент вя лисензийа сатышыны излямяк 

цчцн «глобал технолоъи баланс»йаратмаг проблеми йаранмышдыр. Беляликля, дцнйа 

свилизасийасынын мцасир мярщялясиндя бейнялхалг технолоъи мцбадиля 

механизмляриня архаланан тясяррцфат сащяляринин йарадылмасы вя инкишафы харижи 

тижарятин сямярялилийиня бирбаша тясир эюстярян яса игтисади амиля чеврилмишдир.  

Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında hissə (detal) ixtisaslaşnıası 

əsasında inkişaf edən beynəlxalq əmək bölgüsündə ciddi keyfıyyət dəyişikliyi 

baş vermişdir. Korporasiya və ya fırmadaxili ixtisaslaşmaya əsaslanan 

beynəlxalq mübadilə beynəlxalq ixtisaslaşma və kooperasiyanın başlıca 

yönəldici qüvvəsinə çevrilmişdir. Bu səbəbdəndir ki, hal-hazırda 

transkorporatıvləşən texnoloji mübadilə əsasında xarici ticarətin aıtım templəri 

iqtisadi artımın templərini qabaqlamaqdadır. 

Müasir dünyada inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı xarici ticarətin 

səmərəliliyinə böyük təsir göstərən amillərdəndir. Belə ki, bu proseslər 

nisbətən böyük regional bazarları formalaşdınr ki, bu bazar çərçivəsində 

ölkənin xarici ticarət ixtisaslaşması müəyyənləşir. Bu ən əvvəl «kiçik» inkişaf 

etmiş ölkələrə aiddir ki, bu ölkələrin təcrübəsi Azərbaycan üçün əhəmiyyətli 

və maraqlıdır.  

Xarici ticarət siyasətinin sərbəstləşdirilməsi bütün MDB ölkələrinin о 

cümlədən Azərbaycan üçün xarici ticarətin səmərəliliyinin zəruri şərtidir. 

Geniş mənada xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi dedikdə xarici mal 

dövriyyəsində qeyıi-tarif maneələrinin və kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan 

qaldırılması və idxal rüsumlarının tədricən aradan qaldırılması şərti ilə xarici 

ticarətin tarif tənzimlənməsi metoduna keçid nəzərdə tutulur. 
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Ümumdünya ticarətində baş verənləri izlədikdə görürük ki, xarici ticarətin 

bugünkü başlıca inkişaf istiqamətidir. Belə keçən əsrin 70-90-cı illəri ərzində 

idxal üzərində nəzarəti aradan qaldıran ölkələrin sayı 35-dən 137-yə çatmışdır. 

Bəzi ölkələrdə sərbəstləşdirmə birtərəfli qaydada aparılmışdır ki, bu hala 

yaılnız keçid iqtisadiyyatlı ölklərdə təsadüf olunur. Rusiya, Ukrayna və s. 

ölkələrlə yanaşı bu xüsusiyyət Azərbaycana da aiddir. Xarici ticarətin 

sərbəstləşdirilməsi gözlənilən səmərəni verməmiş, əksinə mövcud 

problemlərin, xüsusilə zəif istehsalçıların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

problemini bir qədər də dərinləşdirir. Azərbaycan bazarının xarici 

istehsalçılara birtərəfli qaydada açılması istehlakın rasional quruluşunun 

formalaşmasına, yerli-istehsalın maddi-texniki və texnoloji bazasının 

möhkəmlənməsi və inkişafına mane olmuşdur. 

QATT-ın Uruqvay raundu razılaşmaları ilə birləşən ölkələr bir çox 

hallarda hansısa maneələrin yaradılmasından imtina ediblər. Lakin bu təşkilata 

üzv olmayan, xüsusilə MDB ölkələri buna zidd olaraq süni maneələr 

yaradırlar. Bunlar əsasən idxal mallanna yüksək tariflərin tətbiqi və dempinq 

qiymətlə satılmasını əhatə edir. Proteksionizm xarici iqtisadi fəaliyyətin 

uzunmüddətli səmərəliliyini azäldir, belə ki, ölkənin iqtisadi subyektləri təcrid 

olunmuş vəziyyətə uyğunlaşır və iqtisadiyyatın quruluşu qeyri-səmərəli olaraq 

konservləşir. 

Azərbaycanın xarici ticarətinin səmərəliliyinə təsir edən mühüm 

amillərdən biri birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunmasıdır. Xarici birbaşa 

investisiyalar ölkəyə avadanlıq, «nou-hau», yüksək texnoloji məhsul istehsalı 

üçün digər investisiya əmtəələrinin gətirilməsi imkanlarını yaratmışdır. 

Investisiya böhranı əksər keçid ölkələri kimi ilk illərdə Azərbaycan üçün də 

səciyyəvi olmuşdur. 1990-cı illərin əvvəllərində (1991 -95-ci illərdə) 

istehsalın səviyyəsi kəskin azalmış və ölkədə istehlakın quruluşu xeyli 

səmərəsizləşmişdir. 
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Ölkəmizdə aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində, Azərbaycanın hər cür 

təbii və əmək-insan resursları ölkəyə xarici kapitalın cəlb olunmasına şərait 

yaratdı. Azərbaycan hazırda investisiya ixrac edən ölkəyə çevrildi.Artıq 

ölkədə əlverişli investisiya iqlimi mövcuddur. 

Xarici ticarətin somərəliliyinə heç də az təsir göstərməyən amillərdən 

biri-də iqtisadiyyatın strukturunun bir komponenti olaraq banklararası müxbir 

münasi-bətlərinin yaradılması problemidir. Bu, müqavilə münasibətləri olaraq 

müxtəlif ölkə banklan arasında ödəniş və hesablaşmaların həyata keçirilməsi 

qaydası haqda kredit vo digər xidmətlorin göstorilməsi haqda razılaşmasını 

nəzərdə tutur. Bu cür beynəlxalq əməkdaşlıq, xüsusilə də ödəniş və 

hesablaşmaların operativ həyata ke-çirilməsi sahəsində, kommersiya 

əməliyyatları zamanı risklər xeyli azaltmağa imkan verir. 

Müasir ixtisaslaşma və ticarətin inkişaf istiqamətlərini nəzərə alaraq 

idxal və ixracın diversifikasiyası xarici ticarətin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinin mühüm şərtidir.Azərbaycan üçün ixracın diversifikasiyası iki 

əsas məsələni nəzərdə tutur, ixracın əmtəəquruluşunda daha yüksək səviyyədə 

emalolunmuş məhsulların payının artması və daha yüksək əlavə dəyərin 

yaradılması. İdxalın diversifikasiyası isə təbii ki, idxal olunan məhsullar 

sırasında daha çox yuksək texnoloji avadanlıq və “intellektual mallar”ın 

çoxluq təşkil etməsini, ərzaq və zəruri istehlak malları cəhətdən idxaldan 

asılılığın aradan qaldırılmasını maqsəd olaraq ortaya çixarır. 

Bu məsələ ilə bağlı turizmi xüsusi hal laraq qeyd etmək olar. Belə ki, 

mövcud təcrübə göstərir ki, beynəlxalq turizm sisteminə yatırılmış sərmayə bir 

qayda olaraq ödənilir və özünü doğruldur. Misal üçün, bir sıra ölkələr 

beynəlxalq turizmi xarici iqtisadi fəaliyyətin böyük bir qolu kimi xeyli inkişaf 

etdirmişlər və BU sahədən külli miqdarda mənfəət əldə edirlər. Bu ölkələr 

sırasında, Türkiyə, Kaliya, Yunanstan, Kipr, İspaniya və s. qeyd edə bilərik. 

Belə ölkələr sırasında keçid iqtisadiyyatlı ölkələr də vardır - Bolqarıstan, 

Çexiya, Baltikyanı ölkələr və s. turizm işi böyük miqdarda valyuta daxil 
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olmalannı təmin edə bilir. Bunun üçün Azərbaycanda aşağıdakılan həyata 

keçirmək lazımdır: 

- daxili və xarici türizmin inkişafma dövlət yardımı; 

- turizm obyektlərinin mülkiyyət statusunun müəyyənləşdirilməsi; 

- beynəlxaq təcrübəyə uyğun olaraq viza, gömrük-keçid proseslərinin sa-

dələşdirilməsi və s. 

Xidmət ixracı ilə planda mövcud təbii, iqlim və digər sərvətlərin 

səmərəli istifadəsindən valyuta daxilolmaları maddəsi mühüm yer tutmalıdır. 

Söhbət ilk növbədə rekreasion imkanlı bölgələrimizin beynəlxalq kurort 

ixtisaslaşmasına nail olmaqdan gedir. 

Xarici ticarətin inkişafi və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsində 

beynəl-xalq sərgi, mövsimi bazarların təşkili, seminar və konfransların təşkili 

böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu cür tədbirlərdə iştirakçı dövlətlərin işgüzar 

dairələrinin qarşılıqlı tanışlığı, yerli qurumların öz fəaliyyətlərini daha geniş 

tanıtmaq, ölkəmizdə sahibkarlıqla, investisiya fəaliyyəti ilə maraqlanan xarici 

iş adamlarına hərtərəfli informasiya çatdırılması imkanları xeyli böyümüş 

olur. Göründüyü kimi burada böyük həcmdə informasiya mübadiləsi baş verir 

ki, bu da çoxsaylı gələcək ışgüzar əlaqələrin, razılaşmaların əsasını qoymuş 

olur. 

Ölkənin cəlbedici imicini hökmən qəbul etmək lazımdır. Bu imicin 

forma-laşdınlmasının ən doğru yollarından biri xarici tərəfdaşlarla mümkün 

bütün sə-viyyələrdə - region, bölgə, ауrı-аrı şəhərlər səviyyəsində əlaqələrin 

yaradılma-sıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu sahədə iş hələ lazımi 

səviyyədə deyildir və investisiyalann birtərəfli qaydada Bakı-Abşeron 

bölgəsində cəmləşməsi müşahidə olunur. 

