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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – iqtisadi təhlükəsizliyin vacib hissəsi olan gomrük sisteminin fəaliyyət

istiqamətlərinin tədqiqi,gömrük sisteminin Azərbaycanin aparıcı iqtisadi sahələrindən birinə çev-
rildiyi kimi, eyni zamanda onun iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatçısı baxımından qiymətləndiril-
məsi və əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası –analitik təhlil və sistemli yanasma
Tədqiqatın nəticələri -Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük sis-

teminin həyata keçirdiyi  mövcud strategiya təhlil edilmiş, bütün bu proseslərin həyata keçiril-
məsində səmərəli və qlobal xarakterli istiqamətlər tədqiq edilmiş və bu istiqamətdə fəaliyyət
xüsusiyyətləri  geniş formada şərh edilmişdir.

Açar sözlər: Gömrük sistemi, gömrük siyasəti, iqtisadi təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik, xarici
iqtisadi fəaliyyət, qaçaqmalçılıq.

GİRİŞ
Ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin vacib istiqa-

mətlərindən biri iqtisadi təhlükəsizlikdir. Milli
təhlükəsizlik iqtisadi təhlükəsizlikdən daha geniş
anlayışdır və təbii olaraq iqtisadi təhlükəsizlik
milli təhlükəsizliyin əsas elementi olub dövlətin
ümumi strategiyasından bəhrələnir.

Təhlükəsizlik ilk növbədə vətəndaşın, cəmiy-
yətin və dövlətin mənafeyini əhatə etməlidir. Bu
üç məfhumun təlabatının  dolğun və etibarlı ödə-
nilməsi ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sından asılıdır. Təhlükəsizliyə həm də ölkənin
milli həyat tərzini daxil etmək olar. Müasir
dövrdə, yəni inteqrasiyalaşmanın və qloballaş-
manın sürətli və geniş vüsət aldığı  bir dövrdə
milli mənəvi dəyərlərin itirilməsi təhlükəsi mey-
dana cıxır. Belə ki, dövlətin əsas vəzifələrindən
biri, hər bir xalqın tarix boyu  formalaşdırdığı
mənəviyyatı və əxlaqının qorunub bu günlərə
qədər gətirə bilməsidir.

Gömrük sistemi ölkənin iqtisadi təhlükəsizli-
yinin vacib hissəsi olan və  onun müstəqilliyinin
qorunmasında yaxından iştirak edən əsas amildir.
Gömrük xidməti dövlətin iqtisadi  inkişafında,
milli bazarın mənfi, yad təsirlərdən müdafiəsində,
dövlət büdcəsinin gəlir hissəsində və digər mühüm
proseslərdə əsas rol oynayır[1,112s].  Bildiyimiz
kimi, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra 1992-ci il yanvarın 30-da Dövlət Gömrük

Komitəsi yaranmışdır. Ancaq o zaman çətin
ictimai-siyasi vəziyyət gömrük sisteminin
formalaşmasına imkan verməmişdir. Böyük öndər
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra isə
hər bir sahədə olduğu kimi, gömrük sahəsində də
islahatlar aparılmış, Dövlət Gömrük Komitəsinin
fəaliyyətində vacib proseslər həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyevin sözlərilə desək, gömrük  xidməti
Azərbaycanın iqtisadı müstəqilliyinin qorunub
saxlanılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Gömrük  xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin
əsas atributlarından biridir.

