
I. Beynəlxalq iqtisadiyyat – tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu, vəzifəsi 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (BİM) – maddi nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi 

və istehlakı üzrə müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət 

sistemidir.  

 

Beynəlxalq iqtisadiyyat - əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq ticari mübadiləsini və 

beynəlxalq sərmayələrin təsirlərini qiymətləndirən bir araşdırma sahəsidir. 

 

Beynəlxalq iqtisadiyyat çərçivəsində iki geniş alt sahə mövcuddur: 

 

1. Beynəlxalq ticarət 

2. Beynəlxalq maliyyə 

 

 

BİM ayrı-ayrı ölkələr, onların regional birlikləri, həmçinin ayrı-ayrı müəssisələr (transmilli 

və çoxmilli şirkətlər) arasında iqtisadi münasibətlərin çoxsəviyyəli təsərrüfat əlaqələri 

kompleksidir. 

 

BİM iqtisadiyyatların müxtəlif səviyyələrində təzahür edə bilər ki, onun da subyektləri 

aşağıdakılardır: 

 

1) Mikrosəviyyə. Burada BİM-in subyektləri kimi bu və ya digər xarici iqtisadi 

əməliyyatları həyata keçirən ayrı-ayrı fiziki şəxslər, orta və kiçik müəssisələr və firmalar 

çıxış edir; 

 

2) Makrosəviyyə. Bu səviyyənin əsas subyektləri kimi milli dövlətləri, onların 

subyektlərini, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya qruplaşmalarını, transmilli və qlobal 

şirkətləri göstərmək olar;  

 

3) Üstmilli səviyyə. Bu səviyyədə beynəlxalq təşkilatlar və üstmilli institutlar fəaliyyət 

göstərir. 

 

BİM-in məzmununun arşdırılmasında onun obyekt və subyektlərinin böyük əhəmiyyəti 

vardır.  

BİM-in obyektləri onun ayrı-ayrı formalarıının əsasını təşkil edən əmtəələr və xidmət 

növləri, kapital,texnologiya və bu kimi yüzlərlə iqtisadi məzmuna malik anlayışlardan 

ibarətdir. 



BİM-in subyektləri mikroiqtisadi səviyyədə firmalardan, beynəlxalq 

şirkətlərdən,sahibkarlar ittifaqlarından ibarətdir. 

Makroiqtisadi səviyyədə BİM-in subyektləri milli hökümətlər və dövlət orqanlarından 

ibarətdir. 

 

Dünya təsərrüfatının yaranması və inkişafı 

Dünya xalqları böyük bir tarixi dövr keçmişdir. Əmək alətlərinin hazırlanmasına görə 

bəşər tarixi daş, tunc və dəmir dövrlərinə bölünür. İnsan cəmiyyətinin yaşamış olduğu ən 

qədim dövrdə - ibtidai icma quruluşunda istehsal münasibətlərinin əsasını kollektivçilik, 

istehsal vasitələri üzərində icma mülkiyyəti təşkil etməklə iqtisadiyyatın mühüm sahələri 

olan kənd təsərrüfatı və sənətkarlıq yaranmış və inkişaf etmişdir. Bu sahələr uzun müddət 

cəmiyyətin əsas istehsal sahələri olmuşdur. 

Sənətkarlığın ayrıca sahə kimi inkişafı cəmiyyətdə böyük ictimai əmək bölgösünə səbəb 

oldu. Belə ki, sənətkarlıq kənd təsərrüfatından ayrıldı, natural formada mal mübadiləsi 

inkişaf etdi, tədricən əmtəə istehsalına keçid yarandı. 

Dövlətçiliyin yaranması prosesi çox uzun bir dövrü əhatə etmiş və bütün dünyada bu 

proses eyni vaxtda getməmişdir.  

Eramızdan əvvəl II əsrdə, xüsusilə I əsrdə Roma dünyanın ən çox inkişaf etmiş quldar 

dövlətinə çevrilmişdi. Bizim eranın I-II əsrlərində Roma imperiyasının iqtisadiyyatı 

çiçəklənmə dövrünü keçirirdi. Dünyada iqtisadçılardan bəziləri dünya iqtisadiyyatının 

yaranmasını bu dövrlə bağlayırlar. O dövrün təsərrüfatı dünya sistemi hesab edilirdi. 

Bir qrup alimlər dünya iqtisadiyyatının yaranmasını böyük coğrafi kəşflərlə 

(BCK) bağlayırlar. Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi inkişafına mühüm təsir göstərmiş 

böyük coğrafi kəşflərin ictimai-iqtisadi və başqa ilkin şərtləri artıq XV əsrdə yaranmışdı. 

