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Xülasə 

   Məqalədə xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin metod və formaları, Azərbaycanda xarici 

ticarətin dövlət tənzimlənməsinin əsas xüsusiyyətləri, həmçinin xarici ticarətin dövlət 

tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodları araşdırılıb. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, dünyanın 

əksər ölkələrində xarici ticarətdə tarif və qeyri-tarif məhdudiyyətləri ilbəil azalır. 

Azərbaycanda da həmin tendensiya hökm sürür. 

Açar sözlər: dövlət tənzimləməsi, daxili bazar, tarif metodları, qeyri-tarif metodları, 

liberallaşma 

 

Giriş 

Hər bir ölkədə iqtisadiyyatın inkişafında əsas rol dövlətə məxsusdur. Dövlətin digər 

funksiyaları ilə yanaşı iqtisadiyyatı inkişaf etdirməsi sahəsində də müəyyən funksiyası var. 

Dövlətin bir institut kimi formalaşmasından bu günə qədər iqtisadiyyatın inkişafı, çətinlikləri 

və uğurları ilə bağlı bütün məsələlər adətən dövlətin adına yazılır. Hansı ölkədə iqtisadi 

inkişaf varsa, həmin ölkənin dövlət institutları uğurlu, əksinə olduqda isə “uğursuz” hesab 

edilir. Odur ki, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı dövlətin funksiyaları dünyanın bütün 

ölkələrində ciddi müzakirə mövzusudur. Bu funksiyalar isə dövlət institutlarının iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrinə müdaxiləsi və ya iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi formasında reallaşır.  

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə məruz qalan mühüm sahələrindən biri də xarici 

iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsidir.  Əslində bu tənzimlənmə elə ölkənin xarici iqtisadi 

siyasəti deməkdir. Bu siyasət ölkənin digər ölkələrlə olan iqtisadi münasibətlərini nizamlayır 

və daxili iqtisadi siyasətlə üzvü şəkildə bağlıdır. Lakin daxili və xarici iqtisadi münasibətlərdə 

müəyyənedici tərəf daxili siyasətdir. Çünki xarici iqtisadi siyasət daha çox daxili iqtisadi 

siyasətin davamı və yardımçısı kimi çıxış edir. Odur ki, ölkələr öz xarici iqtisadi 

münasibətlərini qurarkən ölkənin iqtisadi inkişafını, təhlükəsizliyini və 

rəqabətqabiliyyətliliyini xüsusi olaraq nəzərə alır. Hər bir ölkə üçün daxili iqtisadi problemlər 

müxtəlif və özünəməxsus olduğundan onun həyata keçirdiyi xarici iqtisadi siyasət də 

mahiyyətcə müxtəlif ola bilər. 

Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin metod və formaları 

Xarici iqtisadi əlaqələrin dövlət tənzimlənməsi milli maraqların (xüsusilə, iqtisadi 

maraqların) qorunması məqəsədilə dövlətin müxtəlif orqanları vasitəsilə həyata keçirilən və 

ölkənin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinə təsir göstərən tədbirlər sistemidir. Bu tədbirlər 

müxtəlif formalarda, müxtəlif metodlarla və alətlərlə reallaşır.  Dövlətin iqtisadiyyata, o 

cümlədən xarici iqtisadi fəaliyyətə hər çür müdaxiləsi, o cümlədən tənzimləyici müdaxiləsi 

müvafiq dövlət qrumları tərəfindən qəbul edilən qanunlar, qərarlar, sərəncamlar vasitəsilə 

həyata keçirilir. Dövlətin xarici ticarət fəaliyyətinə müdaxiləsinin əsas mexanizmləri kimi 

 Gömrük tariflərini;  

 Məhdudlaşdırıcı şərtləri;  

 Dövlətlərarası müqavilələri və razılaşmaları;  

 İdxal və ixracı stimullaşdıran tədbirləri və sair göstərmək olar.  
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 Hər bir ölkədə bu mexanizmlər özünəməxsus iqtisadi siyasətlə əlaqəli olduğundan 

mahiyyətcə bir-birindən fərqlənir. Belə ki, xarici iqtisadi fəaliyyətdə bir-birinə zidd iki əsas 

siyasət - liberalizm və proteksionizm  hər bir ölkənin xarici ticarət fəaliyyətində müxtəlif 

dərəcədə özünü göstərdiyindən  özünəməxsusluq və fərqlər yaradır. Xarici iqtisadi əlaqələrdə 

liberalizm xarici ticarətdə özünü “azad ticarət” siyasəti kimi göstərir.  