Ümumiqtisadi və xarici ticarət infrastrukturunun - nəqliyyat sistemi, otel 

təsərrüfatı, müasir rabitə və xəbərləşmə vasitələri, bank, sığıorta, marketinq, 

rek-lam və s. sferalann inkişafı xarici ticarətin səmərəliliyinə müsbət təsir 

edən amil-dir. 
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Heç bir şübhə yoxdur ki, kütləvi xəbərləşmə sistemlərinin qlobal inkişafı 

xагісі ticarətin inkişafı istiqamətlərinə və səmərəliliyinə təsir göstərən amldir. 

Xarici ticarət əməliyyatlarının lazımi səviyyədə olması dünya bazarlarındakı 

durumu monitorinqini həyata keçirməyə imkan verir ki, bunun nəticəsində 

daha əlverişli tərəfdaşın seçilməsi imkanı xeyli artmış olur. Bu şərt cari 

struktur təkmilləşməsi hesabına xarici ticarətin səmərəliliyini yüksəldə bilər.  

Maliyyə xidmətləri kompleksi də həmçinin informasiya infrastrukturu ilə 

six bağlıdır. Əsas maliyyə xidmətlərinə xarici ticarət əməliyyatlarının 

sığortalan-ması, depozitlər, kreditlər, maliyyə lizinqi və s. ilə bağlı bank 

xidmətləri aiddir. 

Banklararası hesablaşmalar və ödənişlərin yenidənqurulması bu sahədə 

yeni texnoloji nailiyyətlərin tətbiqi, kredit qurumlarının real zaman rejimində, 

alışmaq imkanı qazandıran qlobal banklararası şəbəkəyə qoşulması - xarici 

tica-rətin səmərəliliyinə təkan verən amillər sırasındadır. 

İxracın strukturca təkmilləşməsi dedikdə son istehlaka hazır 

məhsulların xüsusi çəkisinin artması, daha əlveıişli şərtlərlə reallaşa biləcək 

məhsulların ixracına ustünlük verilməsi və s. bu kimi məsələlər nəzərdə 

tutulur. Azərbaycanın ixrac potensialının inkişafı və ixracın strukturca 

təkmilləşdirilməsi imkanları kifayət qədər genişdir. Belə ımkanlardan ən 

böyüyü neft avadanlığı istehsalıdır. Hesablamalar göstərir ki, mövcud istehsal 

müəssisələrinin 90 % istismar olunacağı halda ABŞ-ın API standartlarına 

uyğun ildə ən azı 400-500 mln. USD dəyərində çeşidli neft avadanlıqlan 

istehsal etmək mümkündür. Bu məhsulları yetərincə əlverişli şərtlərlə 

Qazaxstan, Turkmənistan və İrana ixrac etmək imkanları mövcuddur. 

Bunlarla yanaşı əlvan və qara metallurgiya sahəsində imkanlar 

böyükdür. Son ıllər bu sahə ilə bağlı ən əlamətdar hadisə kimi Bakı Polad 

İstehsalı şirkətinin (Baku Steel Company) işə başlamasıdır. Qısa müddət 

içərisində Azərbaycan bazarının əhəmiyyətli hissəsini əlinə ala bilən 
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müəssiəsə artıq məhsulların bir hissəsini Gürcüstana, Qazaxıstana və s. 

ölkələrə çıxara bilmişdir. 

Bu sırada respublika üçün ənənəvi sayılan kimya və neft-kimya 

sahələrini qeyd etmək lazımdır. Həmçinin yüngül və qida sənayesi sahələrinin 

də geniş perspektivləri vardır. 

Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru olan kənd təsərrüfatının inkişaf 

etdirilməsi ixrac potensialının artmasında mühüm rol oynayır.Belə ki, 

pambıqçılıq, tütünçülük, çayçılıq kimi sahələrin inkişafına xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır.Çünкі bu və yuxarıda qeyd olunan sahələrlə baglı 

respublikamızda fəaliyyət təcrübəsi və texnologiya mövcuddur. Həmçinin 

onlar xarici ölkə bazarlarında da rəqabət qabiliyyətinə malikdirlər. 

İdxalla bağlı problemlər kifayət qədərdir. İdxalın strukturunda ilkin 

tələbat mallarının həlo də çox olması mənfı bir haldır. Doğrudur, 2014-cü ildə 

idxalın strukturunda ərzaq mallannın payının 17%-ə enməsi(1999-cu ildə bu 

göstərici 45 % idi) müsbət bir haldır, amma respublikamızda mövcud 

imkanları nəzərə almaqla bu rəqəm də kifayət qədər də böyükdür. Artıq qeyd 

olunduğu kimi, bir sıra müəssisələrin mənəvi aşınmaya məruz qalması 

respublikamıza mütərəqqi, yeni texnologiyanın idxalını aktuallaşdınr. Bu 

sahələrə maşınqayırma, metallurgiya, cihazqayırma və s.sahələr daxildir. 

Idxalın səmərəliləşdirilməsi üçün ölkə daxilində yüngül və yeyinti 

sənaye sahələrində fəaliyyəlini həvəsləndirmək lazımdır. Çünki yerli bazarın 

araşdırılması göstərir ki, yerli istehsal daxili tələbatı tam şəkildə ödəmək 

ıqtidarındadır. Bununla yanaşı olaraq daxili bazarın lazımi standartlara uyğun 

olmayan məhsullann idxalından qorumaq çox mühüm bir məsələdir. Əhalinin 

əksər hissəsinin gəlirlərinin aşağı səviyyədə olması bu cür məhsulların bazara 

uğurla nüfuz etməsinə şərait yaradır. 

Həmçinin, yerli istehsal müəssisələrində reklam və marketinq 

xidmətlərinin iazımi səviyyədə təşkil olımması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Belə ki, bir çox müəssisələrdə bu xidmət tamamilə yoxdur. Çünki onlar xarici 
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ölkə şirkətlərinin əmtəə nişanları ilə məhsul istehsal edirlər. Ona görə də bu 

müəssisələrin alıcılar arasında tanıdıllması, onların istehsal etdiyi məhsullara 

marağın yaradılması, onların nümayişi və testdən keçirilməsi məsələləri çox 

əhəmiyyət kəsb edir. Bunun obyektiv bir səbəbi bu cür fəaliyyət təcrübəsinin 

respublikamızda hələ zəif olmasıdır. Lakin tədricən bu məsələlərin 

gerçəkləşdirilməsi, marketinq və reklam mütəxəssislərının axından bıı sahəyə 

cəlb olunması vacibdir. 

1994-1998-ci illərdə neft konsorsiumuna daxil olan şirkət və qurumların 

fəaliyyəti ilə bağlı ölkəyə müxtəlif növ istehsal vasitələri, neft-mədən 

avadanlığı, qurğuları, texnoloji vasitələrin idxalı bu dövrdə respublikamızın 

xarici ticarət şəraitində müsbət dəyisikliyə səbəb olmuşdur. Lakin təəssüf ki, 

bu cür iri həcmli layihələr yalnız neft və kimya sektorunda həyata 

keçirilmişdir. Halbuki, Azərbaycanda Sumqayıt kimi iri bir sənaye kompleksi, 

Gəncə, Mingəçevir, Naxçıvan kimi böyük sənaye potensialına malik bölgələr 

vardır. Bu bölgələrin azad iqtisadi zonalar və ya hər hansı bir başqa formada 

qapılarının investorlar üçün açılması respublikamızın xarici ticarət şəraitinin 

köklü surətdə yaxşılaşmasına səbəb ola bilər. Xarici ticarətin məcmu 

səmərəliliyinin yuksəldilməsində makroiqtisadi tənzimlənmənin optimallaşdırılması 

olduqca vacibdir. Belə ki, xarici ticarətin səmərəliliyi makroiqtisadi tənzimləmə, 

hökumətin makro səviyyədə qoyduğu iqtisadi məqsədlər və onlara doğru atılan 

məqsədyönlü siyasi addımlarla six bağlıdır. Xaıici ticarətin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi mahiyyət etibarilə ıdxal-ixrac əməliyyatlarının səmərəli olması 

deməkdir. Nəyi və necə idxal və ya ixrac etməli? Bu sualın cavabları 

çoxluğundan Azərbaycanm coğrafı şəraiti, təbii, intellektual-əmək, maddi 

qaynaqları, geosiyasi mövqeyinə maksimum uyğun gələcək variantı scçmək 

xarici ticarətimizin səmərəliliyinə doğru atılmış ən böyük addım olardı. 

Qeyd etmək lazımdır ki,tədiyyə balansı dövlətin xaricı iqtisadi 

fəaliyyət və onun konkret forması kimi xarici ticarətin tənzimlənməsi 

siyasətində mərkəzi  mövqeyə malikdir.Tədiyyə balansı müəyyən dövr 
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ərzində (adətən bir il) ölkə rezidentləri və qeyri-rezidentləri arasında baş verən 

bütün iqtisadi prosesləri cəm halında əks etdirir. 

Xarici ticarətin uzunmüddətli tənzimlənməsinin başlıca amili milli 

iqtisadiyyatın möhkəm və dayanıqlı beynəlxalq mövqeyinin 

formalaşdırılmasıdır. Bu о deməkdir ki, uzunmüddətli iqtisadi siyasət tədiyyə 

balansının müəyyən bir məqsədli modelinə istiqamətlənməlidir ki, bu model 

həm sabit, həm də ölkənin mövcud durumuna cavab verməlidir. Bu model həm 

ümumilikdə xarici iqtisadi əlaqələrin, həm də ayrıca ticarət əlaqələrinin 

tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra suallara cavab vermis olar. 