Böyük coğrafi kəşflər artan ticarət münasibətlərinin məntiqindən doğurdu. Eyni zamanda 

bu kəşflər Avropada kapitalist təsərrüfatının formalaşması və ilkin kapital yığımı 

prosesinə güclü təkan vermişdi. Böyük coğrafi kəşflərin başlıca iqtisadi səbəbləri və ilkin 

şərtləri Avropada əmtəə-pul münasibətlərinin güclənməsi ilə Şərqlə aparılan ticarətin daha 

da genişlənməsinə ehtiyacın artması idi. Böyük coğrafi 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 

ortalarında kənd təsərrüfatı məhsulları da daxil olmaqla qiymət yüksəlişi bütün sahələri 



əhatə etmişdi. Bu dövrdə müstəmləkəçilik sisteminin əsası qoyuldu. Amerika, Afrika və 

Asiya qitələrində Avropa ölkələrinin qarətçilik siyasəti Qərbi Avropa ölkələrinin 

iqtisadiyyatının qurulmasında əsas maliyyə mənbələrindən biri olmuşdur. 

Dünya iqtisadiyyatının formalaşması 

Dünya təsərrüfatı XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində formalaşmağa başlamışdır. Bu 

dövrdə istehsal və kapital təmərküzləşmiş və bu təmərküzləşmədən doğan inhisarlar 

meydana gəlmişdi, bank kapitalı ilə sənaye kapitalının qovuşması nəticəsində maliyyə 

kapitalı və maliyyə oliqarxiyası yaranmışdı, əmtəə ixracından fərqli olaraq kapital ixracı 

böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.  

XIX əsrin sonlarında kapitalist ölkələrinin iqtisadi inkişafının başlıca xüsusiyyəti ayrı-ayrı 

müstəqil müəssisələrin azad rəqabətinə əsaslanan kapitalizmdən tədricən inhisarçı 

kapitalizmə keçilməsi ilə müəyyən olunurdu. XIX əsrin sonlarında dünya üzrə sənaye 

məhsulu istehsalı 3 dəfədən çox artmışdı. 

Məhsuldar qüvvələrin sürətli inkişafı maşınlı sənayenin sahə strukturunda ciddi 

dəyişikliklərə səbəb olmuşdu. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində dünya iqtisadiyyatında 

sürətli inkişafı ilə seçilən ölkələr ABŞ və Almaniya olmuşdur. Bu ölkələr sənaye 

istehsalının ümumi həcminə görə İngiltərə və Fransanı qabaqlayırdı. Artıq bu dövrdə ABŞ 

dünyada birinci sənaye dövlətinə çevrilmişdi. 

Lakin müasir dünya təsərrüfatı XX əsrin əvvəllərindəki səviyyədən çox-çox irəli getmiş və 

inkişaf etmişdir. İndi dünya iqtisadiyyatı daha vahid və bütöv xarakterə malikdir. Belə ki, 

müasir dünya iqtisadiyyatında sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin, yeni sənaye ölkələrinin, keçid dövrü yaşayan ölkələrin iqtisadiyyatları əks 

olunur və qlobal dünya iqtisadiyyatı formalaşır. 

Qloballaşma beynəlxalq əmək bölgüsü və istehsalın beynəlmiləl xarakteri ilə səciyyələnir 

və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanır. 

Dünyada mövcud olan hər bir ölkə bu və ya digər xüsusiyyətləri özündə əks etdirməklə 

bir-birindən sosial-iqtisadi quruluş, inkişaf səviyyəsinə, təbii ehtiyatlarla zənginliyinə, 

iqtisadi strategiyaya və s. görə fərqlənirlər.  

Dünya ölkələri cəm halda, qarşılıqlı fəaliyyətdə, beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında 

mövcuddurlar və inkişaf edirlər. 

Dünya iqtisadiyyatı beynəlxalq əmək bölgüsü sistemi əsasında yaranan milli 

təsərrüfatların iqtisadi və siyasi münasibətlərinin məcmusu olmaqla, bu təsərrüfatlar 

arasında hərtərəfli əlaqəyə əaslanan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemidir. 



Dünya iqtisadiyyatı iqtisadi və siyasi kateqoriya olmaqla vahid bir sistem təşkil edir. Bu 

sistem müəyyən nizama və qaydaya əsaslanmaqla ümumi bir məqsədə xidmət edir.  

Dünyada mövcud olan ayrı-ayrı dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və transmilli 

kompaniyalar dünya iqtisadiyyatının subyektlərini təşkil edir. 

Dünya təsərrüfat sisteminə fəal surətdə qoşulmaqla dünya ölkələri özlərinin müvafiq 

ehtiyatları olmadan cəmiyyətin tələbatını daha dolğun ödəmək istəyirlər. 

Eyni zamanda ölkələr iqtisadiyyatın səmərəli strukturunu fəallaşdırmaq, müasir texnika 

və texnologiyaya yiyələnmək, mütərəqqi təsərrüfatçılıq və idarəçilik təcrübəsi qazanmaq 

istəyirlər.  

Bu problemlərin həlli ilə yanaşı bu ölkələr özlərinin beynəlxalq əmək bölgüsündə malik 

olduqları üstünlükləri reallaşdırmaq imkanı əldə etmiş olurlar. Bu baxımdan Azərbaycan 

respublikasında həyata keçirilən sosial iqtisadi siyasətin strateji istiqamətlərindən biri də 

ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiya olunmasını 

təmin etməkdir. 

 

Açıq iqtisadiyyatın mahiyyəti və üstünlükləri 

 

Ümumiyyətlə iqtisadiyyatın iki tipi mövcuddur: 

1.  Açıq iqtisadiyyat 

2. Qapalı iqtisadiyyat 

 Bunların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, göstəriciləri inkişaf meylləri var. 

