
3. Bеynəlхаlq ticаrət və xarici iqtisadi siyasət 

 

Xarici ticarət siyasəti dövlət tədbirləri sistemi olub, xarici iqtisadi fəaliyyətin 

tənzimlənməsinə yönəlməklə, maddi istehsalın strukturunda, iqtisadiyyatın idarə 

edilməsində baş verən real prosesləri əks etdirir.  

 

Xarici ticarət siyasətinin bütün tarixi əsas iki istiqamətin - fritrederçilik (liberallaşma) və 

proteksionizmin mübarizəsi nəticəsində yaranmışdır.  
 

Müharibədən sonrakı dövrdə dağılan iqtisadiyyatın bər-pa edilməsi prosesi gedərkən, 

xarici ticarət siyasətində başlıca istiqamət proteksionizm (himayədarlıq) olmuşdur. Bu isə 

dünya təsərrüfatında o dövrün iqtisadi inkişaf tələblərinə tam-amilə cavab verirdi. 

Göstərilən xətt o vaxtlarda hakim olan Keyns nəzəriyyəsinə əsaslanırdı. Dünya 

təsərrüfatının artımı və möhkəmlənməsi ilə əlaqədar olaraq geniş, qeyri-məhdud xarici 

iqtisadi əlaqələrə tələbat artdı. Ona görə də, proteksionizm tədricən liberallaşma ilə əvəz 

olundu. 

 

Müharibədən sonra iqtisadi yenidənqurma eyni zaman-da beynəlxalq ticarətə də şamil 

edildi. Onun mühüm əlaməti dəqiq təşkilati struktura malik dünya ticarəti yaratmaq və 

tədricən liberalizm prinsiplərinə keçmək idi. 80-90-cı illərdə beynəlxalq ticarətin təşkilində 

qarşıya çıxan məsələləri xarakte-rizə edərkən fransız tədqiqatçısı M.Pebro yazırdı: 

«Sadəlövh sərbəst ticarətlə zərif proteksionizm arasında bərabərlik axta-rıb tapılmalıdır. 

Bu bərabərlik eyni zamanda dünya iqtisadiy-yatının qlobal tərəqqisi üçün daha 

əlverişlidir, eyni zamanda o daha çox sərbəst ticarətə üz çevirmişdir». 

 

Bu əlamətlərin reallaşmasını 1947-ci ildə ABŞ-ın razı-lığı ilə yaradılmış QATT (Ticarət və 

Tariflər üzrə Baş Saziş) öz üzərinə götürmüşdür. O vaxtlar bu müqaviləyə 23 dövlət imza 

atmışdılarsa, indi dünyanın 150-dən çox dövləti onun üzvüdür.  
 

QATT-ın fəaliyyəti beynəlxalq ticarətin liberallaş-masına, gömrük və digər 

məhdudiyyətlərin aradan qaldırılma-sına yönəldilmişdir. QATT çərçivəsində danışıqlar 

aparılması tədricən idxal tariflərinin azalmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, danışıqlar 

nəticəsində 50-ci illərin axırında razılığa əsasən tariflər 25-30% azaldılmışdır. Danışıqların 

sonrakı mərhələlə-rində (1967-1972) tariflər daha 36% aşağı salındı. Uruqvay görüşləri 

(1985-1988) prinsipial əhəmiyyətə malikdir. Burada 107 dövlət iştirak edirdi. Bu görüşlərdə 

(danışıqlarda) daha açıq və maneəsiz xarici ticarət üçün şərait yaradan xarici ticarət 

liberalizm prinsipləri qəbul olundu. Bu prinsiplərdən: ədalətli rəqabət üçün Şərait 

yaratmaq, dempinqlə mübarizə; diskrimi-nasiya tədbirlərinin qadağan edilməsi; kəmiyyət 

məhdudiy-yətlərinin aradan qaldırılması, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən sənaye 

mallarının xüsusi ixrac rejiminin formalaşmasını göstərmək olar. 

 



Uruqvay danışıqları Vyana Konvesiyası (1980) tərəfin-dən elan edilmiş şərt və standartları 

təsdiq etdi. Xarici ticarət qiymətlərində idxal vergilərini 6-8%-ə qədər azaldanlara tica-

rətdə daha əlverişli rejim imkanı vermək şərti işlənib hazırlan-dı. Digər tərəfdən, 

intellektual mülkiyyət hüquqlarını qoruyan qaydalar haqqında razılıq əldə edildi. 