“Azad ticarət” siyasətinin mahiyyətində gömrük orqanlarının yalnız qeydiyyat funksiyası 

yerinə yetirməsi dayanır. Belə ki, “azad ticarət” şəraitində  idxal-ixrac rüsumları alınmır və 

xarici ticarət fəaliyyəti üçün heç bir məhdudiyyətlər qoyulmur. Əlbəttə, “azad ticarət” 

şərtlərinə malik olan ölkələr olduqca azdır. Məsələn, Sinqapur. Lakin, məsələnin maraqlı 

tərəfi ondan ibarətdir ki, yüksək inkişaf etmiş ölkələr “azad ticarət” şərtini bütünlükdə qəbul 

etmirlər. “Azad ticarət” siyasəti XIX əsrdə İngiltərədə rəsmi iqtisadi siyasət kimi qəbul edilsə 

də İngiltərə öz iqtisadi inkişaf tarixində “azad ticarətin” bütün şərtlərini qəbul etməyib və bəzi 

hallarda ondan geri çəkilib. Başqa sözlə desək, hər bir ölkə “azad ticarət” siyasətini o zaman 

qəbul etməyə razı olur ki, onun daxili bazarı daha möhkəm qorunmuş olur və “azad ticarət” 

onun daxili sabitliyinə zərər gətirmir. Belə təhlükələr olduqda ölkələr “azad ticarətdən” bir 

qədər uzaqlaşaraq proteksionist siyasətə əl atırlar. Proteksionizm - xarici ölkə sahibkarlarına 

və mallarına nisbətən ölkə sahibkarlarına və mallarına daha üstün və güzəştli şəraitin 

yaradılmasını nəzərdə tutan siyasətdir. Məhz proteksionizm siyasəti ilə “azad ticarət” siyasəti 

arasında balansın idarə edilməsi dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri vasitəsilə reallaşır. 

 Əslində proteksionizm siyasəti “azad ticarətin” hər hansı dərəcədə 

məhdudlaşdırılmasıdır. Yaxud “azad ticarət” siyasəti proteksionist tədbirlərin olmadığı 

siyasətdir. Lakin nəzərə alsaq ki, 100% “azad ticarətin” olduğu ölkələr azdır və yaxud xarici 

ticarət 100% məhdudlaşdıran (yəni xarici ticarət həyata keçirməyən) ölkələr yoxdur, onda 

əminliklə demək olar ki, bütün ölkələrin xarici ticarət siyasəti “azad ticarətin” proteksionist 

tədbirlərlə müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılması ilə xarakterizə edilir. Fərq yalnız ondan 

ibarətdir ki, bəzi ölkələrə belə tədbirlər daha geniş və sərt, bəzilərin də  daha az və yumşaq ola 

bilər.  

  Proteksionizm və ya xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi iki əsas metodla reallaşır: tarif 

və qeyri-tarif metodlarla. Xarici ticarətdə tarif metodları müəyyən gömrük rüsumlarının 

qoyulması ilə xarakterizə olunur. Gömrük tarifləri hökumətin müəyyən etdiyi, idxal və ixrac 

əməliyyatları  zamanı müəyyən qrup mal və xidmətlərdən tutulan sistemləşdirilmiş rüsumların 

siyahısıdır.  Gömrük rüsumu isə ölkə sərhədindən keçən mal və xidmətlərə görə, əmlaka və 

qiymətli əşyalara görə tutulan vergilərdir.   