Açıq iqtisadiyyat olduğuna görə biz qapalı iqtisadiyyat yox, açıq iqtisadiyyat haqqında 

söhbət açacağıq. Açıq iqtisadiyyatın bütün göstəricilərini, inkişaf meyllərin, 

qanunauyğunluqlarını üzə çıxaracaq, ona daxil olan sistemlər haqqında ətraflı məlumat 

verəcəyik. İndi isə bu dediklərimiz haqında qurduğumuz plan əsasında daha ətraflı tanış 

olaq. 

Açıq iqtisadiyyat haqqında danışarkən ilk növbədə onun nə demək olduğunu bilmək 

lazımdır. Açıq iqtisadiyyatla qapalı iqtisadiyyat arasında çox böyük fərq vardır. Belə ki, açıq 

iqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı hökm sürür. Burada sağlam rəqabət gedir. Ölkələr 

arasında qarşılıqlı idxal-ixrac olur. Açıq iqtisadiyyatın hökm sürdüyü ölkə tam müstəqil 



olur, heç bir ölkədən asılı və heç kimin himayədarlığı altında olmur. Bütün bu dediklərimiz 

qapalı iqtisadiyyatda yoxdur. Deməli, bu sadalananlar açıq iqtisadiyyatla qapalı iqtisadiyyat 

arasında olan fərqi təşkil edir. 

 Açıq iqtisadiyyatda həmçinin xarici iqtisadi əlaqələr də mühüm rol oynayır. Məs: 

keçmiş SSRİ ilə Türkiyə arasında münasibətlər çox gərgin olduğuna görə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında sərhəddə yerləşən Sədərək qəsəbəsi çox əlverişsiz iqtisadi-coğrafi mövqeyə 

malik idi. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyə nail olduqdan və Türkiyə ilə özünün 

dostluq, qardaşlıq münasibətlərini bərpa etdikdən sonra Sədərək qəsəbəsinin iqtisadi-

coğrafi mövqeyi təkcə bu iki ölkə üçün deyil, həm də mərkəzi Asiya ölkələri üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Yaxud, Bakı-türkmənçay gəmi-bərə xətti işə düçdükdən 

sonra Mərkkəzi Asiya respublikalarınıın, Rusiyanın Sibir, uzaq şərq rayonlarının, habelə Çin 

və Yaponiyanın Avropa ölkələri ilə nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrində Respublikamızın 

iqtisadi-coğrafi mövqeyinin qat-qat artmışdır. 

 Son illərdə İran və Türkiyə ilə mehriban qonşuluq münasibətləri möhkəmlənir. Astara, 

Biləsuvar, Cəlilabad, Cəbrayıl, Babək, Sədərək rayonlarında yeni yaradaılmış sərhəd keçid 

məntəqələri və dömrükxanalar, Araz çayı üzərində salınan yeni körpülər, İranla birgə 

tikilməkdə olan Muğan SES və s. buna əyani nümunədir.  

 Respublikamızın mavi yanacaqla təmin olunmasında İran-Azərbaycan qaz kəməri 

mühüm rol oynayır. Gələcəkdə İran, Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı enerji verilişi 

gücləndiriləcəkdir. 

 Azərbaycan öncə qeyd etdiyimiz kimi, açıq iqtisadiyyatda qarşılıqlı idxal-ixracda 

mühüm rol oynayır. Respublika daxilində istehsal olunan məhsulların  xarici ölkələrə 

satılması və xarici ölkələrdən lazım olan məhsulun alınması xarici ticarət adlanır və əsas 

xarici-iqtisadi əlaqə hesab edilir. Hal-hazırda respublika 52 xarici ölkə ilə ticarət edir. Ən sıx 

iqtisadi əlaqə İran, Türkiyə, Böyük Britaniya, Rusiya, ABŞ, Qazaxıstan, Ukrayna, Almaniya, 

Fransa, BƏƏ, Macarıstan, Polşa və digər dövlətlərdir. Danimarka, Yaponiya, Finlandiya, 



İraq və digər ölkələrə Azərbaycan yalnız mal ixrac edir. İrlandiya, Kanada, Misir, Norveç, 

İsveç, Sinqapur, Hindistan və s. ölkələrdən isə mal idxal edir. Azərbaycandan əsas ixrac 

olunan mallar neft və neft məhsulları, xam neft, pambıq lifi, əlvan metallar, kimya 

məhsulları, soyuducular və onlar üçün buraxılacaq neft avadanlığı, kondisionerlər, şərab 

məhsulları, meyvə konservləri və s. mallardır. Ümumi dəyərinə görə neft və neft məhsuları 

əsas yer tutur.  

 Xarici ölkələrdən şəkər, yağ, un, sitrus meyvələri, buğda, uşaqlar üçün süd, müxtəlif 

maşən və avadanlıq, hazır paltar, parçalar, ayaqqabı,məişət əşyaları və s. gətirilir. Rusiyadan 

əsasən taxıl, metal, meşə materialı, müxtəlif maşın və avadanlıq, Ukraynadan ət, şəkər, yağ, 

nəqliyyat vasitələri, Belarusiyadan ərzaq məhsulları, avtomobil, traktorlar, Qazaxıstandan 

taxıl, ət, metal və s. alır. 