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında
gömrük xidmətinin rolu

Hazırda bütün dünyada vahid bir iqtisadi
sistem- ümumdünya təsərrüfat sistemi formalaşır
ki, bunlar da bir-birilərilə daim sıx əlaqədədirlər
və bir-birilərinə qarşılıqlı formada təsir göstərirlər.
Azərbaycan öz müstəqil və milli təsərrüfat siste-
mini qurur və bu sistemin həyata keçirilməsi üçün
onu xarici mənfi təsirlərdən və qeyri-bərabər
rəqabətdən qorumaq vacibdir. Ona görə ki, ölkə-
nin iqtisadi təhlükəsizliyi son dərəcə zəruri bir
elementdir və onun təmin olunması, təbii ki, göm-
rük  orqanlarının üzərinə düşür. Ümumilikdə de-
sək, xarici iqtisadi fəaliyyət konsepsiyası bütöv-
lükdə iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyasının tərkib
elementi kimi nəzərdən keçirilməli və formalaş-
dırılmalıdır, belə ki, ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik
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sisteminin yaradılması və fəaliyyət göstərməsi
əsaslı formada xarici ticarət əlaqələrinin təşkil
edilməsi və inkişaf etdirilməsindən asılıdır.
Ölkədə iqtisadi fəaliyyətin təşkili və idarə edilmə-
sində daxili və xarici səbəblərin əlaqələndiril-
məsinə əsaslanmaq qaçılmaz faktdır. Məlumdur
ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası
tarixi təkamül prosesi zamanı bəzi keyfiyyət
dəyişikliklərinə məruz qalmışdır. Bazar münasi-
bətlərinin inkişafı prosesinə bərabər olaraq, ümu-
mmilli maraqların subyekt tərkibi mövqeyindən
inkişafının vacibliyi də heç bir şübhə doğurmur.
Yəni, iqtisadi mənafelərin ifrat dərəcədə fərdiləş-
məsi meylinin dərinləşməsi dövlətin həm iqtisadi
təhlükəsizlik strategiyasında, həm də xarici
iqtisadi fəaliyyətdə adekvat dəyişikliklərə
gətirəcəkdir.

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
ölkələrin geniş miqyasda inkişaf yolunun
seçilməsi vacib məsələlərdən biridir. Belə ki, milli
iqtisadiyyatın xarici amillərlə sıx münasibəti və
asılılığı baxımından 3 inkişaf modelini göstərmək
lazımdır:

1.İqtisadiyyatın ixrac yönümünü fərqləndirən
inkişaf modeli;

2.İdxalı əvəz edəcək istehsal sahələrinin təşkil
edilməsini nəzərdə tutan inkişaf modeli;

3.İqtisadiyyatın inteqrasiyalaşması modeli
Bu modellərdən hər birinin seçilməsi öz

mahiyyətinə görə xarici iqtisadi fəaliyyət
strategiyasının formalaşdırılması deməkdir.
[2,237s.]

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təhlükə-
sizliyin tənzimlənməsi ilə birbaşa Dövlət Gömrük
Komitəsi məşğul olur ki, dünya təcrübəsinə də
nəzər salsaq görərik ki, məhz gömrük sistemi
əksər dövlətlərin milli iqtisadiyyatlarında iqtisadi
təhlükəsizliyinin vacib və aparıcı strukturu kimi
çıxış edir. Ölkəmizdə Dövlət Gömrük Komitəsinin
əsasnaməsinə nəzər saldıqda aşağıda qeyd edilən
sistemləşdirilmiş tənzimləmə vasitələrini görmək
mümkündür:

1. Komitənin əsas funksiyaları çərçivəsində -
öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan
Respublikasının milli və iqtisadi maraqlarını və
təhlükəsizliyini müdafiə etmək;

2. Komitənin hüquqları daxilində - dövlətin
təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin
mənəviyyatının, insanların həyat və sağlamlığının,
heyvan və bitkilərin, ətraf mühitin qorunması,
daxili bazarın və Azərbaycan istehlakçılarının
mənafeyinin müdafiəsi üzrə tədbirlərin həyata

keçirilməsində Azərbaycan Respublikası gömrük
orqanlarının iştirakını təmin etmək və s.

Hal-hazırda tam qətiyyətlə demək olar ki,
müstəqil Azərbaycanın tam müstəqil gömrük
sistemi formalaşıb və o, qarşıya qoyulan tələbləri
son dərəcə uğurla həyata keçirir. Bu tələblər
aşağıdakılardır:

I. gömrük  xidməti tam bir hüquq-mühafizə or-
qanı kimi ölkənin təhlükəsizliyini təmin edir, nar-
kotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni döv-
riyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə aparır;

II. dövlət büdcəsinin doldurulması, yəni fiskal
funksiyanın yerinə yetirilməsi və gəlirlərin təmin
edilməsi.

III. Gömrük sisteminin iqtisadi təhlükəsizliyin
təmin edilməsi və milli istehsalın qorunmasında
proteksionist (himayədarlıq) siyasətinin həyəta
keçirilməsinə xidmət edir [3,452s].