Gömrük tarifləri bir neçə funksiyanı yerinə yetirir: 

 Fiskal funksiya. Bu funksiya vasitəsilə büdcə gəlirləri təmin edilir;  

 Müdafiə funksiyası. Bu funksiya vasitəsilə ölkə ərazisində istehsal olunan məhsullara 

rəqabət azaldılır və daxili bazarın qorunmasına cəhd edilir;  

 Nizamlayıcı funksya. Bu funksya vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olan və ya ölkədən 

ixrac edilən malların həcminə, növünə nəzarət olunur;  

 Siyasi funksya. Bu funksiya dövlətin hər hansı digər dövlətə yönəlik həyata keçirdiyi 

siyasətin davamı olaraq xarici ticarət imkanlarından təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsinə 

imkan verir. Adətən bu funksiyadan hər hansı ölkəyə qarşı ticarət sanksiyaları tətbiq edildikdə 

istifadə edilir.   

Dövlətin xarici ticarəti tənzimləməsi üçün reallaşdırdığı proteksionist siyasət, o cümlədən 

gömrük tariflərinin tətbiq edilməsi həmişə müsbət nəticələrə gətirməyə bilər. Məsələn, idxala 

tariflərin tətbiq edilməsi idxal olunan mallara görə dövlət büdcəsinə gömrük rusumları kimi 

daxil olmaları artıra bilər. Həmçinin belə məhdudlaşdırma idxal olunan malların qiymətini 

artırdığından daxili bazarda yerli malların istehsal həcmini artıra bilər. Lakin idxal olunan 
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mallara görə ödənilən gömrük rüsumları qiymət artımına təsir etdiyindən istehlakçıların 

xərcini artırar. Digər tərəfdən, yerli mallarla idxal malları arasında rəqabətin zəifləməsi yerli 

istehsalda yeni texnologiyaların tətbiqinə mane olar. Beləliklə, gömrük tariflərinin tətbiqi və 

onların həcminin həmişə diqqətdə saxlanılması, həmçinin onların iqtisadi səmərəliliyinin elmi 

qiymətləndirilməsi vacib məslədir.  

Proteksionizmin qeyri-tarif metodlarına müxtəlif tədbirlər daxildir: 

 İnzibati tədbirlər və ya kəmiyyətcə məhdudlaşdırma (lisenziyalaşdırma, 

kontingentləşdirmə, sertifikatlaşdırma);  

 Texniki tədbirlər (markirovlama və qablaşdırma, veterinar və gigiyenik nəzarət, 

keyfiyyət standartlarının müəyyən edilməsi);  

 İqtisadi tədbirlər (valyuta nəzarəti, ƏDV, gömrük rüsumlarının ödənilməsinin təmin 

edilməsi, qiymətlərə nəzarət edilməsi, xarici ticarətdə dövlət monopoliyası, ixracla məşğul 

olan sahibkarlarla hər hansı ölkəyə ixracın məhdudlaşdırılması ilə bağlı razılığa gəlmək və 

sair).  

İnzibati tədbirlər sırasına hər hansı məhsulun idxalının və ya ixracının kəmiyyəti, 

məhsulun nomenklaturası, ticarətin aparılacağı ölkələrin siyahısı və sair məsələlər də daxil 

olur. Bu tədbirlər siyahısına hansı malın ilin hansı dövrlərində hansı miqdarda 

(kvotalaşdırma) idxal və ya ixracına icazə verilməsi də daxil ola bilər (kontingentləşdirmə). 

İdxal və ixrac edilən malların növlərinə məhdudiyyətlərin qoyulması (kvotalaşdırma) xarici 

ticarətin məhdudlaşdırılmasında tətbiq edilən qeyri-tarif tədbirlərindən ən geniş yayılmışıdır.  

Lisenziyalaşdırma tədbiri də müəyyən malın və ya xidmətin idxal və ya ixracına müəyyən 

həcmdə və müəyyən dövrdə icazə verilməsini nəzərdə tutur.   

Xarici ticarət fəaliyyətində əksər ölkələr ixracın stimullaşdırılmasını və idxalın 

məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan dövlət tənzimləməsi siyasətini həyata keçirir. İxracın 

stimullaşdırılması müxtəlif tədbirlərlə, o cümlədən kreditləşdirmə və maliyyə instrumentləri 

vasitəsilə reallaşır. İxracın kreditləşdirilməsi tədbirləri isə: 

 İxracatçıya daha  əlverişli şərtlərlə kreditlərin verilməsini; 

 İxrac fəaliyyətininin güzəştli şərtlərlə sığortalanmasını nəzərdə tutur.  