Uruqvay danışıqlarında ABŞ, Qərbi Avropa və Cənub-Şərqi Asiya dövlətləri arasında 

kənd təsərrüfatı mallarının ticarət şərtləri haqqında olan kəskin ziddiyyətlər əsasən həll 

olundu. Ticarət və Tariflər haqqında Baş Şura (QATT-TTBS) bütün iştirakçı dövlətlərə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracını birbaşa maliyyələşdirməkdən imtina etməyi tövsiyə 

etdi.  
 

SSRİ QATT-ın fəaliyyətində iştirak etmirdi, lakin 80-cı illərin sonunda onlara yaxınlaşmaq 

haqqında addımlar atıldı və 1990-cı ildə SSRİ QATT-da müşahidəçi statusu aldı. Hal-

hazırda Azərbaycan Beynəlxalq Ticarət Təşkilatının üzvlüyünə daxil olmağa hazırlaşır. Bu 

təşkilata daxil olma dünya təsərrüfatına daxil olmanın mühüm şərtidir. ÜTT-yə daxil 

olmanın əsas şərti gömrük tarifləri dərəcələrinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması və 

xarici ticarət subsidiyalarının ləğv edilməsidir. ÜTT üzvlüyünün bir çox üstünlükləri 

vardır.  
 

Son illərdə beynəlxalq ticarətdə razılaşdırılmış prinsip-lərdən istifadə edilməsi nəticəsində 

dünya ixracında emaledici sənaye məhsullarının xüsusi çəkisi artaraq 60%-ə, xidmətlər, o 

cümlədən informasiya 24%-ə çatmış, bununla bərabər ixracda yanacaq-xammalın xüsusi 

çəkisi 10%-ə enmişdir. Ticarət mü-qavilələri istehsal kooperasiyası, elmi-texniki 

əməkdaşlıqla qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir.  
 

Hal-hazırda beynəlxalq ticarət ayrı-ayrı əmtəə bazarla-rının qarşılıqlı əlaqəsi əsasında 

fəaliyyət göstərir. Dünya bazarı məhsul (əmtəə) növlərinə görə seqmentlərə bölünmüşdür. 

Əmtəə bazarlarından hər biri oliqopolistik (oliqopoliya – bazardakı satıcıların bir-birinin 

hərəkətlərini qiymətləndirdik-ləri vəziyyətdir) struktur kimi formalaşır və bir neçə iri 

istehsalçı firmalar hakim mövqe tutur. Bu strukturlar beynəl-xalq əmtəə müqavilələri ilə 

idarə olunurlar. Bununla birlikdə hər bir bazar digər bazarlarla qarşılıqlı əlaqəyə və təsirə 

malik-dirlər və rəqabət münasibətləri əsasında ümumi dünya məkanı yaradırlar.  
 

Dünya ictimaiyyəti dünya ticarətinin rəqabət xarakterini saxlamaq üçün bütün mövcud 

imkanlardan istifadə edir, bu isə ticarətin inkişafına səbəb olmaqla, iqtisadi inkişaf 

tempinin sürətlənməsinə bilavasitə təsir göstərir.  
 

Dünya bazarı mürəkkəb struktura malikdir. Lakin onu iki iri struktura bölmək olar. Birinci 

struktur institusional-təşkilati prinsiplə əlaqədardır. Burada bazar proseslərini idarə etmək 

üçün institutlar formalaşır və beynəlxalq təşkilatlar mü-hüm rol oynayır. İkinci səviyyə 

daha mühümdür və bu bazarların məhsullara görə və ayrı-ayrı məhsulların istehlak xüsu-

siyyətlərinə görə fərqlənirlər. Bu meyara görə iri əmtəə növlə-rinə görə bazarlar aşağıdakı 

kimi təsnifləşdirilir: 



  
1) yanacaq-energetika və xammal; 

2) maşın və avadanlıqlar; 

3) metallar, kimya, meşə materialları; 

4) kənd təsərrüfatı xammalı və ərzaq məhsulları; 

5) geniş istehlak edilən sənaye malları. 

  
Göstərilən mal qrupları istər istehsal texnologiyasına, istərsə də istehlak təyinatına görə, 

bir-birindən əhəmiyyətli də-rəcədə fərqlənirlər. Yanacaq-energetika və xammal bazarı bir 

sıra mühüm xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə olunurlar: bu məhsulların istehsal şərtləri 

məhduddur və demək olar ki, tək-rar istehsal olunmur və kapital tutumludur, istehlak 

nöqteyi-nəzərindən onun məhsulları hər bir istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti üçün əsas təşkil 

edirlər, belə ki, yanacaq və ilkin xammal hər bir məhsul istehsalının əsasını təşkil edir. 