Fiskal funksiyanın yerinə yetirilməsində
gömrük orqanları da mühüm rol oynayır. Onu
qeyd etmək olar ki, büdcə gəlirlərində gömrük
vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisi azalsa da,

məbləği ilbəil artır. 2015-ci il üçün Dövlət
Gömrük Komitəsi üçün müəyyən olunmuş illik
büdcə proqnozunun yerinə yetirilməsi təmin
edilmişdir. İl ərzində gömrük orqanları tərəfindən
proqnozlaşdırılmış 1 milyard 590 milyon manat
vəsaitə qarşı, faktiki olaraq 1 milyard 591,91
milyon manat gömrük vergi və rüsumları yığılmış
və dövlət büdcəsinə cəlb edilmişdir, proqnoz
100,12 faiz yerinə yetirilmişdir. Bu isə ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 81,1 milyon manat
və ya 5,4 faiz çoxdur.

Ölkəmizin iqtisadi cəhətdən inkişaf  tempinə
uyğun olaraq vacib tədbirlərin həyata keçirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyi ilə gömrük sistemi qarşısında bir neçə
vacib vəzifələrin həyata keçirilməsi məsələləri
qoyulmuşdur. Bunlar, ilk növbədə ölkədə iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və dünya təsər-
rüfat sisteminə inteqrasiyadan ibarətdir. Dövlət
Gömrük Komitəsi və onun yerli struktur bölmələri
tərəfindən ötən dövr ərzində idxal-ixrac əməliy-
yatları üzrə gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi,
xarici-iqtisadi fəaliyyətdə gömrük tarif tənzimlən-
məsinin və gömrük sistemində maliyyə-vergi
mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi, göm-
rük-vergi qanunvericiliyinə aid normativ-hüquqi
bazanın möhkəmləndirilməsinə müvafiq olaraq
tədbirlər həyata keçirilmiş, qaçaqmalçılıq və
gömrük qaydalarının pozulması halları ilə müba-
rizənin gücləndirilməsi, informasiya texnologiya-
larının tətbiq edilməsi, beynəlxalq gömrük əmək-
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daşlığının genişləndirilməsi, elektron gömrük
xidmətlərinin təşkili, gömrük orqanlarının maddi-
texniki bazasının inkişaf etdirilməsi və digər
sahələrdə bir sıra vacib tədbirlər planı yerinə
yetirilmişdir.

2015-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi təhlükə-
sizliyinin və milli mənafeyinin müdafiəsi
məqsədilə qaçaqmalçılığa və gömrük işi sahə-
sində digər hüquqpozmalara qarşı mübarizə
istiqamətində bir sıra vacib tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Keçən dövr ərzində gömrük
orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti əsas
olaraq qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanan
metodların tətbiq edilməsi, əməliyyat-axtarış
və qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlərin daha da
təkmilləşdirilməsi, hüquqpozmalara və cina-
yətlərə qarşı mübarizədə gömrük əməkdaşlı-
ğınin genişləndirilməsi yolu ilə Azərbaycan
Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin tə-
min edilməsi, qaçaqmalçılıq və digər cinayət
hallarının aşkar və ləğv olunması, hüquqpo-
zuntusu törətmiş şəxslərin müvafiq olaraq
məsuliyyətə cəlb olunmasına yönəlik tədbir-
ləri həyata keçirmişdir.