İxrac fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün əksər ölkələrdə dövlət tərəfindən maliyyə 

yardımları, o cümlədən güzəştlər və subsidiyalar da verilir. Belə maliyyə yardımları ixrac 

olunan malın maya dəyərini və qiymətini  aşağı saldığından xarici bazarda daha 

rəqabətqabiliyyətli edir. İxrac olunan mallara görə ixracatçıya dövlət tərəfindən əlavə maliyyə 

yardımlarının göstərilməsi onun daxili bazardakına nisbətən az qiymətə  satılmasına və ya 

dəyərindən az qiymətə satılmasına səbəb olur. Belə dövlət tənzimlənməsi tədbiri dempinq  

adlanır. Adətən belə tədbirlər əksər ölkələr tərəfindən, hətta inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən 

tətbiq edildiyindən anti-dempinq tədbirləri də mühüm dövlət tənzimlənməsi tədbiri kimi 

inkişaf edir.  

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin əsas xüsusiyyətləri 

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi də digər ölkələrdə mövcud olan 

mexanizmlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsi üçün tətbiq 

edilən: 

 Gömrük-tarif tənzimlənməsi; 

 Qeyri-tarif tənzimlənməsi; 

 Antidemping, kompensasiya, xüsusi müdafiə tədbirləri; 

 Valyuta tənzimlənməsi; 

 İxraca nəzarət metodlarının hər biri Azərbaycanda tətbiq edilir.  
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Azərbaycanda dövlətin gömrük-tarif tənzimlənməsi “Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu” ilə tənzimlənir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında daxili 

bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin etməklə, xarici ticarətin dövlət 

tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, 

həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçən mallardan rüsum tutulması 

qaydalarını müəyyən edir. Qanunda qeyd edilir ki, gömrük tarifinin əsas məqsədləri 

aşağıdakılardır: 

 Azərbaycan Respublikası üzrə idxalın əmtəə strukturunu səmərəliləşdirmək; 

 Azərbaycan Respublikası ərazisində malların gətirilməsi və çıxarılmasının, valyuta 

gəlirlərinin və xərclərinin 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; 

 Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı ilə səmərəli 

inteqrasiyasına şərait yaratmaq. 

Qanuna görə idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti tərəfindən təyin edilir. Azərbaycan Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq 

etdiyi ölkələrin malları üçün idxal gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən müəyyən olunur. Bu qanunun müddəalarına uyğun 

olaraq, Azərbaycan Respublikası tərəfindən tarif imtiyazları verildiyi hallar istisna olmaqla, 

əlverişli ticarət rejimi tətbiq olunmayan ölkələrin mallarına və mənşə ölkəsi 

müəyyənləşdirilməyən mallara idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri iki dəfə artırılır. 

Azərbaycan Respublikasında: advalor - malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan, 

spesifik - mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərlə hesablanan, kombinə edilmiş - hər iki 

növü birləşdirməklə hesablanan üç növdə gömrük rüsumları tətbiq edilir. Bundan başqa 

mövsümi və xüsusi rüsumlar da tətbiq edilir. Malların ixracını və idxalını operativ 

tənzimləmək üçün bəzi mallara mövsümi rüsumlar tətbiq oluna bilər. Bu halda gömrük 

tarifində nəzərdə tutulmuş gömrük rüsumları dərəcələri tətbiq olunmur.  Xüsusi növ rüsumlar 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini qorumaq üçün idxal edilən mallara 

müvəqqəti olaraq tətbiq oluna bilər. Bunlar xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları;  

kompensasiya rüsumlarıdır. Qanuna görə xüsusi rüsumlar aşağıdakı hallarda tətbiq olunur: 

 Mallar Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisinə bu qəbildən olan malların yerli 

istehsalçılarına ziyan vuran və ya ziyan vura biləcək kəmiyyətdə və şərtlərlə gətirildiyi 

təqdirdə müdafiə tədbiri kimi; 

 Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə toxunan 

ayrı-seçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi. 