Açıq iqtisadiyyat mövcud olan ölkələrdə həm də bazar iqtisadiyyatı mövcuddur. Çünki 

bazar iqtisadiyyatı hökmranlıq edən inkişaf etmiş ölkələrdə azad sahibkarlıq və azad ticarət 

prinsipi hökm sürür. Bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir şəxs (fiziki və ya 

hüquqi) qanunla qadağan edilməmiş sənət və kommersiya fəaliyyətinin istənilən növü ilə 

məşğul ola bilər. Məlumdur ki, qiymətlərin əmələ gəlməsinin əsasını dəyər qanunu təşkil 

edir. Ancaq bundan başqa onlara daxili və xarici xarakterli müxtəlif amillər təsir göstərir ki, 

bunlardan biri də qiymətlərin dövlət tənzimlənməsidir. 

 İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı şəraitində olan ölkələrin təcrübəsi qiymətlərin dövlət 

tənzimlənməsinin  iki üsulunun mövcud olduğunu göstərir: iqtisadi və inzibati. 

Tənzimlənmənin iqtisadi üsulu daha üstündür və dövlət orqanlarının vergi, maliyyə-büdcə, 

kredit, valyuta, gömrük siaysəti vasitəsilə həyata keçirilir. Qiymətlərin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi bazar mexanizminin  fəaliyyətini pozmur, qiymətin iqtisadi 

əsaslandırılmasını və onların dünya bazar qiymətləri ilə əlaqəsini saxlayır. 

 Bazar şəraitində qiymətlərin inzibati üsullarla tənzimlənməsi isə fövqaladə hallarda, 

iqtisadiyyatın böhran keçirdiyi, sürətli inflyasiya təsərrüfat kompleksinin bütün sahələrində 



tənəzzül baş verdiyi şəraitdə, digər məhsulların qiymətlərinin sürətli artımından əhalini 

soial müdafiə etmək məqsədilə də həyata keçirilə bilər. Bu halda hökumət özü inzibati 

qaydada istehlak səbətinə daxil olan ilkin tələbat mallarının qiymətini müəyyənləşdirir və 

dəyişdirir. 

 Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi qanunvericilik, inzibati və məhkəmə xarakterli ola 

bilər. Parlament tərəfindən qiymətlər üzrə qanunların qəbul edilməsi müəssisələr, eləcə də 

onlarla dövlət arasındakı münasibətlər üçün hüquqi əsaslar yaradırlar. Bu qanunlar 

kompleksi mülki hüququn tərkib hissəsi olanqiymət hüququnu təşkil edir. Səlahiyyətli 

orqanlar qiymət hüququ əsasında qiymətlərin tənzimlənməsi üzrə inzibati fəaliyyəti həyata 

keçirirlər. Onların pozulması zamanı günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Qiymətlərin 

tənzimlənməsi üzrə birbaşa fəaliyyət nazirliklər və Milli Bank tərəfindən aparılır. Bir sıra 

dövlətlərdə tərkibinə tanınmış mütəxəssislər, həmkarlar təşkilatının nümayəndələri, 

sahibkarlar, fermerlər daxil olan ekspert komissiyaları yaradılır. Bu komissiyalar dövlət 

idarələrinə və hökumətə qiymət məsələləri üzrə məsləhətlər verir, eləcə də müvafiq qanun 

layihələri haqqında öz fikirlərini bildirirlər. 

 Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatına keçid müasir iqtisadi strategiyamızın ana xəttini 

təşkil edir və iqtisadi inkişafımız bu istiqamətdə formalaşır. Getdikcə bazar münasibətləri 

daha geniş xarakter alaraq bütövlükdə istehsal münasibətlərinin mahiyyətini dəyişir və ona 

yeni məzmun verir. Bu proses getdikca daha da genışlənməli və mövcud iqtisadi böhrandan 

çıxmağın əsas yolu olmalıdır. Yalnız bazar iqtisadiyyatına keçıd, dünya iqtisadi 

sivilizasiyasına qayıdış respublikamızı düşdüyü bu ağır iqtisadi vəziyyətdən qurtarmağa 

imkan verəcəkdir. 

 Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına 

daxil olması və onun tələblərinə uyğunlaşması, inzibati-amirlik sistemindən bazar 

iqtisadiyyatına keçməyi tələb edir. Hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadiyyatın bazar 

prinsipləri əsasında formalaşması məqsədilə bazar təsərrüfatının hansı modelindən istifadə 

edilməsi sahısində gərgin axtarışlar gedir. Bununla bağlı, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı 



ölkələrində istifadə edilən modellərin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Mövcud olan bazar modelləri və onların inkişaf istiqamətləri geopolitik 

vəziyyətdən, təbii resursların mövcudluğundan, inkişafın tarixi şəraitindən, əhalinin adət 

və ənənələrindən, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən, cəmiyyətdə mövcud olan 

sosial gərginlikdən asılıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı modelinin 3 əsas növü mövcuddur: 