 

Xarici ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində 

 

Xarici ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ənə-nəvi və ən çox inkişaf etmiş 

formasıdır. Təxmini hesablamalara görə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 80%-i xarici 

ticarətin payına düşür. Xarici ticarət beynəlxalq əməkdaşlığın əksər növlərini əlaqələndirir.  
 

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

istənilən ölkəsinin iqtisadi mü-vəffəqiyyəti xarici ticarətdən asılıdır. Heç bir ölkə dünya 

iqtisa-di sistemindən təcrid olunmuş şəkildə sağlam iqtisadiyyat yarada bilməz».  
 

Xarici ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək bölgüsü 

əsasında yaranan əlaqə formasıdır. Müasir beynəlxalq münasibətlər dünya ticarətinin fəal 

inkişaf tempi ilə xarakterizə olunur, milli iqtisadiyyatın inkişa-fında isə yeni, spesifik 

əlamətlər baş verir.  
Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında struktur 

dəyişiklikləri baş verir, istehsalın ixti-saslaşması və kooperasiyası milli iqtisadiyyatların 

qarşılıqlı asılılığını gücləndirir. Bununla da beynəlxalq ticarət əlaqələri fəallaşır. Hər il 

dünyada istehsal olunan məhsulların 25%-i beynəlxalq ticarət sisteminə daxil olur. 

Beynəlxalq ticarət istehsala nisbətən daha sürətlə artır. Ümumdünya ticarət təşki-latının 

tədqiqatına görə, dünyada hər il istehsalın 10% artımına qarşı, dünya ticarəti 16% artır. 

Ona görə də, onun inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaranır. Xarici ticarət iqtisadi artım 

üçün güclü amilə çevrilir. Eyni zamanda ölkələrin beynəlxalq əmtəə mübadiləsindən 

asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.  
 

«Xarici ticarət» dedikdə, ölkənin hər hansı digər ölkə ilə ödənilən idxal və ixrac 

əməliyyatlarından ibarət ticarəti başa düşülür. Çoxtərəfli xarici ticarət fəaliyyəti əmtəə 

ixtisaslaş-masına görə, hazır məhsul, maşın və avadanlıqlar, xammal, xidmət və 



texnologiya ticarətinə bölünür. Son onilliklərdə maliyyə resursları ilə ticarət (istiqraz və 

səhmlər) sürətlə artır.  
 

Beynəlxalq ticarət bütün dünya ölkələri ticarətinin məc-musunu əhatə edir. Lakin 

«beynəlxalq ticarət» anlayışı daha dar mənada da başa düşülə bilər. Belə ki, o, inkişaf 

etmiş, inkişaf etməkdə olan ölkələrin, hər hansı qitənin, bölgənin (məs. Şərqi Avropa, 

Şimali Amerika və s.) xarici ticarətinin məcmusunu da əhatə edir. 

 

Xarici ticarət üç əsas göstərici ilə xarakterizə olunur: 

1) əmtəə dövriyyəsi;  

2) əmtəə strukturu;  

3)coğrafi struktur. 

 

Xarici ticarət dövriyyəsi - beynəlxalq əmtəə mübadiləsində iştirak edən ölkələrin idxal və 

ixracının dəyərinin məb-ləğini birləşdirir. Xarici ticarətin dəyər və fiziki həcmini fərq-

ləndirirlər. Dəyər həcmi müəyyən zaman kəsiyində cari (dəyişən) qiymətlərlə istifadə 

edilən valyuta məzənnələri ilə he-sablanır. Xarici ticarətin fiziki həcmi daimi qiymətlərlə 

hesab-lanır. Onun əsasında müqayisəli qiymətlərlə xarici ticarətin real dinamikası 

müəyyən olunur.  
 

Orta əsrlərdən başlayaraq əksər ölkələrin iqtisadçıları xarici ticarətin əmələ gəlməsini, 

onların rolunu aydınlaşdır-mağa çalışmış, hələ o dövrdə feodalizmin dağılması və kapita-

lizmin yaranması zamanı (XV - XVIII əsrlər) ticarət burjuazi-yasının maraqlarını müdafiə 

edən merkantilistlər, millətin var-lanması üçün xarici ticarətin rolunu yüksək 

qiymətləndirirdilər. 