Antidempinq rüsumları idxal olunan malların qiyməti Azərbaycan Respublikası gömrük 

ərazisinə gətirildiyi anda ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı olduqda və belə 

bir idxal bu qəbildən olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda və ya bu hal istisna 

edilmədikdə, Azərbaycan Respublikasında onların istehsalının təşkilinə və ya 

genişləndirilməsinə maneçilik törədildikdə tətbiq edilir. Qanuna əsasən Azərbaycanda tətbiq 

edilən gömrük rüsumları arasında kompensasiya rüsumları da var. Kompensasiya rüsumları 

Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisinə gətirilən malların istehsalı və ya ixracı zamanı 

birbaşa və dolayı subsidiyalardan istifadə olunduqda və belə bir idxal bu qəbildən olan 
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malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda və ya bu hal istisna edilmədikdə, Azərbaycan 

Respublikasında bu malların istehsalının təşkilinə və genişləndirilməsinə maneçilik 

törədildikdə tətbiq edilir. 

Qanunda bəzi tarif güzəştlərinin tətbiqi də nəzərdə tutulub. Tarif güzəştləri (tarif 

preferensiyaları) dedikdə, Azərbaycan Respublikasının ticarət siyasəti həyata keçirilərkən 

qarşılıqlı və ya birtərəfli qaydada Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən 

mallar üzrə əvvəl ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişindən azadetmə, rüsum 

dərəcələrinin aşağı salınması, malın preferensial gətirilməsi (çıxarılması) üçün tarif kvotaları 

şəklində verilən güzəştlər başa düşülür. Gömrük güzəştlərinin verilməsi qaydası Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. 

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodu bir neçə 

mexanizmlə, o çümlədən inzibati tədbirlərlə və ya kəmiyyətcə məhdudlaşdırma ilə 

(lisenziyalaşdırma, kontingentləşdirmə, sertifikatlaşdırma); texniki tədbirlərlə (markirovlama 

və qablaşdırma, veterinar və gigiyenik nəzarət, keyfiyyət standartlarının müəyyən edilməsi); 

iqtisadi tədbirlərlə (valyuta nəzarəti, ƏDV, gömrük rüsumlarının ödənilməsinin təmin 

edilməsi, qiymətlərə nəzarət edilməsi, xarici ticarətdə dövlət monopoliyası, ixracla məşğul 

olan sahibkarlarla hər hansı ölkəyə ixracın məhdudlaşdırılması ilə bağlı razılığa gəlmək və 

sair) həyata keçirilir.   

Qeyri-tarif tədbırlərini əsasən iki qrupa bölmək olar: iqtısadi və inzıbati tədbirlər. İqtisadi 

qeyrı-tarif məhdudiyyətlərə aşağıdakıları  aid etmək olar: xüsıısi növ rüsumlar; müxtəlif vergi 

və yığımlar; idxal depozitləri; valyuta tənzimlənməsi tədbirləri. 

İnzıbati qeyri-tarıf məhdudıyyətlərinə isə embarqo; ixracın məhdudlaşdınlması;  inhisarçı 

tədbirlər; proteksionist məqsədlər üçün standart və texniki normalardan istifadə edilməsi; 

əlavə gömrük sənədləri və əməliyyatları və sair kimi tədbirləri aid etmək olar [1]. 

Beynəlxalq reyting təşkilatları, o cümlədən Heriatage Fondu xarici ticarətdə qeyri-tarif  

tənzimlənməsini qiymətləndirərkən aşağıdakı altı tədbiri xüsusilə nəzərə alır [2]: 

 İdxal-ixrac əməliyyatlarında kəmiyyətcə məhdudlaşdırma. Bura idxal olunan malların 

kəmiyyətcə məhdudlaşdırılması üçün idxal kvotaları, ixracın məhdudlaşdırılması, könüllü 

ixrac məhdudiyyətləri, idxal-ixraca embarqoların qoyulması və sair daxildir.  