1. Liberal model. (Amerika modeli)  

2. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modeli 

3. Bazar iqtisadiyyatının sosial – demokratik modeli 

  

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının amerikan modelindən istifadə edilmsinə daha çox 

üstünlük verilirdi. Bunun səbəbini onunla izah etməyə çalışırlar ki, 70 il ərzində bizdə 

cəmiyyət hesabına yaşama prinsipi hökm sürüb, hal-hazırda bunu düzəltmək lazımdır. İndi 

cəmiyyətin hər bir üzvü sahibkar, mülkiyyətçi olmaqla, Amerika vətəndaşları kimi, 

özlərinin şəxsi tələbatlarını öz gücləri hesabına ödəməlidirlər. Yəni, bu cəmiyyətdə hərə öz 

gücünə arxalanmalıdır. 

 Artıq biz aydınlaşdırdıq ki, bazar iqtisadiyyatı açıq iqtisadiyyata daxildir. Lakin onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatında azad sahibkarlıq hökm sürür. Bəs 

Azərbaycanda müasir dövrdə sahibkarlıq fəaliyyəti necədir? 

 Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatların əsas istiqamətlərindən biri də 

sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır. Bu sahədə keçirilən hüquqi, 

təşkilati, iqtisadi və s. tədbirlər nəticəsində bir sıra müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, 

1998-ci ildə ÜDM-nun 55 faizi özəl bölmənin payına düşmüşdür. 1998-ci ilin əvvəlində 

respublikamızda dövlət qeydiyyatından keçmiş 12 mindən çox kiçik müəssisə, 1 mindən çox 

kooperativ, 2 minə yaxın müştərək və xarici müəssisə yaranmış və fəaliyyət göstərmişdir. 



 Bununla belə, bu gün respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyəti qarşısında heç bir 

problem olmadığını, sahibkarlıq mühitinin isə tamamamilə qənaətbəxş  olduğunu iddia 

etmək olmaz. Hal-hazırda həm respublika əhalisinin sayıilə münasibətdə  fəaliyyət göstərən 

özəl müəssisələrin kəmiyyəti, həm də burada çalışan əmək qabiliyyətli əhalinin payı digər 

ölkələrə nisbətən xeyli azdır. 

 Qərb ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, özəl bölmənin, xüsusən kiçik sahibkarlığın 

inkişafı dövlətin daimi himayəsi və fəal köməyi sayəsində baş verir. Bununla yanaşı bu 

ölkələrdə dövlət qanunvericilik, inzibati-hüquq, büdcə və s. vasitəsilə sahibkarlıq 

fəaliyyətini tənzimləyir. 

 Bundan fərqli olaraq, bu gün respublikamızda sahibkarlıq mühiti vergi, gömrük, bank-

kredit və digər iqtisadi sahələrdə çatışmazlıqlar, dövlət məmurlarının özbaşınalığı və s. ilə 

xarakterizə olunur. Qeyd edilmiş bu problemlərin aradan qaldırılması sahibkarlıq 

fəaliyyətinin zəngin potensial imkanlarından Azərbaycannın yüksək iqtisadi inkişafı üçün 

istifadə etməyə imkan verəcəkdir.  

 Açıq iqtisadiyyatda kapitalın beynəlxalq axını da mühüm rol oynayır. Kapital ixracı 

xarici bazarlar uğrunda mübarizədə ölkəərin iqtisadi və siyasi mövqeyini 

möhkəmləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. Tarixi baxımdan kapital ixracı əsasən dövlət 

və xüsusi kapital formasında həyata keçirilir. Kapital ixracından istifadənin sahibkar və borc 

kapitalı formasını göstərmən olar. 

 Kapital ixrac edən xaricdə öz kapitalını, kənd təsərrüfatına, ticarətə və s. sahələrə 

qoyan sahibkar kimi çıxış edir. İxrac olunan kapital, sahibkar kapitalı formasında öz 

sahibinə sahibkar mənfəəti gətirir.  

 Dünyanın bazar iqtisadiyyatı ölkələrinin infrastrukturunda müxtəlif xidmətlər 

göstərən kompaniyaların rolu çox böyükdür. Bunların arasında ən geniş yayılmış 

kompaniyalardan biri beynəlxalq lizinq kompaniyalarıdır. Beynəlxalq lizinq dedikdə, lizinq 

kompaniyası tərəfindən digər bir ölkədə xarici bir firmadan hər hansı bir əmlakın pulla 



alınıb, digər xarici bir firmaya uzun müddətə icarəyə verilməsi başa düşülür. Lizinq xidməti, 

dünayanın İEÖ-də son 25-30 ildə geniş vüsət almışdır. Lizinqin yayılmış növlərindən 

maliyyə lizinqi, beynəlxalq lizinq və ixrac lizinqini göstərmək olar. 

 Kapital ixrac edən, kapital qoyulan ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkar rolunda çıxış 

etməyə də bilər. O, öz kapitalını xarici sahibkarlara və ya başqa dövlətlərə borc verə bilər. 