2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublika-
sının gömrük orqanlarının əməkdaşları tərə-
findən gömrük nəzarətinin və əməliyyat-axta-
rış fəaliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində
yerinə yetirilmiş kompleks tədbirlərin nəticəsi
olaraq 9206 hüquqpozma faktı aşkarlanmışdır.
Bu faktlardan 574-ü cinayət xarakterli  olmuş-
dur.  Həmin faktlar üzrə aşkarlanmış qaçaq-
malçılıq predmetləri və digər cinayət
əşyalarının dəyəri 2 milyon 163 min 100 ma-
natdan çox olmuşdur. Belə cinayətlərin törə-
dilməsində şübhəli bilinən 633 nəfərin (553
Azərbaycan vətəndaşı, 80 xarici) barəsində
uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Sərhəddən narkotik maddələrin qeyri-qa-
nuni keçirilməsinin qarşısını almaq üçün
gömrükçülər tərəfindən (o cümlədən digər hü-
quq-mühafizə orqanları ilə birlikdə) icra
edilmiş  tədbirlərin nəticəsi olaraq 2015-ci il
ərzində narkotik və psixotrop vasitələrin, on-
ların prekursorlarının qeyri-qanuni dövriyyəsi
ilə əlaqədar 213 fakt aşkarlanmışdır. Aşkar-
lanmış faktlara görə ümumi olaraq 91 kq-dan
çox narkotik vasitə, psixotrop maddə və
onların prekursorları, o cümlədən 5 kq 552

qram tiryək, 42 kq 250 qram marixuana, 29
kq 574 qram həşiş, 12 kq 248 qram heroin,
331 qram metadon, 57,185 qram kokain,
103,706 qram metamfetamin, 200 həb tilidin,
60 həb və 1,935 qram alprazolam, 46 qram
fenobarbital, 12,714 qram klonazepam,1 kq
282 qram kalium permanqanat  və digər
maddələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır.

Hazırda Azərbaycanda nəzərə çarpan
dinamik sosial-iqtisadi inkişaf və beynəlxalq
iqtisadi inteqrasiya Dövlət Gömrük Komitə-
sinin fəaliyyətinin gücləndirilməsini, maddi-
texniki bazanın müasirləşməsini, hər bir sahə-
də gömrük işinin beynəlxalq standartlarau-
yğun aparılmasını və ümumilikdə gömrük
orqanlarının Azərbaycanın sosial-iqtisadi in-
kişafındakı rolunun daha da artırılmasını
vacib edir.

Müasir dövrdə tam əminliklə demək olar
ki, gömrük sistemi Azərbaycanin aparıcı iq-
tisadi sahələrindən birinə çevrilməklə, eyni
zamanda onun iqtisadi təhlükəsizliyinin tə-
minatçısına dönüşmüşdür.