 Qiymət məhdudiyyətləri. Bura antidemping rüsumları, kompensasiyaedici rüsumlar, 

sərhəd rüsumlarının uyğunlaşdırılması, dəyişən rüsumların tətbiqi daxildir. 

 Tənzimləyici məhdudiyyətlər. Bura lisenziyalaşma, yerli və qarışıq tələblər, sanitar və 

fitosanitar standartlar, təhlükəsizlik və sənaye standartları tələbləri, qablaşdırma, 

etiketləşdirmə, ticarət markalarının tənzimlənməsi, reklam və media tənzimlənməsi aiddir.  

 İnvestisiya məhdudiyyətləri. Bura mübadilə və digər maliyyə nəzarəti daxildir. 

 Gömrük məhdudiyyətləri. Bura depozit qoyulması tələbləri, gömrük 

qiymətləndirilməsi prosedurları, gömrük təsnifləşdirmə prosedurları, həmçinin gömrük 

təmizlənməsi prosedurları daxildir. 

 Birbaşa hökumət müdaxiləsi. Bura subsidiyalar və köməklər, hökumətin sənaye 

siyasəti və regional inkişaf tədbirləri, hökumət tərəfindən maliyyələşən tədqiqatlar və digər 

texnoloji siyasətlər, milli vergi və sosial sığorta, rəqabət siyasətləri, imiqrasiya siyasətləri, 

hökumət  satınalmaları siyasəti, dövlət ticarəti, hökumət monopoliyası və imtiyazlı françaysiz 

daxildir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, hər bir ölkə öz milli marağından çıxış edərək xarici ticarət 

fəaliyyətinə müxtəlif dərəcədə müdaxilə edir. Beləliklə, xarici ticarət fəaliyyətində ölkələr bir-

birindən dövlətin xarici ticarət fəaliyyətinə müdaxilə dərəcəsinə görə fərqlənirlər. Bu fərq 

ölçülə biləndir və bu fərqin əsasında hansı ölkənin xarici ticarət fəaliyyətində daha “azad” 

olması haqqında mülahizə yürütmək mümkündür.  
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Xarici ticarət azadlığının müqayisəli şəkildə qiymətləndirilməsi Heritage Fondu tərəfindən 

xüsusi metodologiya ilə hesablanaraq hər il hesabat şəkilində dərc edilir. Bu metodologiyaya 

görə ticarət azadlığı (TA) tariflərin olmaması və qeyri-tarif məhdudiyyətlərin birgə ölçülməsi 

ilə hesablanır. Beləliklə, hər bir ölkədə TA-nın qiymətləndirilməsi üçün iki  göstəricinin 

hesablanması vacibdir:   

 Xarici ticarətlə bağlı tarif dərəcələri (T) 

 Qeyri-tarif məhdudiyyətləri (QTM) 

Bu metodologiyaya görə orta tarif ölçüsü hər bir mal üçün tətbiq edilən tarif ölçüsünə 

əsaslanır. Orta tarif ölçüsü təmiz kəmiyyət ölçüsü olaraq aşağıdakı kimi hesablanır: 

TA𝑖 =((𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑖)/(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)*100) - 𝑄𝑇𝑀𝑖 

Burada TA𝑖 − i-ci ölkədə ticarət azadlığı dərəcəsi, 𝑇𝑚𝑎𝑥 ölkələr arasında tətbiq edilən 

maksimum tarif (%), 𝑇𝑚𝑖𝑛- ölkələr arasında tətbiq edilən minimum tarif (%), 𝑇𝑖-i-ci ölkədə 

tərbiq edilən orta tarif dərəcəsi (%), 𝑄𝑇𝑀𝑖-ci ölkədə tətbiq edilən qeyri-tarif 

məhdudiyyətləridir. Heriatage Fondu minimum tarif dərəcəsini  𝑇𝑚𝑖𝑛=0 və maksimum tarif 

dərəcəsini  𝑇𝑚𝑎𝑥=50 kimi qəbul edir.  QTM üçün isə 0, 5,10,15 və 20 ballıq qiymətləndirmə 

tətbiq edilir. QTM 0 balla o zaman qiymətləndirilir ki,  xarici ticarətdə heç bir qeyri-tarif 

məhdudiyyətləri yoxdur. QTM-nin 5 ballıq qiyməti o deməkdir ki, yalnız bəzi az miqdarda 

mallara görə qeyri-tarif məhdudiyyətləri var və belə məhdudiyyətlər xarici ticarət fəaliyyətinə 