 

Lakin pul yeganə sərvət, əmtəələrin pula dəyişdirilməsi isə sərvətlərin artması üçün 

yeganə üsuldur. Bu baxımdan merkantilistlərin fikrincə əmtəələrin idxalı sərvətlərin 

azaldıl-masına bərabərdir. Merkantilistlər təklif edirdilər ki, ixracı stimullaşdırmaq və 

dövlətin işə qarışması ilə idxalı məhdudlaş-dırmaq lazımdır. 

 

Merkantilistlərin ən məşhur nümayəndələri ingilis iqti-sadçısı U.Staffor (1564-1612), T.Man 

(1571-1641), fransız iqtisadçısı A. de Mokretyen (1575-1621) ilk dəfə olaraq «siyasi iqtisad» 

terminini işlətmişlər. Rus iqtisadçısı N.T.Posoşkov (1652-1726) da merkantilizm tərəfdarı 

idi. 

 

İdxala məhdudiyyətlər qoyulması beynəlxalq ticarəti çətinləşdirdi, kapitalist istehsalının 

inkişafı məntiqi ilə ziddiy-yət təşkil etdi. Merkantilizmin proteksionist doktrinası əvəzinə 

azad ticarət (fritederçilik) ideyası meydana gəldi. Bu nəzəriy-yənin tərəfdarları xarici 

ticarətin rolunu beynəlxalq iqtisadi münasibətlər nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirirdilər.  
 



Azad ticarət siyasətinin seçilməsi və ya proteksionizm XIX əsr üçün xarakterik idi. Hal-

hazırda bu iki yanaşma qarşılıqlı surətdə bir-birilə əlaqədardır. Lakin bu əlaqələr çərçi-

vəsində ziddiyyətli birlikdə azad ticarət prinsipi qabaqcıl rol oynamaqla dominantlıq təşkil 

edir. 
 
 
Fritrederçilik siyasəti ilk dəfə A.Smit tərəfindən beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsini 

əsaslandırarkən müəyyən olunmuş-dur. Bu nəzəriyyə gömrük məhdudiyyətlərini 

zəiflətmək yolu ilə xarici malların idxal şərtlərinin liberallaşdırılmasının vacib-liyini sübut 

etdi. A.Smit xarici ticarətin vacibliyini və əhəmiy-yətini sübut etdi və göstərdi ki, 

«mübadilə hər bir ölkə üçün vacibdir, hər bir ölkə bu əməliyyatda mütləq üstünlük 

qazanır». A.Smitin təhlili azad ticarətin bütün növləri üçün klassik nəzəriyyələrin 

tərəfdaşıdır. 

 

Bundan sonra D.Rikardo A.Smitin ideyalarını zəngin-ləşdirdi və inkişaf etdirdi. O, 

millətlərin nə üçün ticarət etmələ-rini, iki ölkə arasında mübadilənin hansı şərtlər 

daxilində apa-rılmasının daha da səmərəliliyini göstərərək, beynəlxalq ixti-saslaşma 

meyarını müəyyən etdi. D.Rikardo belə hesab edirdi ki, ölkənin mənafeyi naminə, hər bir 

ölkə onun üçün üstünlüyü olan məhsul istehsalında ixtisaslaşmalıdır. 

 

Rikardonun müddəaları öz əksini nisbi üstünlük nəzə-riyyəsində tapdı. D.Rikardo sübut 

etdi ki, beynəlxalq mübadilə bütün ölkələrin mənafeyi naminə mümkündür və arzuolu-

nandır. O, hər bir dövlət üçün əlverişli mübadiləyə lazım olan qiymət zonasını müəyyən 

etdi. 

 

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

mübadiləsi hansı qiymətlərlə həya-ta keçirilir?» sualına cavab verdi. Millə görə, tələb və 

təklif qanununa əsasən mübadilənin qiyməti elə səviyyədə müəyyən edilir ki, hər bir 

ölkənin bütöv ixracı bütöv idxalı qabaqlayır. Beynəlxalq dəyərin formalaşması qanunu və 

ya «beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi» C.S.Millin xidmətidir. Beynəlxalq dəyər nəzəriyyəsi 

göstərir ki, ölkələr arasında mübadiləni optimallaş-dıran qiymət fəaliyyət göstərir.  
 

Nisbi üstünlük nəzəriyyəsi ölkələr arasında istehsal xərcləri arasında fərq olduğunu 

göstərir. Lakin nə üçün ölkələr arasında fərq olduğunu göstərmir. İqtisadçıların fikrincə, 

ölkələr arasında istehsal xərclərindəki fərq ilk növbədə, məhsul istehsalında olan müxtəlif 

amillər və nisbətlərdir. 
 
 