Tədiyyə balansının təşkılinin standart sxemi rəsmi hesablamaların 

balansına əsaslanır. Lakin xarici iqtisadi əlaqələrin sabit durumunun universal 

modeli deyildir. 

Bu cür model real şərtlər və konkret ölkənin inkişaf məqsədlərinə cavab 

verən tədiyyə balansı tarazlığını nəzərdə tutur. 

Milli iqtisadiyyatın «həyat dövrü»nün dörd mərhələsinə uyğun olaraq 

tədiyyə balansının sabit durumunun dörd tipi fərqləndirilir. 

Bu cur model real şortloro vo konkret ölkənin inkişaf məqsədlərinə cavab 

verən ;odiyyə balansı tarazlığını nəzərdə tutur. 

Milli iqtisadiyyatın «həyat dövrü»nün dörd mərhələsinə uyğun olaraq 

tədiyyə balansının sabit durumunun dörd tipi fərqləndirilir. 

1) « formalaşmamış debitor» - gənc borclu-iqtisadiyyat istehsaldan daha 

çox istehlak edir, inkişafı üçün xaricdən çoxlu vəsait cəlb edir ki, bu da 

borcların artımı ilə nəticələnir. Bir qayda olaraq xarici ticarət kəsri xarici 

mənbələrdən maliyyələşdirilir; 

2) «formalaşmış debitor» - istchsalı istehlakını üstələyən, xarici 

borclarını xarici ticarətin müsbət saldosu hesabına maliyyələşdirən yetkin 

borclu-iqtisadiyyat; 
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3) «formalaşmamış kreditor» - ölko iqtisadiyyatı müsbət xarici ticarət 

saldosuna malikdir, xarici borcları yoxdur, sərbəst vəsaitlər xaricə investisiya 

olunur; 

4)  «formalaşmış kreditor» - ölkənin xarici ticarəti kəsrlidir ki, bu 

kəsr bir zamanlar xaricə qoyulmuşinvestisiyalar və verilmiş borclar hesabına 

silinməkdədir. 

Ümumilikdə, həyat sikli konsepsiyası tədiyyə balansında tarazlıq 

modelinin təkamülünü nəzərdə tutur. 

Təklif olunan yanaşmada tədiyyə balansının əsas hesablarının qarşılıqlı 

əlaqəsi kimi iladə olunan analitik bərabərlik başlıcadır: 

CAB + KAB + OSD + SD = 0  

burada 

CAB - rezidenl ölkənin tədiyyə balansında cari əməliyyatlar hesabının 

balansıdır; 

КАВ - kapital axını və maliyyə eml iyyat lan  balansı  (Mərkəzi -  

bank hökumətin likvid aktivləri istisna olmaqla); 

OSB - rəsmi hesablaşmaların balansı - Mərkəzi bank və hökumətirı likvid 

xarici aktivlərinin dəyişməsi; 

 SD - «səhvlər və buraxılanlar» maddasinin balansı.Bu maddə cari 

hesab kəsrinin maliyyələşdirilməsinin xarici mənbələrinin investisiya 

fəaliyyətlərini xarakterizə edir. 

Rəsmi valyuta ehtiyatları ilə əməliyyatları çıxmaq şərti ilə 

bərabərliyində olan bütün əməliyyatların saldosu ölkənin tədiyyə balansını 

formalaşdırır: 

CAB + КАВ = BOP;BOP = ∑ BOPi 

burada 

BOPi - tədiyyə balansının i maddəsinə aid əməliyyatların saldosudur. 

Azərbaycanın tədiyyə balansının quruluşu inkişaf edən borclu ölkə 

modelinə uyğundur . Bu tip ölkələrə aşağıdakılar xasdır: 
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1 )  xərclərin gəlirləri, investisiyaların isə əmanətləri üstələməsi; 

2) birbaşa xarici investisiyalar və borclar şəklində xalis xarici 

öhdəliklərin artması; 

3) _____________________________ xarici ticarətin kəsrlı olması; 

Azərbaycanın tədiyyə balansının meyllərinin standart komponentlərinin 

orta ilik göstəricilərinin dinamikasında əks  olunur. Fasi ləs iz  və  ya 

kumulyativ balans, müəyyən tarixdən bəri ötən illərin meylini özündə toplayır 

və bununla dövri dəyişikliklərin vektorunu və davamlılığını göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2012-ci ildə 

ölkənin əlverişli xarici mövqeyi qorunmuş, tədiyyə balansı müsbət saldoya 

malik olmuşdur. 

Tədiyyə balansınin əsas göstəriciləri,mln.dollar  

 2011-ci il 2012-ci il 

I.Cari əməliyyatlar hesabının saldosu 

Xarici ticarət balansı 

Xidmətlər balansı 

Gəlirlər balansı 

 17146,1 

 24328,4 

 -2995,8 

 -4859,8 

14916,3 

 22216,6 

 -2923,8 

 -4326,5 

İnvestisiya gəlirlərinin repatriasiyası  -5148,8  -4518,9 

Cari transfertlər balansı  673,3  -50,0 

II.Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabınin saldosu 

Birbaşa investisiyalar 

Azərbaycana cəlb olunmuş 

Xaricə yönəldilmiş 

İnvestisiyaların repatriasiyası 

Kreditlər və digər investisiyalar 

Neft bonusu 

 -4789,9 

 912,6 

 4443,9 

 -554,0 

 -2977,3 

 -5722,5 

 20,0 

 -9960,7 

 810,4 

 5289,4 

 -1194,2 

 -3284,8 

-10773,1 

 2,0 

III.Tədiyyə balansının ümumi saldosu 12356,2  4955,6 

 

Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının kəsiri cari hesabın profisiti ilə 

tam örtülür və hazırda ümumi balansda ÜDM-nin 1/8 hissəsi qədər profisit 

mövcuddur.Ümumilikdə, son 10 ildə ölkənin tədiyyə balansının dövriyyəsi 10 

dəfə artmış və nəticədə ÜDM-i 50% üstələmişdir. 
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2012-ci ildə cari əməliyyatlar hesabında 14,9 mlrd. dollar məbləgində 

olmuşdur. Neft-qaz sektorunun profisiti qeyri-neft sektoru üzrə cari hesabın 

8,5mlrd dollar məbləgində kəsirini tam örtmüşdür. 

Xarici ticarət dövriyyəsi 43,1 mlrd.dollar təşkil etmiş və xarici ticarət 

balansı 22,2 mlrd.dollar məbləgində müsbət saldo ilə nəticələnmişdir. 

2012-ci ildə Azərbaycanın dünyanın 157-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri 

olmuşdur. Xarici ticarətin 9,7%-i MDB üzvü olan dövlətlərin, 90,3%-i isə digər 

xarici dövlətlərin payına düşmüşdür. Azərbaycanın İtaliya, ABŞ, Birləşmiş 

Krallıq, Türkiyə, Rusiya, Fransa, Hindistan, Almaniya, İndoneziya və İsrail ilə 

daha intensiv ticarət əlaqələri olmuşdur.(Ümumi ticarətdə bu ölkələrin payı 

67,4% təşkil etmişdir). 

Qeyri neft-qaz sektoru üzrə ixracda artım dinamikasını davam 

etmişdir.2012-ci ilin yekunları üzrə qeyri-neft qaz sektorunun ixracının 

strukturunda əmtəə ixracı 31%, xidmət ixracı isə 69% təşkil etmişdir.2012-ci ildə 

əmtəə ixracı 32,6 mlrd.dollar təşkil etmişdir.İxrac olunmuş malların strukturunda 

neft-qaz məhsullarının payı 94,1% olmuşdur.Qeyd edək ki, son illər qeyri-neft 

ixracında texnoloji yaxşılaşma müşahidə olunur: orta və yüksək texnologiyalı 

malların xüsusi çəkisi 30%-ə yaxınlaşmışdır. 

İl ərzində ümumi ixracın həcmi idxalı 3 dəfə üstələmişdir. 

 

3.2. Эюмрцк-тариф тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси 

 

Азярбайжан Республикасынын эюмрцк хидмяти, ХИФ-ин тянзимлянмяси, 

эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм институтдур. Юлкя 

игтисадиййатынын идаря едилмяси вя инкишафында эюбмрцк-тариф тянзимлянмяси важиб 

рол ойнайыр вя чохшахяли функсийалара маликдир. Эюмрцк-тариф тянзимлянмяси 

дахили базары горуйур, игтисади тящлцкясизлик бахымындан лазыми мящсулларын 

истещсалы стимуллашдылыр, валйута ещтийатларындан сямяряли истифадя олунур вя она 

нязарят едилир, дювлят бцджясиня эялир эятирир. Эюмрцк тарифи вя рцсумлары дювлятин 

игтисади тящлцкясизлийинин, еляжя дя харижи тижарят ялагяляринин инкишаф етдирилмясинин 
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тямин едилмясиндя мцщцм фактора чеврилир. Идхал эюмрцк тарифи адятян айры-айры 

милли игтисадиййат сащялярини мцдафия едир вя фяал харижи тижарят сийасяти йцрцтмяйя, 

милли ямтяялярин ихражынын формалашмасына имкан верир. 

Бу бахымдан идхал ихраж сийасятинин формалашмасы, игтисади марагларла 

йанашы сосиал мянафеляр вя сосиал инкишаф, игтисади тящлцкясизлик вя дахили 

ресурсларын игтисади дювриййяйя жялб олунмасы бахымындан щазырланыр вя 

тянзимлянир. Идхал структуру истещсал вя истещлак тялябаты вя дахили истещсалын 

тялябатынын юдянилмясиндя ролундан асылы олараг формалашыр. Тябии ки, идхалын мящз 

истещлак характерли олмасы юлкядян валйутанын эетмясиня, юлкянин игтисадиййатынын 

юз ресурслары щесабына инкишафынын зяифлямясиня вя игтисади мцстягиллийин вя ямтяя 

вя хидмят базарынын мящз идхалдан асылы олмасына эятириб чыхарыр. 