çox az təsir göstərir. QTM-nin 10 balla qiymətləndirilməsi o deməkdir ki, xarici ticarət 

fəaliyyətində müəyyən mal və xidmətlərə qeyri-tarif məhdudiyyətlər tətbiq edilir və belə 

məhdudiyyətlər xarici ticarət fəaliyyətinə müəyyən qədər mane olur. QTM-nin 15 ballıq 

qiyməti o deməkdir ki, xarici ticarət fəaliyyətində əksər  mal və xidmətlərə qeyri-tarif 

məhdudiyyətlər tətbiq edilir və belə məhdudiyyətlər xarici ticarət fəaliyyətinə şübhəsiz mane 

olur. QTM-nin 20 ballıq qiyməti o deməkdir ki, xarici ticarət fəaliyyətində mütləq əksər  mal 

və xidmətlərə qeyri-tarif məhdudiyyətlər tətbiq edilir və belə məhdudiyyətlər xarici ticarət 

fəaliyyətinə ciddi şəkildə  mane olur. 

Adətən ölkələr xarici iqtisadi fəaliyyətdə qeyri-tarif məhdudiyyətlər haqqında geniş 

məlumatlar vermirlər. Məsələn, Dünya Bankının tarif və qeyri-tarif məhdudiyyətləri haqqında 

tədqiqat materiallarında bu məlumatları bildirən ölkələrlə yanaşı çoxlu sayda bildirməyən 

ölkələr də var. Xüsusilə, qeyri-tarif məhdudiyyətlər haqqında məlumatlar daha çox gizlədilir. 

Aşağıdakı cədvəldə 20 il ərzində (1990-2010) gəlirlərinə görə fərqli ölkələrdə tətbiq edilən 

tarif dərəcələrinin dinamikası verilir. 

Dünya ölkələrində xarici ticarətdə tətbiq edilən tarif dərəcələrinin dinamikası (%) 

 Inkişaf etməkdə olan ölkələr Azərbaycan Yüksək gəlirli ölkələr Dünya 

üzrə 

sadə orta 
 Aşağı 

gəlirli 

Orta 

gəlirli 

Sadə orta OECD OECD-yə daxil 

olmayan 

1990 37,6 27,2 29,1 - 6,2 8,5 23,9 

1991 51,2 24,9 28,2 - 10,3 7,6 23,7 

1992 36,8 21,3 23,9 - 9,4 7,3 20,1 

1993 28,0 20,7 22,6 - 7,1 0,2 18,3 

1994 27,8 19,5 21,2 - 7,2 4,3 18,0 

1995 17,6 17,2 17,3 - 6,1 8,5 15,1 

1996 18,5 16,8 17,1 - 6,3 8,9 14,6 

1997 19,5 16,7 17,5  5,4 7,1 15,1 

1998 18,2 17,0 17,3 12,0 4,7 7,2 14,7 

1999 16,8 16,0 16,2 12,0 4,6 8,7 14,1 

2000 15,4 14,8 14,9 12,0 3,8 6,9 12,9 
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2001 14,9 13,2 13,6 10,8 4,4 7,3 11,9 

2002 14,6 12,8 13,3 9,8 3,9 7,5 11,6 

2002 14,1 11,8 12,5 10,1 3,7 5,1 10,6 

2004 12,4 10,7 11,1 - 3,3 4,0 9,5 

2005 14,2 10,5 11,3 10,4 3,3 5,5 9,9 

2006 12,7 9,6 10,4 - 3,2 6,0 9,3 

2007 12,1 9,8 10,4 8,4 2,9 7,3 9,4 

2008 12,4 9,7 10,4 8,4 2,8 5,8 9,2 

2009 12,1 9,2 10,0 8,3 3,1 4,1 8,7 

2010 11,2 8,0 8,9 - 2,8 7,8 8,1 

  Qeyd: Cədvəl Dünya Bankının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib [3] 

Cədvəldən görünür ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qeyri-tarif məhdudiyyətləri tarif 

dərəcələrindən dəfələrlə çox olur. Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə tarif dərəcələri   (orta hesabla 

10%) yüksək gəlirli ölkələrə, o cümlədən OECD ölkələrinə nisbətən ən azı 3-4 dəfə çox olur. 

