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Xülasə. Azərbaycan 20 ildən artıqdır ki Ümumdünya Ticarət Təşkilatına 

(ÜTT) daxil olmaq haqqında ərizə versə də, bu prosses hələ də davam edir 

ki, bu danışıqların müddətinə görə rekorddur. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın 

bu təşkilata üzvlük məsələsinin araşdırılmasını tələb edir. Bu mövzuya 

toxunmaqda məqsəd xüsusən son illərdə Azərbaycanın beynəlxalq ticarətə 

inteqrasiyasının əhəmiyyətli olmasıdır. Məqalədə ÜTT-nin məqsədi, 

strukturu, funksiyaları və prisipləri təhlil olunmuş, sonra isə Azərbaycanın 

ÜTT-yə üzvlük prossesi tədqiq olunmuşdur. 
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Abstract. Though Azerbaijan applied for World 

Trade Organization (WTO) membership, this 

process is still ongoing. This is a record for the 

period of negotiations. In such a situation it is 

required to investigate the issue of Azerbaijan's 

membership to this organization. The main 

purpose of referring to this issue has led to the 

sharp increase in the importance of Azerbaijan's 

integration into international trade. In article the 

aim, structure, functions and principles of  WTO 

were analyzed and then Azerbaijan's membership 

process to WTO is studied.  

Keywords: WTO, structure, purpose, international 

trade 

 

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

И АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Турал Гулиев 
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 
 

Резюме.  Хотя Азербайджан более 20 лет подал 

заявление о вступлении во Всемирную Торго-

вую Организацию (ВТО), этот процесс до сих 

пор длится, что является рекордом по продол-

жительности переговоров. В таких условиях 

требуется разобраться в вопросе членства Азер-

байджана в эту организацию. Целью при затра-

гивании этой темы является резкое повышение, 

особенно в последние годы, значения интегра-

ции Азербайджана в международную торгов-

лю. В статье анализированы цель, структура, 

функции и принципы  ВТО, а потом исследо-

ван процесс членства Азербайджана в ВТО. 

Ключевые cлова: ВТО, структура, цель, меж-

дународная торговля. 

 

 

1. Giriş  

 

     İkinci dünya müharibəsindən sonra 1947-ci ildə İsveçrənin Cenevrə şəhərində 23 

dövlətin iştirakı ilə təşkil olunan beynəlxalq konfransda Ticarət və Tarif üzrə Baş saziş 

(GATT) imzalanmışdır. Müvəqqəti status ilə fəaliyyətə başlayan, hüquqi zəminə tam 

oturmamış, tətbiq gücü zəif olan GATT-ın xarici ticarətin sərbəstləşməsi və onun 

mühafizəsində rolu çox mühüm idi. 1986-cı ildən başlayan və 1993-cü ilə qədər davam edən 

Uruqvay müzakirələrinin nəticəsi olaraq 1995-ci ildə qurulan Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 

(ÜTT) hüquqi zəminə oturmuş və tətbiqi mexanizmi artmış eyni zamanda sənaye mallarının 
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ticarətinə əlavə olaraq xidmət, tekstil mallarının ticarəti ilə birlikdə əqli mülkiyyət hüquqlarını 

da özündə birləşdirərək GATT-ı əvəz etmişdir. 

ÜTT-nin hər biz üzvünün ticarət siyasətini müəyyən vaxt intervallarında araşdırır.  

Təşkilat üzv ölkələr arasında olan ticarət anlaşmazlıqlarının hüquqi qaydalar çərçivəsində həll 

edilməsini də öz üzərinə götürür. Bu xüsusiyyətləri ilə ÜTT-nin qloballaşan dünyamızda mal 

və xidmət ticarətinin asanlaşdırılması və təşkil edilməsi baxımından vacib bir funksiyası var. 

Bu baxımdan ölkəmiz üçün önəmli olan ÜTT-nin quruluşu, idarəsi, məqsədləri və əsas 

prinsiplərinin araşdırılması məqsədəuyğundur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ÜTT bir beynəlxalq təşkilat kimi GATT çərçivəsində 

həyata keçirilən Uruqvay raundunun nəticəsində imzalanan yekun aktı ilə qurulmuşdur. 