Iqtisadi təhlükəsizlik məsələlərini vacib
edən əsas şərt iqtisadi asılılığın “mümkün”
sərhədlərinin müəyyən edilməsi zəruriliyidir.
Yəni, iqtisadi asılılığın varlığı öz-özlüyündə
milli maraqların təmin edilməsinə əks təsir
göstərəcəkdir. Belə bir vəziyyət əsasən keçid
inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün daha cox
vacib və əhəmiyyətlidir. Belə bir şəraitdə
xaricdən gələn yardımların vacib rol oynaması
artıq danılmaz bir faktdır. Demək ki, iqtisadi
cəhətdən asılılıq məsələlərinə yanaşmada əsas
şərt onun “təhlükəsizlik” sərhədlərinin müəy-
yən edilməsi və onun qorunmasından iba-
rətdir. Eyni zamanda milli və iqtisadi təhlük-
əsizlik məfhumlarının biri digərindən əhəmiy-
yətli dərəcədə fərqləndirilmiş formada izah
edilməsinin düzgün yanaşma kimi qiymət-
ləndirilməsi heç də məqsədəuyğun olmazdı.
Belə bir vəziyyətdə milli təhlükəsizliyin daha
geniş əhatəli olması (siyasi, hərbi, infor-
masiya, ekoloji və s.) nəzərdə tutulur. Başqa
sözlə desək, iqtisadi təhlükəsizlik sistemi
yalnız bir istiqaməti özündə əks etdirdiyi hal-
da onun ümumilikdə milli təhlükəsizlik sis-
teminin formalaşdırılmasında vacib, əhəmiy-
yətli rol oynaması da şübhəsizdir.
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Hər şeydən əvvəl, nəzərdə tutulan prob-
lemə yanaşmada sistemliliyin təminatı iqtisadi
məsələlərin önə çıxarılmasını əsas göstərir.
İkincisi, maraqların əsas götürülməsi və milli
aspekti ümumi maraqlardan fərqləndirməyin
vacibliyi- ümumiyyətlə milli maraqların  fərq-
ləndirilməsinin nəzərə alınması əsas şərtlər-
dən biridir. Üçüncüsü, ən ümumi formada
götürüldükdə ehtiyatların məhdudluğu, onla-
rın dünya ölkələri ilə müqayisədə qeyri-
bərabər bölünməsi get-gedə çoxalan tələblərin
daha da dolğun ödənilməsi məsələlərini və bu
ehtiyatlardan istifadə sahəsində ölkələr
arasında rəqabət mübarizəsini zəruri edir və
gücləndirir. Dördüncüsü, müasir dövrümüzdə
inteqrasiyalaşma prosesinin meydana çıxardı-
ğı üstün dəyişikliklərin fonunda dövlətin
rəqabətə davamlılığı özünü daha kəskin for-
mada büruzə verir. Belə ki, istehsal və satış
sahəsində rəqabətqabiliyyətliliyin əldə olun-
ması ilə yeni istehsal texnologiyalarının dəqiq
fəaliyyət mexanizminin əldə olunması arasın-
da üstün mövqedə bölgü artıq aradan
qalxmışdır, başqa sözlə desək, maliyyə və
gömrük sahəsində səmərəli fəaliyyət ortamını
yaratmadan dövlətin rəqabət qabiliyyətliliyini
yük-səltmək mümkün deyildir. Digər döv-
lətlərin rəqabətqabiliyyətliliyinin üstünlüyü
istənilən halda həmin səviyyəyə çatmayan ay-
rıca götürülmüş bir dövlətin milli iqtisadi təh-
lükəsizliyi baxımından real təhlükə mənbəyi-
dir. Hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi
nəzərə alınarkən o dövlətin iqtisadi cəhətdən
inkişaf səviyyəsi, onun həyata keçirdiyi inki-
şaf mexanizmi, geostrateji, geoiqtisadi, və
digər özəllikləri əsas götürülməklə yanaşı,
iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi
zamanı ümumi metodlar da həyata keçirilmə-
lidir. Həmin metodlar aşağıdakılardır:
Øoptimal, ən münasib metod;
Ønəzəri metodu;
Øfaydalılıq metodu;
Øqeyri-səlis sistem nəzəriyyələri metodu;
Øçoxmeyarlı statistik təhlil metodu.
Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı dövlətin

iqtisadi təhlükəsizliyini dəyərləndirərkən ona
çoxistiqamətli yanaşma daha vacib hesab edi-
lir. Dövlətin milli mənafeyi və iqtisadi təhlü-
kəsizlik problemi bir-birini tamamlayan, geniş

funksional və davamlı əhəmiyyətli bir
prosesdir. Burada dövlətin xarici iqtisadi
fəaliyyətinin səmərəli tənzimlənməsi vacib
şərt hesab olunur. Eyni zamanda, ölkənin mil-
li sərvətləri, dəyərləri üzərində səmərəli nə-
zarətin həyata keçirilməsi iqtisadi təhlükəsiz-
liyin başlıca şərtidir. Dövlət sosial-iqtisadi
strategiyanı həyata keçirmək, xarici iqtisadi
fəaliyyətin düzgün istiqamətləndirilməsinə
nail olmaq üçün onun təhlükəsizliyini təmin
etməlidir. Beləliklə, ümumi formada desək,
iqtisadi təhlükəsizlik problemləri çoxistiqa-
mətli və çətin bir prosesdir. Dövlətin strateji
regionda yerləşməsi və buna görə də dövlət-
lərin bu məkanda maraqlarının üst-üstə düş-
məsinin iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olun-
masına mənfi təsiri dövlətlərin qarşılıqlı
əməkdaşlığının həyata keçirilməsində əsas
şərt kimi nəzərə alınmalı və əsrlər boyu düş-
mən dövlətlər tərəfindən törədilə biləcək iqti-
sadi təhlükələr müəyyənləşdirilməli, eləcə də
bu təhlukələrin qarşısını ala biləcək üsul və
vasitələr həyata keçirilməlidir [4,260].