Borc kapitalı mülkiyyətçilər tərəfindən fəaliyyətli sahibkarlara borc verən və faiz gətirən 

kapitaldır. Borc alanlar sənayeçılər, tacirlər, iri fermerlərdir ki, bunlar da qazanc əldə etmək 

üçün borc almış pulu kapital şəklində istifadə edirlər. 

 Müasir dövrdə dövlət kapital ixracı üçün dövlət büdcəsinin vəsaitinin xeyli hissəsi sərf 

edilir. Dövlət kapital ixracı əsasən göndərilən malları kreditləşdirmək vasitəsi kimi 

istiqrazlar şəklində və xarici bankların cari hesablarına qoyuluşlar şəklində ixrac olunur. 

Müasir şəraitdə kapital ixracının mühüm xüsusiyyətlərindən biri dövlətin beynəlxalq 

təşkilatları tərəfindən kapital ixracının artmasıdır. Bu işdə beynəlxalq kredit təşkilatları 

(Dünya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası,Avropa Bərpa və İnkişaf Bankı və s.) 

mühüm rol oynayırlar.Beynəlxalq kredit təşkilatları kommersiya şərtlərinə əsasən fəaliyyət 

göstərirlər. 

 Beynəlxalq və xarici kapital bazarlarında beynəlxalq kredit müxtəlif formalarda, 

istiqraz, səhm və başqa qiymətli kağızlar emissiyası şəklində həyata keçirilir. Beynəlxalq 

kredit müxtəlif ölkələrin dövlətlərinin bir-birinə verdiyi kreditə deyilir. Beynəlxalq kredit 

kommersiya, bankir və dövlət krediti formasında həyata keçirilir. 

 Hazırda dünya ölkələrində bankların rolu xeyli artmışdır. Bankların verdiyi kreditlər 

təkcə bura cəlb edilmiş azad pul vasitələri hesabına yox, həm də özünəməxsus kapital 

vaitəsilə həyata keçirilir. Bundan əlavə, banklar ölkədə maliyyə vəziyyətinin normal 

gedişini, qiymətlrin səviyyəsini. Ölkənin tədiyə balansını və beləliklə də iqtisadi artım 

prosesini təmin etmək, onu sürətləndirmək və ya zəiflətmək imkanına malikdir. 

 



Beynəlxalq iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 

Dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin, ilk növbədə də ticarət əlaqələrinin beynəlxalq-

hüquqi tənzimlənməsi qədim zamanlarda meydana gəlmişdir. Ticarət münasibətləri 

qədimdən beynəlxalq müqavilələrin əsas predmetlərindən biri kimi çıxış etmiş, azad 

ticarət münasibətləri mənəvi və hüquqi prinsip kimi tanınmışdır. 

XVII əsrdə ilk xüsusi beynəlxalq ticarət müqavilələri meydana gəlmişdir. XX əsrə qədər 

dövlətlərin qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərinin tənzimlənməsinə dair bir sıra xüsusi 

prinsiplər, institutlar və beynəlxalq-hüquqi doktrinalar təşəkkül tapmışdır.  

“Bərabər imkanlar”, “açıq qapılar”, “konsul yurisdiksiyası”, “qazanılmış hüquqlar”, 

“millət üçün ən əlverişli”, “milli-rejim”, “qeyri-ayrıseçkilik” və s. bu kimi prinsip və 

nəzəriyyələrdə azad ticarətin mənafeləri ilə xarici bazarların inhisara alınması arasındakı 

ziddiyyətlər əks edilmişdir. 

XIX-XX əsrlərdə beynəlxalq iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın yeni formalarının 

meydana gəlməsi yeni müqavilə növlərinin (mal dövriyyəsi və ödəmələr haqqında, 

nəqliyyat, rabitə, sənaye mülkiyyəti və s. üzrə sazişlər) yaranmasına, habelə çoxsaylı 

beynəlxalq iqtisadi və maliyyə təşkilatların yaranmasına təkan vermişdir.  

İkinci dünya müharibəsindən sonra bu sahədə inkişaf daha da sürətlənmişdir. Beynəlxalq 

iqtisadi əməkdaşlığın və onun hüquqi tənzimlənməsinin beynəlxalq həyatda müstəsna 

rolu vardır. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, bağlanan bütün beynəlxalq müqavilələrin 

və fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların böyük əksəriyyəti dövlətlərin qarşılıqlı 

münasibətlərinə aiddir. 

XXI əsrdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin makrosəviyyədə tənzimlənməsi, yəni 

çoxtərəfli mexanizmlər və ya razılaşdırılmış hərəkətlər vasitəsilə bütövlükdə sistemin və 

ya onun az və ya çox iri altsistemlərinin idarəedilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə 

başlamışdır. Makrosəviyyədə problemlərin obyektiv həlli ya çoxtərəfli (universal) , ya da 

üstmilli tənzimlənmə mexanizmlərinin olmasını tələb edir. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər iki hüquqi sistemin tənzimlənmə obyekti kimi çıxış edir. 

Bunlardan biri dövlətlərin daxili hüququ, digəri isə beynəlxalq iqtisadi hüquqdur. Daxili 

hüquqda beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fərdi hüquqi və publikhüquqi sahələrin 

(məsələn, mülki hüquq, inzibati hüquq) vasitəsilə tənzimlənir. 