Идхал-ихраж сийасятинин консептуал ясаслары эюмрцк сийасятини, идхалын вя 

ихражын тянзимлянмясиндя эюмрцк органларынын вязифялярини вя механизмлярини 

мцяййян едир. Беля ки, дахили базарын вя истещлакчыларын щцгугларынын 

горунмасында оптимал гярар гябулу мящз елми прогнозлара ясасланан вя 

сямяряли инкишаф бахымындан сечилян дцзэцн эюмрцк верэиляри вя рцсумлары иля 

тянзимлянир. Билавситя эюмрцк рцсумлары вя юдямяляри юлкядя гиймят сийасяти иля 

щямчинин истещсал хяржляри вя йерли сащибкарларла харижи инвесторлар арасында 

бярабяр шяраитин тянзимлянмяси иля мцмкцн олур. 

Щяр бир дювлятин юзцнцн инкишафында мцяййян мярщяляляр вар ки, бу 

мярщяляйя уйьун игтисади сийасят щяйата кечилир. Бу бахымдан эюмрцк сийасяти дя 

щямин дюврцн игтисади сийасятиня уйьунлашдырылыр. Азярбайжан Республикасында 

эюмрцк тариф тянзимлянмясинин формалашмасында 1997-жи илдян тятбиг олунан 

ващидляшдирилмиш тариф системи вя 2001-жи илин апрелин 16-да гябул олунмуш 

дифференсиаллашдырылмыш тариф системи мцщцм рол ойнайыр. 

1997-жи илдя ващидляшдирилмиш тариф системиня кечилмишдир. Бу системя кечмякдя 

гашыда дуран ясас мягсядляр – эюмрцк рцсумларындан игтисадиййатын идаря 

едилмясинин бир елементи кими истифадя етмяк, дювлят бцджясинин эялирляр щиссясини 

тямин етмякдян ибарят иди. 
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Билдийимиз кими, 1997-жи илин йанварын 1-дян башлайараг юлкяйя идхал едилян 

харижи маллара ващид унификасийа едилмиш 15%-лик эюмрцк идхал рцсуму тятбиг 

едилди. Бу цст дяряжя иди. Конкрет десяк, республикайа идхал олунан мал йа идхал 

рцсумундан азад иди, йа да 15%-лик эюмрцк идхал рцсумуна жялб олунурду. 

Сонрадан бязи мал групларына 10%-лик, 5%-лик, 3%-лик эюмрцк идхал рцсумлары 

тятбиг олунду. Амма максимум 15%-лик сявиййя сахланды. Беля бир эюмрцк тариф 

системинин фяалиййяти дахили истещсалын инкишафы цчцн нормал шяраит йарада билмирди. 

1997-жи илдя беля бир системин гябул едилмясини нормал гаршыламаг лазым иди. 

Чцнки о заман гаршыда дайанан ясас мясяля юзялляшдирмя просесини башламаг вя 

онун биринжи мярщялясини уьурла баша чатдырмагдан ибарят иди. Сирр дейил ки, 

юзялляшдирмя просесинин эедишиндя юзялляшдирилян мцяссисялярин чоху мцяййян 

дювря баьланан ишлярин сайы арта биляжякди, беля олан тягдирдя яэяр йеня дя идхал 

олунан маллара йцксяк рцсумлар тятбиг олунсайды, о заман сосиал вязиййят мянфи 

щалларда мцшайят олуна билярди. Она эюря дя юзялляшдирмя просесинин аз мянфи 

сосиал еффектля мцшайят олунмасы цчцн щюкумят унификасийа едилмиш, 

ващидляшдирилмиш эюмрцк тарифляр системиня кечди вя бу илин 1997-жи илин 1 

йанварындан тятбиг олунмаьа башлады. Ейни заманда эюмрцк ихраж рцсумлары 

ляьв едилди ки, щям манатын курсунун дяйишмяси, щям дя идхалын тямин олунмасы 

цчцн ихраждан эялян вясаитдян кифайят гядяр истифадя олуна билсин. 

Юзялляшдирмянин биринжи програмынын ящатя етдийи дюврля беля сийасятин щяйата 

кечирилмяси мягсядя уйьун иди вя юзялляшдирмянин йяни, икинжи дюврцнцн 

башланмасы иля ялагядар она уйьун олараг йени эюмрцк тарифляр системиня кечид 

важиб зярурят кими ортайа чыхырды. Икинжи тяряфдян, биринжи юзялляшдирмя 

програмынын реаллашмасы нятижясиндя юзялляшдирилмиш мцяссисялярин чалышмасы вя 

дахили базарда онларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня кюмяклик 

эюстярмяси зяруридир. Бу кюмяклик ися чох ашаьы фаизля кредитляр вермякля щямин 

мцяссисяляр дювриййя вяаситляри иля ятмин етмяк, йа онлары мцяййян дювр дахили 

верэи вя рцсумлардан азад етмяк, йахуд да онларын истещсал едяжякляри ейни адлы 

маллар кянардан Азярбайжана эятириляркян щямин маллара йцксяк рцсумлар 

гоймагла мцяййян дюврдя юлкя базарына игтисади бахымдан бурахмаг йолу иля 
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едиля биляр. Бурада ясас мейар юлкя дахилиндя истещсал олунан мящсуллар кянардан 

республикайа эятирилян заман онлара йцксяк эюмрцк идхал рцсуму гоймаг вя бу 

малларын ЯДВ-дян азад едилмясиня йол вермякдян ибарятдир. Бу да тябиидир. Яэяр 

юлкя дахилиндя мал истещсал олунурса, о, ганунверижиликля нязярдя тутулмуш 

дяряжядя ЯДВ-йя жялб олунурса, ня цчцн щямин мал кянардан Азярбайжана 

эятириляндя она ялавя дяйяр верэиси тятбиг олунмасын. Беля олан тягдирдя дахили 

истещсалчы гаршысында идхалатчы рягабят габилиййятини артырмыш олур. она эюря дя 

Назирляр Кабинетинин 124 сайлы гярарында бу амил тамамиля нязяря алынмышдыр. 

Юлкя дахилиндя айры-айры мящсул нювляринин истещсал едилиб-едилмямяси мясяляси, 

йахуд бу имканын олуб-олмамасы жидди шякилдя арашдырылмыш вя гейд едилян 

гярарда юз яксини тапмышдыр. Бу гярардан беля нятижяйя эялмяк олар ки, идхал 

олунан мал Азярбайжанын юзцндя истещсал олунурса, щямин маллара ихдал олунан 

мал Азярбайжанын юзцндя истещсал олунурса, щямин маллара идхал заманы ЯДВ 

тятбиг едилмялидир. Амма яэяр йерли истещсал Азярбайжанын щямин сала олан 

ещтийажыны юдямирся, бу заман о, ЯДВ-дян азад олуна биляр. Башга сюзля, юлкя 

дахилиндяки щяр бир малын, хаммалын истещсалчысына рягабят габилиййятини артырмаг 

ясас мейар кими эютцрцлцр. Ейни нюв ейни жинс бир-бирини явяз едя билян малларын 

Азярбайжан Республикасы яразисиндя истещсалы варса вя йахуд беля бир истигамятдя 

ишлямяк мцмкцндцрся, о заман щямин малын идхалына йцксяк идхал рцсуму 

тятбиг олунур. Бунунла да дахили истещсалчылар цчцн нормал шяраит йаранажаг. 

Бцтцн бунларын зювгцндя ися 15%-лик максимал щядд ортадан галхыр. Амма о 

маллар ки, Азярбайжанда истещсал олунмур, онларын эюмрцк идхал рцсумуну 

ашаьы, сыфыр дяряжяйя йахын гоймаг лазымдыр.  

Гейд едим ки, 1997-жи илин 1 йанварындан бцтцн маллар цчцн эюмрцк ихраж 

рцсумлары тамамиля сыфыра ендирилмиш, ейни заманда бцтцн тариф вя гейри-тариф 

манеяляри ляьв едилмишдир. бурада ясас мягсяд юлкядя валйута ещтийатларынын 

нормал щяддини тямин етмяк цчцн ихражын гаршысында олан бцтцн манеяляри 

арадан галдырмаг иди. Бу ясас эютцрцляряк ихраж цчцн там реал шяраит йарадылды. 

Юлкядя кифайят гядяр валйута ещтийатлары йаратмаг цчцн ихражын артырылмасы лабцд 

иди. Дахилдя мцхтялиф ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын истещсалынын щяжми чох 
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кичик олмагла, бу мящсуллара тялябат ясасян идхал щесабына юдянилирди. Она эюря 

еля аддымлар атылмалыйды ки, ихраждан эялян вясаит идхалын малиййяляшдирилмясиндян 

артыг олсун вя бу щесаба юлкянин малиййя ещтийатлары йарадылсын. 

Артыг 2008-жи илин сонуна юлкядя валйута ещтийатларынын щяжми артыг 17 

милйард доллара чатмышдыр. Эюмрцк ишинин мцщцм истигамятляриндян бири дя 

Азярбайжан Республикасында эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата кечирилян 

валйута нязарятидир. Гейд едим ки, валйута нязаряти дювлятин истяр валйута 

тянзимлянмясинин вя истярся дя ХИФ-ин эюмрцк тариф тянзимлянмясинин важиб 

елементляриндяндир. Йяни валйута нязарятини гурмадан, ону тякмилляшдирмядян 

вя онун игтисади сямярялилийини артмадан дювлятин эюмрцк-тариф тянзимлянмяси 

тядбирлярини щяйата кечирмяк сямярясиз олар.  

Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары Азярбайжан Республикасынын 

эюмрцк сярщяддиндян мювжуд валйута ямялиййатларындан ялдя едилмиш валйута 

сярвятляринин Азярбайжан Республикасына гайтарылмасына нязаряти тямин едир. 

Азярбайжан кими инкишаф етмякдя олан базар игтисадиййаты там тяшяккцл 

тапмайан бир юлкядя эюмрцйцн ясас вязифяляри бцджя эялирляриндян йаранмасында 

билаваситя иштирак етмяк, имкан дцшдцкжя милли игтисадиййаты харижи рягабятин щяр 

жцр мянфи тясириндян горунмагдыр. Бу жцр Азярбайжанын эюмрцк сийасятиндя щяр 

ики истигамятиндя иш апарылыр.  

Бунун нятижясидир ки, юлкя игтисадийаты динамик инкишаф едир. Цмуми игтисади 

инкишафда йени мярщяляйя гядям гоймушдур. Бцджя эялирляринин формалашмасы 

тямин едилдикжя, бцджя кясри азалыр. Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси 

цчцн реал зямин йараныб. Тябии ки, эюмрцк бу просеслярдян кянарда галмайыб.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр 2001-жи илин апрел айынын 16-на гядяр 

Азярбайжанда эюмрцк органларынын щяйата кеирдийи игтисади фяалиййят бирмяналы 

шякилдя йалныз дювлят бцджяси эялирляринин долдурулмасына хидмят едирся, апрел 

айында Азярбайжанын йени эюмрцк-тариф системи гябул едилди. Бу эюмрцк-тариф 

системи эюмрцк органлары цчцн йалныз фиксал функсийалары дейил, ейни заманда 

тянзимляйижи вя горуйужу функсийалары щяйата кечирмяк имканы йаратды. Беляликля, 
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2001-жи илдя йени тариф системинин гябул едилмяси, эюмрцк органларынын игтисади 

йюнцмлц фяалиййятиндя тамамиля йени бир дюврцн башланьыжыны гойду.  

Дифференсиаллашдырылмыш тариф системи щеч дя дювлят бцджясинин эялирляр 

щиссясинин артырылмасыны нязярдя тутмур. 1997-жи илдя гябул олунмуш 

ващидляшдирилмиш тариф системи бу мягсядя хидмят едирди. 

Юлкя дахилиндяки истещлакчыларын маргларынын горунмасы цчцн жями 5 

дяряжядян (0, 3, 5, 10, 15) ибарят олан дифференсиаллашдырылмыш тариф системи гябул 

едилмишдир. бу юлкя дахилиндя истещсал едилян вя йа истещсалыны тяшкил етмяк 

мцмкцн олан маллара йцксяк эюмрцк рцсумлары, яксиня йерли истещсалы мцмкцн 

олмайан маллара ися ашаьы эюмрцк рцсумлары мцяййянляшдирилир. Амма бу узун 

мцддятли олмамалыдыр. Щяр бир юлкядя милли истещсалын инкишафынын бир «ушаглыг 

дюврц» вя мцдафия тядбирляри вар. Бу тарифляр системи юзялляшдирмянин биринжи 

мярщялясиндян сонра йаранмыш йени милли истещсалымызын «айаьа дурмасы», онун 

мцдафияси цчцн важибдир. Протексионист тариф системи дцнйанын щяр йериндя яэяр 

узун мцддят давам едярся артыг мянфи нятижяляря эятириб чыхарыр. Мисал цчцн 

гоншу Тцркийя Республикасында вахты иля автомобил сянайесини «айаьа 

галдырмаг» цчцн протенсионист тариф сийасяти щяйата кечирмякля автомобил 

сянайесини инкишаф етдирмяк мягсядиля харижи автомобиллярин Тцркийяйя эятирилмяси 

заманы дяйярин 100%-я гядяр эюмрцк идхал рцсуму тятбиг едилмяйя башлады. 

Амма бу сийасятин ящатя етдийи дювр узанды. Нятижядя сон вахтлар бурахылан 

тцркийя автомобилляри юз кейфиййятиня эюря харижи юлкя автомобилляриня удуздулар. 

Протексионист сийасят йалныз 3-5 ил цчцн нязярдя тутулалыдыр. Башга сюзля, 

протексионист сийасят тотал характер дашымалы, юлкянин игтиса тящлцкясизлийи 

бахымындан харижи тижарят сийасяти ашаьыдакы принсипляр ясасында гурулмалыдыр: 

тядрижилик, дифференсиаллашма вя мцддятлилик. 

Тядрижилик принсипи даща чох харижи тижарятин либераллашдырылмасына тятбиг 

едилмялидир. Бу сащядя Азярбайжанда мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Ихраж эюмрцк 

верэиляри ляьв едилмиш, идхал верэиляринин ися сявиййяси ашаьы салынмышдыр. 

Дивверенсиаллашдырма принсипи дедикдя, милли игтисадиййатын сащяляри юзляринин 

инкишаф сявийясиня, дахили вя харижи базарда рягабят габилиййятиня, юлкядяки мяшьул 
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ящалинин щямин сащялярдя иштирак сявиййясиня, истещсалын вя малларын стратеъи 

ящямиййят дашымасына эюря, ящалинин зярури истещлакында малларын ойнадыьы рола 

эюря (хцсуси иля ярзаг мящсуллары) айрылараг груплашдырылмасы баша дцшцлцр. 

Игтисадиййатын щяр щансы конкрет сащясиндя юлкядяки мяшьул ящалинин иштирак пайы 

йцксялдикдя вя ящалинин зярури истещлак малларында щямин сащянин мящсуллары 

мцщцм пайа маликдирся вя щя дя стратеъи ящямиййят дашыйырса, онда щямин 

маллара протексионист сийасятдя, бу вя йа диэяр мящсуллара гаршы йеридилян 

протексионист сийасятин узун мцддятли олмамасы, конкрет мцддятинин 

эюстярилмяси нязярдя тутулур. Бу мцддятдя щямин сащядя йарадылан ялверишли шяраит 

сайясиндя рягабят габилиййятли сащяляря чеврилмялидир. 

Бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг ХИФ-ин эюмрцк-тариф тянзимлянмяси 

тядбири кими дифференсиаллашдырылмыш тариф системиня уйьун олараг Азярбайжн 

Республикасынын эюмрцк тарифи мцяййян едилмиш, Назирляр Кабинети иля 

«Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилян маллар цзря эюмрцк идхал 

рцсумларынын дяряжяляри», «Азярбайжан Республикасындан ихраж заманы ихраж 

эюмрцк рцсумуна жялб олунан малларын сийащысы вя ихраж рцсумларынын дяряжяляри» 

вя «Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря алынан эюмрцк йыьымларынын мигдары» 

тясдиг едилмишдир. 

Дифференсиаллашдырылмыш тариф системиня уйьун олараг бу эцн бязи мящсуллара 

ихраж рцсумларынын тятбиг едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. Мцхтялиф 

истещсал сащяляринин йаранмасы, щям дя беля мцяссисялярин юлкя дахилиндяки 

хаммалла тямин едилмяси проблемини ортайа гойур. Мясялян, бу эцн поладяритмя 

– «Бакы Стеел Жомпанй», ялван металдан мямулатларын щазырланмасы 

истигамятиндя мцяййян истещсал сащяляри гурулмушдур. Бунларын ися йерли 

хаммалла тямин олунмасы даща чох еффект веря биляр. Бцтцн бунлар нязяря 

алынмагла Назирляр Кабинетинин гярарында йени тариф системиндя ихраж 

рцсумларынын тятбиги дя нязярдя тутулуб. Бу ики адда мящсулу – гара метал 

гырынтылары вя хаммалыны, ялван металлары ящатя едир. Юлкядян ихраж едиляжяк гара 

металын щяр тонуна 5 АБШ долларынын манат еквивалентиндя, ялван металлар цчцн 

дя щям онларын хаммалы, щям дя онлардан истещсал олунан мямулатлар цчцн 
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ихраж едилян заман 15 АБШ долларынын манат еквиваленти щяжминдя эюмрцк ихраж 

рцсумлары нязярдя тутулмушдур. Щялялик бу 2 груп мящсуллара эюмрцк ихраж 

рцсуму тятбиг едиляжякдир. Заман кечдикдя вя мцяййян истещсал сащяляриндя 

нормал истещсал вя рягабят габилиййятиня малик мцяссисяляр йарандыгжа, юлкядя 

дахили базарын тялябатыны тямин етдикжя диэяр хаммал нювляринин дя ихражына беля 

рцсумларын тятбиги проблеми актуаллаша биляр. 

Гейд едим ки, щятта биздян 1 ил, 6 ай габаг МДБ дювлятляринин 

яксяриййятиндя ихраж рцсумларынын тятбигиня башланылмышдыр.  