Azərbaycan  mədəni sərvətlərin qanunsuz
dövriyyəsinə və oğurlanmasına qarşı mübari-
zə ilə əlaqədar bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq edir. Bu işin nə qədər vacib
olduğu nəzərə alınmaqla ‘’Mədəniyyət sərvət-
lərinin qanunsuz olaraq gətirilməsinin, çıxarıl-
masının və onların üzərində mülkiyyət hüqu-
qunun başqasına verilməsinin qadağan edil-
məsinə və qarşısının alınmasına yönəldilmiş
tədbirlər haqqında Konvensiyaya’’ Beynəl-
xalq Xüsusi Hüquqi Unifikasiya İnstitutunun
"Oğurlanmış, yaxud qanunsuz çıxarılmış
mədəniyyət sərvətləri haqqında Konvensi-
yasına’’ və ona əlavə edilmış Əlavəyə "Silahlı
münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorun-
ması haqqında 1954 cü il tarixli Haaqa Kon-
vensiyasına’’ dair ikinci Protokola və həm-
çinin çox sayda başqa beynəlxalq müqa-
vilələrə qoşulmuşdur. Müstəqil Dövlətlər
Birliyi ilə münasibətləri daha da möhkəmlən-
dirmək üçün ölkəmizin xarici iqtisadi fəaliy-
yətinin əsas  məqsədi bazar münasibətlərinə
dayanan ticari-iqtisadi əməkdaşlığın vacibli-
yini artırmaqdır. Azərbaycanın iqtisadi təh-
lükəsizliyini təmin etmək və iqtisadi maraq-
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larinı qorumaq ən vacib strategiya kimi
qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.

Bu strategiyanı həyata keçirmək üçün
aşağıdakı məqsədlər nəzərə alınır:

1. MDB-nin ayrı-ayrı dövlətlərinin iqtisadi
maraqlarını nəzərə almaqla iştirak edən ölkə
ilə mal sturukturunda ancaq material-xammal
ehtiyatlarını deyil, həm də hazır məhsul
növlərini artırmaqla və idxal MDB üzvü olan
dövlətlərə məhsulların hazır, texniki cəhətdən
mürəkkəb və elmtutumlu növlərinin göndəril-
məsini artırmaq hesabına inkişaf edirmək yolu
ilə;

2.Azərbaycanın və Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin birinci növbədə gömrük ittifaqı
dövlətlərinin xarici iqtisadi-fəaliyyətində
üstünlüklərin aşkarlanmasının
muəyyənləşdirilməsi yolu ilə;

3.MDB dövlətlərinin milli əmtəə
istehsalçılarını və daxili bazarlarını  xarici mal
göndərənlərin ekspansiyasından qorumaq yolu
ilə;

4.Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları
arasında münasibətlərin qorunub saxlanması
və stimullaşdırılması yolu ilə;

5. Nəqliyyatın hər bir növündə
razılaşdırılmış tənzimlənmə sisteminin
formalaşdırılması yolu ilə.

Ölkəmizdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin
edilməsində gömrük sisteminin həyata
keçirdiyi mövcud strategiya göstərir ki, bütün
bu proseslərin müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsində səmərəli və qlobal xarakterli
işlər görülmüş və bu istiqamətdə daha geniş
tədbirlər görülməkdədir.

NƏTİCƏ
Beləliklə, iqtisadi təhlükəsizlik yeni bir

məfhum olub dünyada baş verən inteqrasiya
prosesinin sürətli inkişafı dövründə ölkələrin
öz milli-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsini və
dövlətin davamlı inkişafının təmin edilməsini
özündə müəyyənləşdirir. Ölkənin iqtisadi ma-
raqları baxımından xarici iqtisadi fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi, dayanıqlı inkişafını nəzər-
də tutan iqtisadi proseslərin təmin edilməsi,
dünya iqtisadiyyatına inteqrasya və dövlətin
vacib sosial-iqtisadi proseslərinin həyata ke-
çirilməsi kimi vacib amillər, o cümlədən,