Beynəlxalq iqtisadi hüquq isə publik şəxslər (dövlətlər, dövlətlərarası təşkilatlar) arasında 

qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyir. Daxili hüquq və beynəlxalq iqtisadi hüquq bir-birləri 

ilə aktiv şəkildə qarşılıqlı fəaliyyətdə olurlar. Bu qarşlıqlı fəaliyyətdən mərhələ-mərhələ 

onların keyfiyyətcə yeni vahidi formalaşır. Bu vahidi isə qlobal hüquqi sistem adlandırmaq 

olar. 



Yuxarıda deyilənlərdən beynəlxalq iqtisadi hüququ ən qısa şəkildə belə müəyyən etmək 

olar: beynəlxalq iqtisadi hüquq beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləyən  beynəlxalq 

hüquqi normalar sistemidir. Başqa sözlə, beynəlxalq iqtisadi hüquq beynəlxalq hüquq 

subyektləri arasında münasibətləri tənzimləyən normalar sistemidir. 

Bu normalar həmin subyektlərin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müxtəlif sahələrindəki 

(ticarət, maliyyə, investisiya və s.) fəaliyyətlərinə tətbiq edilir. 

Beləliklə, beynəlxalq iqtisadi hüququ beynəlxalq ümumi hüququn dövlətlər və beynəlxalq 

hüququn digər subyektləri arasında beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən prinsip və 

normaların məcmusundan ibarət olan sahəsi kimi müəyyən etmək olar. 

Beynəlxalq iqtisadi hüququn tənzimləmə predmeti kimi əsasən iki hüquqi münasibətlər 

qrupu çıxış edir: 

resursların ikitərəfli və ya çoxtərəfli qaydada (o cümlədən makrosəviyyədə) 

transsərhəd hərəkəti ilə əlaqədar publik şəxslər arasında münasibətlər; 

fərdi şəxslərin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə qarşlıqlı fəaliyyətdə 

olduqları, əmtəələrin/xidmətlərin, pul vəsaitlərinin, investisiyaların, işçi 

qüvvəsinin və s.-nin hərəkətdə olduğu daxili hüquqi rejimlərlə əlaqədar olaraq 

publik şəxslər arasında münasibətlər. 

Beləliklə, beynəlxalq iqtisadi hüququn predmeti dövlətlər arasında, habelə beynəlxalq 

publik hüququn digər subyektləri arasıda çoxtərəfli və ikitərəfli beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərdir. İqtisadi münasibətlərə ticarət əlaqələrini, habelə istehsalat, elmi-texniki, 

valyuta-maliyyə, nəqliyyat, rabitə, energetika, intellektual mülkiyyət, turizm və s. 

sahələrdə kommersiya münasibətlərini aid etmək olar. 

Qərb ölkələrinin müasir hüquq ədəbiyyatında beynəlxalq iqtisadi hüququn bir əsas 

konsepsiyaları irəli sürülmüşdür. Bunlarda birinə, klassik konsepsiyaya görə, beynəlxalq 

iqtisadi hüquq beynəlxalq publik hüququn sahəsidir və onun predmeti beynəlxalq 

hüququn subyektləri arasında iqtisadi münasibətlərdir.  

Hazırda Qərb ədəbiyyatında geniş yayılmış konsepsiyaya əsasən, beynəlxalq iqtisadi 

hüququn normaları, mənbəyi həm beynəlxalq hüquq, həm də dövlətdaxili hüquqdur, 

beynəlxalq iqtisadi hüququn hüquqi qüvvəsi isə bir dövlətin hüdudlarından kənara çıxan 

ticarət münasibətlərində iştirak edən bütün hüquq subyektlərini əhatə edir. Bu ikinci 

konsepsiya Qərbdə irəli sürülmüş və beynəlxalq hüququn subyektləri kimi dövlətlərlə 

transmilli şirkətləri bərabərləşdirmək üçün istifadə edilən transmilli hüquq nəzəriyyələrinə 

uyğundur. 



İnkişaf edən ölkələrin hüquq ədəbiyyatında həmçinin “inkişaf üzrə beynəlxalq hüquq” 

konsepsiyası geniş yayılmışdır. Bu nəzəriyyəyə görə ən yoxsul ölkələr inkişaf etmək üçün 

xüsusi hüquqa malik olmalıdır. 