2001-жи илин апрелин 16-да гябул олунан»Азярбайжан Республикасынын 

Эюмрцк тарифи» лайищяси назирликляря, ширкятляря, юзял структурлара эюндярилмиш, 

онларын ряйи алынмышдыр. Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятиндян, Кянд 

Тясяррцфаты Назирлийиндян, «Азяркимйа» Дювлят Ширкятиндян лайищяйя мцнасибят 

билдирмиш, ряй верилмишдир. Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти харижи 

игтисади фяалиййятин ващид ямтяя номенклатурасынын (ХИФЯН) 27-жи групуна дахил 

олан маллара идхал заманы эюмрцк рцсумларынын Назирляр Кабинетинин 

«Азярбайжан Республикасында ихраж-идхал мялиййатлары цзря эюмрцк рцсум 

дяряжяляри щаггында» 22.04.1998-жи ил тарихли 91 сайлы вя она ялавя олунан 

27.02.1999-жу ил тарихли 25 сайлы, 25.05.2000-жи ил тарихли 94 сайлы вя 06.07.2000-жи ил 

тарихли 112 сайлы Гярарлары иля мцяййян едилмиш дяряжядя тятбиг едилмясини (хам 

нефт вя майе йанажаг истисна олараг) тяклиф едяряк идхал олунан хам нефтя, транзит 

вя своп ямялиййатлары заманы эюмрцк рцсумуна жялб едилмяси мцвафиг олараг 

АРДНС-ин нефт емалы заводларынын вя няглиййат васитяляринин истещсалат 

эцжляриндян даща сямяряли истифадясини вя бцджяйя ялавя эялир йарадылмасынын 

мцмкцнлцйцнц эюстярмякдядир. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин вердийи ряйдя республикада аграр сянайени 

инкишаф етдирмяк цчцн «Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Тарифи» лайищясиндя 

айры-айры групларда гейд олунан кянд тясяррцфаты биткиляри тохумларынын, 

щибридляринин, линэ вя гялямляринин, ейни заманда буьда сяпини вя барама 

тохумларына, минерал эцбряляр вя зящярли-кимйяви маддялярля эюмрцк тариф 

дяряжясини сыфыр фаиз тяклиф едяряк йерли истещсалы инкишафыны юн плана чякмишдир. 
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Айрыжа йерли истещсалы горумаг бахымындан 22-жи групда йер алан щяр жцр шяраб 

нювляриня эюмрцк тариф дяряжясини 50% тяклиф етмишдир. 

«Азяркимйа» Дювлят Ширкяти «Азярбайжан Республикасынын Эюмрцк Тарифи» 

лайищясиндя йерли мцяссисялярдя истещсал едилян мящсулларын тариф дяряжяляринин 

йцксялдилмясини, истещсал цчцн лазым олан мящсулларынын эюмрцк тариф 

дяряжяляринин азалдылмасыны тяклиф едяряк, мцдафия едижи бир сийасят щяйата 

кечирмяйин мягсядяуйьунлуьуну эюстярмишдир. 

Йухарыда верилян тяклифлярдян айдын олур ки, Азярбайжан Республикасынын 

эюмрцк сярщяддиндян кечирилян маллара эюмрцк рцсумларынын 

дифференсиаллашдырылмыш дяряжяляринин мцяййян едилмяси юлкямизин игтисади 

тящлцкясизлийинин зяминатында мцщцм йер тутур.  

Лайищянин мцзакиряси заманы бейнялхалг експертляр иштирак етмишдир. 

Бейнялхалг експертляр яввялки 15%-ин максимум рцсум дяряжяляриндян йухары 

чыхмамаг шярти иля, йяни 0-ла 15% арасында вариасийа етмяк шяртиля бу дяряжялярдя 

дяйишиклик апарылмасынын мягсядяуйьунлуьу гябул олунду. Бу просесин 

башланьыжында бир сыра щалларда бейнялхалг тяшкилатларын експертляри максимум 

дяряжясинин 15%-дян 12%-я салынмасы мясялясини гойурдулар. Бу эюмрцк тариф 

системи гябул олунмандан сонра Азярбайжан эюмрцк идхал рцсумлар ота 

дяряжяси 7-8%-я бярабяр олду. Ялбяття, бу рягям яввялки, йяни 6-7 %-я нисбятян 

ирялийя доьру бир аддымдыр. Лакин ону сон щядд кими гябул етмяк дцзэцн 

олмазды. Она эюря дя йахын эяляжякдя, тябидир ки, эюмрцк сийасятинин щяйата 

кечирилмясиндя бир сыра параметрляря йенидян бахылмасы зяруряти ортайа чыхажагдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн артыг бу фактдыр ки, идхалын артым темпи 

илдян-иля ашаьы дцшцр. 2008-жи илдя дя идхалын структурунда йцксяк верэи вя 

рцсумлу малларын (ят вя ят мящсуллары, сцд, ун, йаь, ширниййат, спиртли ичкиляр, дяри, 

кафел-метлах, дямир, бойа) хцсуси чякисинин ашаьы дцшмяси давам етмишдир. Беля 

ки, 2008-жи ил ярзиндя ярзаг мящсулларынын хцсуси чякиси 2000-жи илля 

мцгайисядяашиьи дцшмцш, якиня мцгаися олунан дюврдя истещсал тяйинатлы 

аваданлыгларын хцсуси чякиси ися артмышдыр. 
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Идхалын структурунда баш верян ясас дяйишиклик сябяби юлкядя яксяр кянд 

тясяррцфаты мящсулларынын, сцд вя ят мящсулларынын, мебелин, тцтцн вя спиртли ички 

мямулатларынын вя с. тялябатын 90%-я гядярини юдяйя биляжяк сявийядя тяшкил 

олунмуш мцяссисялярин олмасыдыр. Бу мцяссисяляря Бакы Тцтцн Комбнатыны, Азери 

Костел пивя заводуну, Кока-Кола заводуну, мцхтялиф ширяляр истещсал едян 

«САФ» ширкятини, «АЗЯРСУН Щолдинг» ширкятини, «Баку Стеел Жомпанй» 

ширкятини эюстярмяк олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, дифференсиаллашдырылмыш тариф системинин юзц малын 

щансы юлкядян эялмясиндян асылы олараг ашаьы вя йухары эюмрцк идхал (ихраж) 

рцсумунун тятябигини нязярдя тутмур. 2000-жи илдя Азярбайжан Республикасы 

бцтцн дцнйада гябул олунмуш Малларын кодлашдырылмасынын щармоникляшдирилмиш 

системиня гошулмушдур. Щармоник систем ясасында тяртиб едилмиш ХИФ Мал 

номенклатурасы ясас эютцрцлмякля щямин номенклатура цзря бцтцн мал 

кодларынын гаршсында эюмрцк идхал рцсумларынын дяряжяляри гейд олунур. Бунлар 

адвалор вя спесифик рцсумлардыр. Айры-айры юлкяляр цчцн маллара эюмрцк идхал 

рцсумларынын дяряжяляри эюстярилмир. Азярбайжан Республикасынын Верэи 

Мяжялялсинин гцввяйя минмяси иля ялагядар олараг 2001-жи илин йанварын 1-дян 

етибарян васитяли верэилярин «сон тяйинат» принсипи иля алынмасы гайдасына 

кечирилмишдир. 

Имзаланмыш вя ратификасийа олунмуш Азад Тижарят сазишляриня уйьун олараг 

Русийа Федерасийасы, Украйна, Газахыстан вя Эцржцстандан Азярбайжана, 

Азярбайжандан ися щямин юлкяляря идхал олунан маллардан эюмрцк идхал 

рцсумлары алынмыр. Галан диэяр юлкялярдян эялян маллара эюмрцк идхал рцсумлары 

тятбиг едилир. яэяр башга юлкялярля дя беля мцгавиля баьласаг, онда гаршылыглы 

шякилдя эюмрцк идхал рцсумлры тутулмайажаг. Бцтювлцкдя щяр бир юлкя иля беля 

мцгавиля баьламаг олмаз. Мясялян, гоншу юлкялярдян Тцркийя иля беля мцгавиля 

баьласаг, о заман Иран тяряфи дя беля чыхышдар едяжяк. Беля мцгавиляляр 

баьланаркян илк нювбядя щямин юлкялярля Азярбайжанын тижарят ялагяляри тящлил 

едилмялидир. Яэяр бу эцн биздян Тцркийяйя эедян малларын дяйяриндян аздырса, 

онда беля бир мцгавилянин баьланмасындан ня газанырыг?! Ахы ортада мянфи 
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салдо вар. Нятижя етбариля биз мянфи салдонун щяжми гядяр эюмрцк идхал 

рцсумлары итириляжякдир. 

Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян 

сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсядиля сон илляр ярзиндя хцсуси эювлят 

програмларынын гябул едилмяси, сащибкарлыг фяалиййятиня мане олан бцрократик 

янэяллярин арадан галдырылмасына йюнялдилян тядбирляр республиканын эюмрцк 

сийасятиндя дя нязяря алынмышдыр.сащибкарлыьын инкишафына мане олан проблемлярин 

арадан галдырылмасы, харижи игтисади фяалиййят иштиракчыларына саьлам рягабят шяраити 

йарадылмасы цчцн, Азярбайжан Республикасы эюмрцк органларынын 

модернляшдирилмяси цзря тядбирляр планына уйьун олараг спесифик рцсумларын 

адвалор рцсумларла явяз олунмасынын 4 мярщяляли графики щазырланмыш вя щямин 

графикя уйьун олараг Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярары иля 5 мал мювгейи цзря 

спесифик рцсумлар адвалор рцсумларла явяз едилмишдир.  

Щазырда эюмрцк сийасятинин башлыжа истигамятляриндян бири дя мящз 

Азярбайжанын Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына цзв олмагла баьлы эюмрцк 

мясяляляринин еля дцзэцн гойулмасыдыр ки, бундан щям бцтювлцкдя юлкя 

игтисадиййаты, щям дя дювлят бцджяси максимум сямяря ялдя едя билсин. Бунун 

цчцн ися республикада дифференсиаллашдырылмыш тариф системинин тятбиги мцщцм рол 

ойнайыр. 

Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра дцнйа юлкяляри иля 

сярбяст идхал-ихраж ямялиййатлары апарыр вя юлкямизин бу сащядян ялагяляри 

эенишлянир. Идхал-ихраж ямялиййатларынын апарылмасы эюмрцк ишинин сямяряли тяшкил 

едилмяси иля сых баьлыдыр. Бу сащядя ися гаршыда дуран бир сыра вахты чатмыш 

проблемлярин щялли гаршыда дурур. 