Yekun aktının 1-ci paraqrafında ÜTT-nin qurulması barədə müqavilənin digər hüquqi 

mətnlərlə birlikdə həmin yekun aktının bir hissəsini təşkil etdiyi bildirilir. ÜTT-nin quruluş 

müqaviləsinin (Mərakeş sazişinin) 2-ci maddəsində qeyd olunur ki, bu müqavilənin 1,2 və 3-

cü əlavəsində yer alan razılaşmalar ÜTT-nin quruluş müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

ÜTT-nin “Tək öhdəçilik” (single undertaking) prinsipinə əsasən bu quruluş müqaviləsini 

imzalayan bir dövlət bu müqavilənin əlavəsində mövcud olan çoxtərəfli ticarət 

razılaşmalarının da tərəfi halına gəlir. Bununla əlaqədar olaraq yekun aktı imzalayan dövlətlər 

20-yə yaxın ticarət anlaşması və bəzi hüquqi sənədlərə də tərəf olmuş olur. Bu qaydanın 

istisnası çoxtərəfli ticarət müqavilələridir. 2-ci maddənin 3-cü bölməsinə görə əlavə 4-də qeyd 

olunan müqavilələr yalnız bunları imzalayan ÜTT üzvləri üçün keçərlidir. [6, səh.66] 

ÜTT-nin təməli 3 əsas müqavilə üzərində qurulub. Bunlar (GATT 1994) Gömrük 

Tarifləri üzrə Baş saziş; (GATS) Xidmətlərin Ticarəti üzrə Baş saziş; (TRIPS) Əqli mülkiyyət 

ilə bağlı sazişdir. Bu müqavilələrin tətbiqinə nəzarəti ÜTT həyata keçirir. Təşkilat həmçinin 

mal və xidmətlərin ticarətinin asanlaşdırılması üçün ölkələr arasında müzakirələrin həyata 

keçirilməsində bir platforma vəzifəsini daşıyır. Beləliklə, ÜTT üzv ölkələr arasında ticarət 

problemlərinin həlli baxımından bir mexanizmdir - bir ölkənin qaydalara riayət etməməsi 

səbəbi ilə ticarət fəaliyyətinin mənfi təsiri iddia edən hər hansı bir üzv ölkə qarşılıqlı 

danışıqlar vasitəsi ilə nəticə əldə edilmədikdə məsələnin həll olunması məqsədilə ÜTT-yə 

müraciət edə bilər. 

ÜTT-nin səlahiyyətləri çərçivəsində bütün vacib məsələlərlə bağlı qərarlar Nazirlər 

Konfransında qəbul edilir. 
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ÜTT sistemində üzv ölkələr inkişaf səviyyəsinə görə 4 qrupda birləşdirilir. Bunlar 

İnkişaf etmiş ölkələr (İEÖ), İnkişaf etməkdə olan ölkələr (İEOÖ), ən az İEÖ-lər, iqtisadiyyatı 

keçid dövründə olan ölkələrdir. 

1998-ci il Cenevrədə Nazirlər konfransında qəbul olunan sənəddə ilk dəfə olaraq 

İEOÖ-lər arasında bəzi geridə qalmış ölkələr haqqında “az İEOÖ-in və bəzi kiçik 

iqtisadiyyatların marjinallaşdırlmaları qarşısında narahatçılığı daşımaqda və bir çoxunun 

xroniki borc problemləri ilə pisləşən bu məsələyə toxunmağa təcili ehtiyac olduğunu 

fikirləşirik” ifadəsi qeyd edilmişdir. BMT tərəfindən ən az İEÖ olaraq müəyyən edilən bütün 

ölkələr ÜTT-də də ən az İEÖ kimi qruplaşdırılır. Bu ölkələr sinfinə hal-hazırda 48 ölkə aiddir. 

Amma yerdə qalan ölkələrin hansı sinifdə yer alacağını müəyyən etmək üçün razılaşdırılımış  

və dəqiqləşdirilmiş meyar yoxdur. Bir ölkənin inkişaf yolunda olub-olmadığını qərar vermək 

məqsədilə “Self election” prinsipindən istifadə edilir. Keçmişdə dövlət planlama 

iqtisadiyyatları olan və hazırda bazar iqtisadiyyatına və demokratiyaya əsaslanan sistemi 

qəbul etmək üçün cəhd edən ölkələr keçid dövrü iqtisadiyyatları olan ölkələr kimi 

qiymətləndirilir. 