Bu ölkələr arasında qeyri-tarif dərəcələri arasında da belə yüksək fərqlər var. Lakin maraqlı 

tendensiya ondan ibarətdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tarif dərəcələri hər il orta 

hesabla azalmaqdadır. Məsələn, 1990-cı ildə bu ölkələrdə orta tarif dərəcəsi 29,1% idisə, 2010 

ilə qədər bu rəqəm mütəmadi olaraq ilbəil azalaraq 8,9% olub. Əlbəttə, belə tendensiya 

inkişaf etmiş ölkələr aid deyil. Belə ki, 1990-cı ildə OECD-yə daxil olmayan və daxil olan 

ölkələrdə orta tarif dərəcəsi uyğun olaraq 6,2% və 8,5%  olub. Lakin 2010-cu ilə qədər 

OECD-yə daxil olmayan yüksək gəlirli ölkələrdə  tarif dərəcəsi artıb-azalaraq 2010-cu ildə 

hətta 7,8% yüksəlib. OECD-yə daxil olan ölkələrdə isə tarif dərəcələri mütəmadi olaraq 

azalaraq 2010-cu ildə 2,8% enib.  

Aşağıdakı qrafikdən görünür ki, xarici ticarətdə tətbiq edilən tarif dərəcələrinə görə 

inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələr arasındakı 1990-cı ildəki ciddi fərq son illərdə 

xeyli azalıb. Lakin hər halda fərq qalmaqdadır. Lakin dünya üzrə tarif dərəcələri durmadan 

azalır. İnkişaf etməkdə olan və OECD-yə daxil olmayan ölkələr üzrə tarif dərəcələrinin daim 

azalıb-artması maraqlı məsələdir və müvafiq araşdırmanın aparılmasını tələb edir.  

 

    Dünya ölkələrində xarici ticarətdə tətbiq edilən tarif dərəcələrinin dinamikası (%) 

 
 

 

Xarici ticarət fəaliyyətində liberallaşma prosesi ilə dövlət tənzimləməsi arasındakı 

ziddiyyətdə əsas rol həm də liberallaşmanın qeyri-tarif metodlarla məhdudlaşdırılmasına 

aiddir. Təəssüf ki, qeyri-tarif metodları daha çox inzibati məhdudiyyətləri əhatə etdiyindən 

onun kəmiyyətcə qiymətləndirmək o qədər də asan deyil.   
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Nəticə 

 Azərbaycanda tətbiq edilən tarif və qeyri-tarif məhdudiyyətləri davamlı olaraq azalır; 

 .Dünya üzrə tarif dərəcələri azalma trendinə malikdir. 
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Государственное регулирование внешней торговли и его методы 

Резюме 

 В статье исследуются методы и формы государственного регулирования внешней 

торговли, основные его характеристики, тарифные и нетарифные методы 

регулирования, а также государственного регулирования внешней торговли в 

Азербайджане. Автор приходит к такому заключению, что в большинство странах 

мира уменьшаются  тарифные и нетарифные ограничения во внешнем торговле. 

Такая же тенденция сохраняется в Азербайджане.  

Ключевые слова: государственное регулирование, внутренний рынок, тарифные 

методы, нетарифные методы, либерализация 
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State regulation of foreign trade and its methods 

Abstract 

 The article investigates state regulation of foreign trade, its methods and forms, essential 

characteristics, tariff and non-tariff forms, as well as state regulation characteristics of 

foreign trade in Azerbaijan. The author concluded that the tariff and non-tariff methods of 

foreign trade regulation are diminishing in the most of countries, including in Azerbaijan.   

Key words: state regulation, domestic market, tariff methods, non-tariff methods, 

liberalization.  
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