Эюмрцк фяалийятинин сямярялилийинин артырылмасы механизминин лазыми 

сявиййядя ишлянмясини тямин етмяк цчцн бцтцн чатышмамазлыглар арадан 

галдырылмалыдыр. Беля ки, юлкядя апарылан эюмрцк сийасяти эюмрцк 

рясмиляшдирилмясиня сярф едилян мцддятин гысалдылмасы, эюмрцк проседурларынын 

садяляшдирилмяси, эюмрцк информасийаларынын ишлянмясинин автоматлашдырылмыш 
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системинин йарадылмасы, эюмрцк вя эюмрцкятрафы инфраструктурларын инкишаф 

етдирилмясини тяляб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседураларынын 

тякмилляшдирилмяси тактики тядбирляр арасында ясас мясялялярдян биридир вя 

мязмунуна эюря фасилясиз, даими фяалиййятдядир. Бу заман рискин дяряжя вя 

групларынын гиймятляндирилмясиня жидди диггят йетирилмялидир. 

Стратеъи тядбирляря илк нювбядя Цмумдцнйа эюмрцк Тяшкилатынын тювсийяляри 

аид едилир. ЦЭТ тювсийяляриндя ресурс потенсиалларындан сямяряли истифадя, 

эюмрцкханаларын рящбяр органларынын мющкямляндирилмяси, идаряетмя системинин 

тякмилляшдирилмяси, мцвафиг систем вя структурларын формалашдырылмасы, даща 

сямяряли эюмрцк проседурралары вя эюмрцк реъимляринин тятбиги мясяляляриня 

хцсуси фикир верилир. 

Республикамызда эюмрцк хидмятини инкишаф етдирмяк вя тякмилляшдирмяк 

цчцн илк нювбядя дювлятин комплекс инкишаф програмы олмалыдыр. Бу програм 

ардыжыл олараг мярщяляляр цзря щяйата кечирилмялидир. 

Эюмрцк хидмятинин инкмшаф комплекс програмынын (ЭХИКП) тяртиб 

едилмясиндя онун щазырланмасынын цмуми мярщяляляри програмын мягсяди вя 

ящатя етдийи мясяляляр, ялдя едилмяси нязярдя тутулан эюстярижиляр техники вя 

фяалиййят тяминаты, програмын мцхтялиф нюв ресурсларла тямин едилмяси. Програмын 

щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин стимуллашдырылмасы, програмын йериня 

йетирилмясинин тяшкили, програмын йериня йетирилмяси сямярялилийинин мцяййян 

едилмяси вя с. 

ЭХИКП-нин щазырланмасында башлыжа мягам прогрмын мясяляляри вя ялдя 

едилмяси нязярдя тутулан эюстярижилярин, щямчинин эюмрцк хидмятинин йенидян 

гурулмасынын конкрет мясялялярини щялл етмяйя имкан верян мцщцм 

истигамятлярин дягиг вя айдын ифадя едилмясидир. 

Эюмрцк хидмятинин инкишафынын комплекс програмынын тяртиб едилмясиня 

тясир едян амилляри цч ясас групда ашаьыдакы характерляря эюря бирляшдирмяк олар: 

Биринжи груп: ижтимаи-сийаси характерли амилляр 
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Мцстягиллик ялдя едиляндян сонра юлкядя эюмрцк хидмятинин формалашмаьа 

башламасы юлкянин сийаси щяйатында аьыр бир дюврля вя Азярбайжанын йашайыш 

мянтягялринин Ермянистан тяряфиндян ишьал едилмяси иля йени вахта дцшцр. Мцхтялиф 

груплашмалар вязиййятдян истифадя едяряк ясас сащялярдя юз тясирини 

мющкямляндириля билдиляр. Чох вахт бу групларын мянафеляри бу реэионда 

юзляринин эеосийаси планларыны тямин етмяйя жан атан харижи дювлятлярин мараглары 

иля цст-цстя дцшцрдц. Беля ки, щямин дюврдя сярщядляр ачылды, бу да мцяййян 

олунмамыш шяхслярин вя йцклярин манеясиз йердяйишмяляриня кюмяк етди.  

Икинжи груп: игтисади-щцгуги характерли амилляр. 

Кечид дюврцнцн илк илляриндя бирбаша тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы, 

республикаларарасы юдямяляр системинин даьылмасы вя нятижядя сатыш базарынын 

итирилмяси юлкянин игтисадиййатыны ифлиж вязиййятиня эятирди. Йаранмыш вязиййятдя 

тялябин юдянилмя хейли дяряжядя истещсал-техники вя истещлак тяйинатлы ясас 

мящсулларын идхалы йолу иля мцмкцн иди. Вахты кечмиш ижтимаи-сийаси гурулушдан 

мирас галан ганунверижлик йени проблемлярин ющдясиндян эяля билмяди. Эюмрцк 

верэигоймасында долашыглыг, айдын дювлят сийасятинин олмамасы ХИФ-ин 

тянзимлянмясиндя эюмрцк органларынын ролуну щечя ендирмишдир. 

Цчцнжц груп профессионал – етик характерли амилляр. 

Эюмрцк Комитяси йаранан заман мцвафиг тяжрцбяйя вя ихтисас малик 

эюмрцк ишчиляринин сайы чох аз (йцз няфяря йахын) иди, индики сайла мцгайися едиля 

билмязди. Илк вахтларда республиканын мцхтялиф тясяррцфат, гисмян дя билик вя 

ихтисас сявиййяси ашаьы олан мцтяхяссисляр ишя эютцрцлмцшдцляр. Эюмрцкчцлярин 

жярэяляриня «асан газанж» мягсядиля йашайан адамлар да сохула билмишдиляр. 

Ганунверижиликдя бошлуг вя зяиф дювлят идаряетмяси эюмрцк дахилолмаларынын 

мцтляг рягямляриндя юзцнц эюстярирди. 

Шцбщясиз, инсан амили эюмрцк ишиндя башлыжа олараг галыр. Щяля вахты иля 

цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийев эюмрцк ишиндя йаранмыш вязиййяти характеризя 

едяряк демишдир: «Тяяссцф олсун ки. Эюмрцк ишчиляринин юз вязифяляриндян суи-

истифадя етмяси щаллары, дювлят мянафейини горумайараг юз мянафейиня чалышмасы 

щаллары да вар. Бунларла кяскин мцбаризя апармаг лазымдыр. Мян щесаб едирям 
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ки, яэяр бцтцн эюмрцк мянтягяляриндя, эюмрцк органларында ишлярин щамысы 

ганунуну йцксяк тялябляриня уйьун, бцтцн гайдаларын бцтцн низамнамялярин 

йцксяк тялябляриня уйьун ослайды, эюмрцк хидмятиндян эялян эялир хейли артыг 

оларды, ейни заманда республикамызын игтисадиййатына зяряр вуран щаллар 

олмазды». 

Кечид дюврцнцн илк илляриндя эюмрцк нязарятинин техники васитяляринин 

чатышмамазлыьы сярщяд эюмрцк постларында лазыми нязаряти щяйата кечирмяйя 

имкан вермир вя эюмрцк проседурларынын апарылма вахтыны сцни шякилдя узадырды. 

Кечид дюврцнцн илк илляринин чятинликлярини нязяря алараг Азярбайжан двляти 

Азярбайжанын эюмрцк хидмятинин формалашмасы просесиня мянфи тясир эюстярян 

амилляр вя онун арадан галдырылмасы цчцн эюмрцк хидмятинин инкишафында 

комплекс програмын щазырланмасмы вя щяйата кечирилмяси ишини юз цзяриня 

эютцрдц. 

Дювлятин игтисади сийасятинин тялябляри бахымындан Азярбайжан Дювлят 

Эюмрцк Комитяси тяряфиндян стратеъи инкишаф програмы ишляниб щазырланды. Бу 

програмда кечирилмя цсулундан асылы олмайараг малларын там эюмрцк 

рясмиляшдирилмясинин тямин едилмяси, эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси вя 

рясмиляшдирилмя вахтынын гысалдылмасы, мцасир мцтярягги эюмрцк нязаряти 

технолоэийаларынын тятбиги, эюмрцк юдямяляри технолоэийаларынын вя юдямялярин 

бцджяйя дахил олмасына нязарятин тякмилляшдирилмяси. Йцкляр вя йцкэюндярянляр 

щаггында илкин информасийанын алынмасы, эюмрцк ганунверижилийинин 

позулмасынын гаршысынын алынмасы, диэяр щцгуг-мцщафизя орагнлары иля бирэя 

наркотик маддялярин идхалынын гаршысынын алынмасы, республиканын эюмрцк 

яразисиндян онларын ганунсуз дювриййясинин транзитиня йол верилмямяси, валйута 

нязаряти вя с. мясяляляр щялл едилди. 

Эюмрцк системинин инфраструктурунун йарадылмасы сащясиндя мцщцм 

аддымлар атылды. 

Щялли важиб олан тяшкилати вя идаряетмя проблеляри арасында Азярбайжанын 

эюмрцк системинин бу эцн цчцн вя узунмцддятли перспективдя кейиййятжя 

йцксялишини нязярдя тутан шахялянмиш, мцряккяб эюмрцк инфраструктурунун 
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йарадылмасы хцсуси рол онайыр. Бу, бир чох амиллярля баьлыдыр. Бу амиллярин 

ясасында базар игтисадиййатынын инкишафы дурур. Шцбщясиздир ки, инкишаф етмиш базар 

инфраструктуру вя онун диэяр тяркиб щиссяляри, о жцмлядян харижи игтисади ялагяляр 

вя эюмрцк сащяси олмадан базар игтисадиййаты нормал фяалиййят эюстяря билмяз. 