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsini aktu-
al bir problemə çevirmişdir. İqtisadi təhlükə-
sizlik məsələləri, həm iqtisadiyyatın sistem-
ləşdirilmiş inkişafını və həm də dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutur. Qeyd
etmək lazımdır ki, müasir dövrdə dünya
ölkələrinin iqtisadiyyatının həddən ziyadə
açıqlığı və əmtəə mübadiləsinin inkişaf
etdirilməsi bir çox hallarda dövlətin xaricdən
asılılığının artmasına və iqtisadiyyatın sistem-
ləşdirilmiş inkişafının təmin edilməsinə mənfi
təsir göstərməklə, ümumilikdə ölkə iqtisadiy-
yatının inkişafına heç də səmərəli yanaşma
kimi qiymətləndirilmir. Buna görə də, iqtisadi
təhlükəsizlik məsələlərində bu meyarlar
diqqət mərkəzində olmalı və iqtisadi sistemin
formalaşdırılmasında dövlətin gömrük siyasə-
tinin milli maraqlarin üstünlük təşkil etdiyi
strategiya üzərində  qurulması məqsədəuyğun
hesab edilə bilər.

Bütün bu yuxarıda qeyd edilənləri ümu-
miləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olr ki,
iqtisadi təhlükəsizlik ölkədə sosial-iqtisadi
inkişaf səviyyəsinin artması ilə təmin edilə
bilər. İqtisadi təhlükəsizlik iqtisadiyyatın
dövlət tənzimlənməsinin elə bir sahəsidir ki,
onun təmin edilməsi nəticəsində ölkənin milli
maraqları və milli mənafeləri müdafiə olunur
və möhkəmləndirilir.

Beynəlxalq münasibətlər çox mürəkkəb və
dəyişkən olduğundan iqtisadi təhlükəsizlik
məsələlərində strategiyanın reallaşdırılmasına
təsir edən səbəblərin hamısını əks etdirmək
mümkün deyil. Təbii səbəblər də buna
mühüm təsir göstərir. Ona görə ki, bir müd-
dətdən sonra təbiətdə necə  hadisələr proq-
nozlaşdırılacağını demək çətindir. Hər bir
dövlət öz milli və iqtisadi təhlükəsizlik
qanunlarını işləyib hazırlayır. Yəni, problemin
həyata keçirilməsinə uyğun olaraq öz konsep-
siyalarını müəyyənləşdirirlər. Dövlətlər  iqti-
sadi təhlükəsizlik məsələlərində nəzərdə tutul-
muş məqsədlərin həyata keçirilməsi imkanla-
rını, vasitələrini dəqiqləşdirir, müasir dövrlə
uzlaşmayan  hədəflər aradan qaldırılır, real
hadisələr  nəzərə alınır [5,182s.]

Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, gömrük sistemi və iqtisadi
təhlükəsizlik anlayışları bir-biri ilə qarşılıqlı
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əlaqədə fəaliyyət göstərdiyi kimi, iqtisadi təh-
lükəsizlik və iqtisadi konsepsiya da biri digə-
rindən əmələ gəlir və ona xidmət edir. İqtisadi
təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin reallaş-

masını şərtləndirdiyi kimi, gömrük siyasətinin
reallaşdırılması da ölkədə iqtisadi təhlükə-
sizliyin təmin olunmasına xidmət edir.
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Резюме
Цель исследования - изучение направлений деятельности таможенной системы, являющейся

важной частью экономической безопасности ; оценка и определение  основных направлений тамо-
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залогом обеспечения его экономической безопасности.
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байджана существующая стратегия, проводимая таможенной системой; изучены эффективные и
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Ключевые слова: таможенная система, таможенная политика, экономическая безопас-
ность, национальная безопасность, внешнеэкономическая деятельность, контрабанда.

Aslanova M.M. h.t PhD in Economics,
Azerbaijan State Economic University

"International Trade and Custom Affair"
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Abstract
Purpose -As existing main part of economic security exploring activity courses of customs system,

simultaneously as forming one of leading economic area with estimating and determining it'smain courses
and maintenance of economic security of Azerbaijan's customs system.

Methodology – analytical analysis and systematic approach.
 Findings -  Analyzed enforcing current strategy of customs system on providing economic stability of

Azerbaijan, on ensuring these all processes investigated rational and global-featured  directions and si-
multaneously it's activity features was widely commented.
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