Beynəlxalq iqtisadi hüquq ümumi və xüsusi hissələrə bölünür. Ümumi hissəyə 

aşağıdakıları əks etdirən beynəlxalq-hüquqi institutlar daxildir: 

- beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi (sahəvi) prinsipləri; 

- dövlətlərin, beynəlxalq iqtisadi hüququn digər subyektlərinin hüquqi 

vəziyyətləri; 

- beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin “operatorları”nın beynəlxalq-hüquqi 

statusu; 

- dövlət mülkiyyəti rejimi və “bəşəriyyətin ümumi varidatı” rejimi də daxil olmaqla 

müxtəlif növ resursların beynəlxalq-hüquqi rejimi; 

- “iqtisadi inteqrasiya hüququ”; 

- “iqtisadi inkişaf hüququ”; 

- beynəlxalq iqtisadi hüquqda dövlətlərin məsuliyyəti qaydaları və sanksiyaların tətbiqi; 

- beynəlxalq iqtisadi qaydanın və beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyin ümumi əsasları; 

- beynəlxalq mübahisələrin tənzimlənməsinin prosessual normaları və s. Xüsusi hissəyə 

bütün əsas növ resursların (əmtəələr, maliyyə, investisiyalar, işçi qüvvəsi) transsərhəd 

hərəkətini tənzimləyən altsahələr/institutlar daxildir: 

- beynəlxalq ticarət hüququ, bu hüququn çərçivəsində əmtəələrin hərəkəti, həmçinin 

xidmətlərlə, intellektual mülkiyyətin nəticələri ilə ticarət tənzimlənir; 

- beynəlxalq maliyyə hüququ, bu hüquq maliyyə axınlarını, hesablaşma, valyuta, kredit 

münasibətlərini tənzimləir; 

- beynəlxalq investisiya hüququ, bu hüquq çərçivəsində investisiyaların (kapitalın) 

hərəkəti tənzimlənir; 

- beynəlxalq miqrasiya hüququ, bu hüquq çərçivəsində əmək resurslarının, işçi qüvvəsinin 

hərəkəti tənzimlənir; 

- beynəlxalq iqtisadi yardım hüququ, bu hüquq əmtəə hesab edilməyən maddi və qeydi-

maddi resursların hərəkətini tənzimləyən normalar məcmusudur. 



Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi zamanı müxtəlif metodlardan 

istifadə edilir. Dövlətlər normaları formalaşdırarkən qadağa, məcburetmə və yolvermə 

kimi metodlardan aktiv surətdə istifadə edirlər. Normativ sərtlik nöqteyinəzərindən 

dövlətlər tövsiyyə, dispozitiv və imperativ metodlardan istifadə edilir. 

Həmçinin birtərəfli hərəkət, ikitərəfli, çoxtərəfli və üstmilli tənzimləmə metodları 

fərqləndirilir. Son zamanlar transmilli hüquq metodu anlayışından da geniş istifadə edilir. 

Məqsəd və maraqlar nöqteyi-nəzərindən dövlətlər tənzimlənin ya koordinasiya, ya da 

subordinasiya metoduna üstünlük verirlər. 

Beynəlxalq hüququn ayrı-ayrı sahələrində və altsahələrində tənzimlənən xüsusi 

metodlarından da istifadə edilə bilər. Məsələn, beynəlxalq ticarət hüququnda əmtəələr 

üzrə və ya sektorlar üzrə tənzimləmə metodu mövcuddur. 

Eyni zamanda, dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar arasında səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi 

metodu mövcuddur. 

Bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir metodu kimi beynəlxalq təşkilatların 

təsis edilməsi metodu çıxış edir. Bura həm qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması, həm 

də inteqrasiya birliklərinin yaradılması da aiddir. 

Beynəlxalq təşkilatlar daxilində dövlətlər qərarların qəbul edilməsi üçün konsensus, 

əksəriyyət və s. metodlardan istifadə edirlər. 

Beynəlxalq hüquqa və daxili hüquqa təsir aşağıdakı metodlarla həyata keçirilir: 

beynəlxalq-hüquqi normaların unifikasiyası, daxili hüquq normalarının unifikasiyası, 

daxili hüquq rejimlərinin konvergensiyası, beynəlxalq hüququn daxili hüquqa daxil olması 

və s. 

Yuxarıda deyilənlərdən aşağıdakı iki nəticəni çıxarmaq olar: 

- beynəlxalq iqtisadi hüququn hər bir altsahəsinin və ayrı-ayrı institutlarının öz metodu və 

ya metodlar çələngi mövcuddur; bu metodlar tənzimlənən münasibətlərin 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alır; 

- hüquqi tənzimlənmənin bu və ya digər metodlarının düzgün seçimi tənzimləmə 

obyektinə təsirin lazımi səmərəlilik dərəcəsini təmin edir. 

Düzgün metodu seçməklə lazımi nəticə ən qısa yol vasitəsilə əldə edilir. 

Beynəlxalq iqtisadi hüququn beynəlxalq publik hüququn bir sahəsi olması anlayışından 

çıxış etsək, belə məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, beynəlxalq hüququn subyektləri həm də 

beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləridir. Beynəlxalq hüquqda subyektlər kimi adətən 



dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar qəbul edilir. Onlar adətən şərti olaraq publik şəxslər 

termini ilə ümumiləşdirirlər. yalnız onlar beynəlxalq hüquq subyektliyi keyfiyyətinə 

malikdirlər. 

Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri beynəlxalq ictimaiyyət anlayışını formalaşdırırlar. 

Beynəlxalq ictimaiyyət öz növbəsində bir tərkib hissəsi kimi beynəlxalq iqtisadi sistemə 

daxildir. 

Beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektlərinin statusunun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, onlar təkcə norma və öhdəliklərin daşıyıcıları deyillər. onlar həm də beynəlxalq hüquqi 

normaların yaradıcılarıdırlar. 