Эюмрцк инфраструктурунун эетдикжя артан рол вя ящямиййятиня бир сыра 

амилляр тясир эюстярир:  

-харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси просесиндя функсийаларынын, 

сялащиййятляринин вя мясулиййятляринин артмасы иля ялагядар олараг, эюмрцк 

органларынын фяалиййятинин чятинляшмяси; 

-эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя маллара эюмрцк нязаряти цзря ишлярин щяжминин 

ящямиййятли дяряжядя артмасы, онларын йериня йетирилмясинин йени технолоэийанын 

вя техники васитялярин тятбигиндян бирбаша асылылыьынын эцжлянмяси;  

-эюмрцк органларынын щцгуг-мцщафизя органы кими йени щцгуг вя вязифяляри, 

о жцмлядян юлкянин игтисади тящлцкяисзлийинин тямин едилмяси; 

-эюмрцк тяшкилатларынын кадр щейятинин кейфиййятжя йахшылашдырылмасы вя 

мющкямляндирилмяси тялябаты, онларын пешякарлыьынын, билик сявиййясинин 

йцксялдилмяси, йцксяк яхлаги-етик кейфийятлярин тярбийя етдирилмяси. Сосиал сащянин 

эерилийинин арадан галдырылмасынын важиблийи, эюмрцк ямякдашларынын сосиал 

мцдафиясинин, нормал щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси, эюмрцку иши сащясиндя 

бейнялхалг ямякдашлыьын эенишлянмяси вя дяринляшмяси просесинин Азярбайжанын 

эюмрцк органларынын инфраструктур тяминатынын бейнялхалг сявиййяйя 

галдырылмасыны тяляб етмяси вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк инфраструктурунун тяшкили вя инкишафы – 

эюмрцк органларынын ващид системинин айрылмаз атрибуту, эюмрцк ишинин щяйата 

кечирилмясиндя онун сямяряли олмасыны шяртляриндян ясас амиллярдян биридир. Беля 

ки, инфраструктурн тяминаты бу вя йа диэяр сявиййядя мювжудлуьу иля эюмрцк 

ишинин щяйата кечирилмясинин проседура вя мярщялялярини мцшайият едир. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Dissertasiyada qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin tənzimləmə sistemi tədqiq edilmiş, onun 

problemləri və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri araşdırılaraq aşağıdakı nəticələrin və 

ümumiləşdirilmiş təkliflərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur: 

1.Xarici ticarət əlaqələrin tənzimlənməsinin nəzəri əsaslarının öyrənilməsi, o 

cümlədən müasir konsepsiyalar baxımından təhlili göstərmişdir ki, iqtisadiyyatın 

idarə edilməsində dövlətin yeri, rolu, funksiyası ilə əlaqədar problemlərin tədqiqi 

iqtisadi elminin yaranması dövründən bu gün də daxil olmaqla iqtisadçıların, 

tədqiqatçıların araşdırdıqları tədqiqat obyektlərindən biridir. Bu mənada ölkənin 

xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi merkantilizmdən başlamış və müasir 

beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinə qədər uzun bir yol keçmişdir. 

Hal-hazırda xarici (beynəlxalq) ticarət nəzəriyyələrinin inkişafı ilk növbədə 

Smit-Rikardo və Hekşer-Olin nəzəriyyələrinin təməl prinsipləri üzərində 

qurulmuşdur və bu meyli əsas götürərək sonrakı dövrlərdən təkamül yolu keçərək 

alternativ nəzəriyyələrin yaranmasına zəmin yaratmışdır. 

2. Xarici iqtisadi əlaqələrin düzgün təşkili ölkələrin əhalisinin iqtisadi və sosial 

durumunun yaxınlaşmasında mühüm rola malikdir. Beynəlxalq ticarətdə , o cümlədən 

də xarici iqtisadi əlaqələrin qurulmasında uzun illərdən bəri bir-biriilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan iki meyl – beynəlxalq ticarətin liberallaşması və proteksionizmin 

dərinləşməsi ilə müşahidə edilir. 

Dünyada inkişaf edən beynəlmiləl ticarət-iqtisadi və maliyyə əlaqələri 

proteksionizmin məhdudlaşdırılmasının tələb etsə də, böhran meylləri və dünya 

təsərrüfat əlaqələri sisteminin hər bir iştirakçısının mövqelərinin zəifləməsi zamanı 

ticarətin liberallaşdırılması kursunda müəyyən «kənarlaşmaların» ortaya çıxmasına 

imkan yaradır. İqtisadi qloballaşmanın təsiri nəticəsində son illərdə sənayecə inkişaf 

etmiş ölkələrin məqsədyönlü və sistemli, ardıcıl təzyiq və təsirləri nəticəsində bir 

qayda olaraq beynəlxalq ticarətin liberallaşması meyli üstünlük təşkil etsə də, əksər 



 88  

ölkələr, xüsusi ilə də iqtisadi və siyasi güc mərkəzləri özlərinin xarici (beynəlxalq) 

ticarət-iqtisadi diplomatiyalarında iqtisadi amilləri və iqtisadi təzyiqləri (müxtəlif 

forma və metodlarda) proteksionist tədbirlər sifətində tətbiq etməyə üstünlük verirlər. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, ölkələr gömrük-tarif tənzimlənməsini 

tətbiq etməklə bir sıra iqtisadi, o cümlədən də sənaye siyasətinin həyata keçirilməsini 

daha dayanıqlı və nəzarətediləbilən səviyyədə saxlamaq üçün istifadə edirlər. Belə ki, 

müdaxilələrin həyata keçirilməsi üçün proteksiyanın səmərəli səviyyəsindən istifadə 

etmək və bununla əlaqədar olaraq tariflərin arzuolunan səviyyələrinin təsirlərinin 

(həm idxala, həmçinin də ixraca) müəyyənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

3. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin səmərəli səviyyəsinin hesablanması 

əsasında ticarət siyasətinin vacib və əhəmiyyətli qərarı və bu siyasətin təməl 

prinsipləri üzərində qurulan vahid xarici ticarət əlaqələr sistemi, o cümlədən də xarici 

bazarlara daxil olma, dünya bazarına inteqrasiya etmək kimi strateji prioritetlər 

nəzərə alınır. Xarici ticarət əlaqələrin inkişaf etidirilməsinə təsir edən daxili və xarici 

amillər və meyllərin təsiri nəticəsində, o cümlədən də müasir dövrdə iqtisadi 

qloballaşma və iqtisadiyyatın, ticarətin liberallaşmasının dərinləşdirilməsi kimi 

meyllər ayrı-ayrı ölkələrdə vahid milli iqtisadi siyasətin yaradılması və onun əsas 

prinsiplərinə əməl edilməsi yönündə tarif tənzimləmə, xüsusi ilə də gömrük tarif 

tənzimləmə siyasətinin obyektiv reallığın həqiqi gercəkliklər müstəvisində həllini 

zəruri edir, həmçinin də şərtləndirir. 

Belə ki, respublikamızın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi valyuta 

nəzarəti strateji əhəmiyyətli xammal materialların ixracının tənzimlənməsi və 

ümumilikdə idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi istiqamətində həyata 

keçrilməkdir. 

Azərbaycanın xarici ticarət strategiyası bütövlükdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik 

sisteminin əsas tərkib hissələrindən biri olmaqla ilk növbədə rəqabət üstünlüklərinin 

formalaşması və inkişafına əsaslanır. 

4. Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, dövlət tənzimlənməsinin 

mexanizminin mahiyyətində xarici ticarət tarif və qeyri-tarif metodların köməyi ilə 
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tənzim edilir. Respublikamızda xarici iqtisadi əlaqələri tənzimləmək, xarici ticarətə 

müdaxilə etmək üçün istifadə edilən ən mühm amillərdən biri də gömrük tarifləridir. 

Gömrük tarifləri xarici iqtisadi siyasətin ən geniş yayılmış vasitələrindən biridir. 

Bu prosesdə idxal və ixracın gömrük tarif tənzimlənməsi müstəsna rol oynayır. 

Belə ki, idxalın gömrük-tarif alətləri vasitəsilə tənzimlənməsinin səmərəliliyinin 

artırılması, daxili bazarın müdafiəçinin gücləndirilməsi məqsədilə tarif dərəcələrinin 

eskalasiyası prinsipinə daha ciddi şəkildə riayət etməsidir. İdxalın tənzimləmə 

mexanizmində öncül mövqelərə gömrük-tarif vasitələrinin çıxarılmasının zəruriliyini 

nəzərə alaraq xarici tərəf müqavilələrimizi daha az qıcıqlandıran vasitələrdən olan 

tarif kvotalarının tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bundan başqa aqrarsferada 

rəqabət mübarizəsinin təsirli metodlarından olan sürüşkən idxal rüsumlarından, 

vergilərindən tənzimləmə təcrübəsində istifadə edilməlidir. 

İqtisadi inkişafın təməl sütünlarının dayanıqlı və davamlı edən xarici iqtisadi 

siyasət, o cümlədən də xarici ticarət siyasəti hər bir sivill ölkədə olduğu kimi 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənmə sisteminin əsas 

tərkib hissələrindən biridir. 

Bundan başqa milli iqtisadiyyatın xarici rəqabətdən qorunması üçün müvafiq 

dövlətdaxili tədbirlər həyata keçrilirsə, digər tərəfdən azad ticarət siyasətinin 

yeridilməsi, dövlətin dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiyasına əlverişli şərait yaradır. 

5. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasəti ticarət əlaqələrinin 

beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldir. Azərbaycan Respublikasında 

xarici ticarət hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq normalar və təcrübə ilə 

uyğunlaşdırma və eyniləşdirmə istiqamətində inkişaf etdirilir. 

Xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində iştirak edən 

təsisatların məcmusu, həmçinin onun keçirilmə metodları, səlahiyyətli dövlət 

orqanları tərəfindən tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi, metodlarının qaydası, ticarət 

siyasəti mexanizmində çulğalaşır.  
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