ÜTT-yə üzv olmayan ölkələr üzvlük üçün müraciət edərək üzv seçilə bilərlər.Bu 

məqsədlə milli qanunvericilikləri çoxtərəfli anlaşmalardakı qaydalara uyğun hala gətirmək 

istiqamətində addımların atılması zəruridir. Eyni zamanda xarici mal və xidmətlərin daha asan 

şəkildə ölkəyə girişini təmin etmək üçün təlimatların dəyişdirilməsi və tariflərin endirilməsi 

üzrə öhdəliklər götürmələridir. 

Sənaye inqilabı ilə başlayan sənayeləşmə hərəkatı ilə birlikdə ölkələr investisiya 

baxımından zənginləşməyə başlamışdı. Paralel olaraq texnoloji yeniliklər sayəsində gəlir 

səviyyələrinin artması xidmət ticarəti infrastrukturunu yaratmışdır. Telekomunikasiya 

imkanlarının artması cəmiyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrini daha da artıraraq ticarətin önünü 

açmışdır. Bununla yanaşı, elektron ticarət, xəbərləşmə xidməti, kompüter proqram təminatı 

kimi xidmətlərin ticarətində də artım daha çox nəzərə çarpmaqdadır. 

Beləliklə, əmtəə və xidmətlərin ixrac-idxalçılarının xarici ticarətdən getdikcə artan 

asılılığı nəticəsində, hökumət və biznes strukturlarının öz ticarət maraqlarının qorunması 

problemi meydana çıxır ki, bu məsələdə də ÜTT-nin çox mühüm rolu vardır. Qaydalara 

əsasən bu sistem malın xarici bazarlara girişinin, tarif və qeyri-tarif tədbirləri ilə 

əngəllənməməsini təmin etməkdədir. Ümumiyyətlə ÜTT sisteminin yaratmış olduğu hüquq və 

öhdəliklər sürətlə qloballaşan dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində ticarətin inkişafında mühüm 

rol oynayır. 
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Uruqvay raundunda müzakirə edilmiş və gələcəkdə müzakirə ediləcək bütün çoxtərəfli 

ticarət sazişlərinin tətbiqinə nəzarət məsuliyyəti ÜTT-yə verilmişdir. GATT-ın davamı olaraq 

ÜTT-nin də məqsədlərində oxşarlıqlar var. 

 

2.  ÜTT-nin məqsədləri 

ÜTT-nin aşağıdakı məqsədləri var: 

 Həyat standartlarını yüksəltmək, iş imkanlarını və mütəşəkkil şəkildə artan real gəlir 

və həqiqi tələb həcmini təmin etmək, mal və xidmət ticarətini genişləndirmək, dözümlü 

inkişaf hədəfinə çatmaq üçün dünya qaynaqlarının ən uyğun şəkildə istifadəsinə imkan 

vermək, ətraf mühiti qorumaq, iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin ehtiyac və narahatlıqlarına 

cavab verə biləcək şəkildə mövcud qaynaqları inkişaf etdirmək. 

 İEOÖ-in və bu ölkələr arasında yer alan ən az İEÖ-in artan dünya ticarətində pay əldə 

etmələrini təmin etmək. 

 Qarşılıqlı mənfəətə əsaslanan gömrük tariflərində və ticarətin qarşılaşdığı digər 

maneələrdə lazımı endirimləri təmin edən və beynəlxalq ticarət əlaqələrində ayrı seçkiliyi 

ləğv edən razılaşmalar etmək. 

 Uruqvay raundu çoxtərəfli ticarət müzakirələrin nəticələrini əhatə edən 

bütünləşdirilmiş, tətbiq edilə bilən və qalıcı ticarət sistemlərini inkişaf etdirmək. 

 Beynəlxalq ticarətin əsas prinsiplərini qorumaq. 

ÜTT-nin ümumi olaraq müəyyən edilən 6 əsas funksiyası vardır. Bu funksiyalar Mərakeş 

sazişinin 3-cü başlığında göstərilmişdir. Bu funksiyalar aşağıdakılardır: 

 ÜTT-nin hüquqi əsasını təşkil edən çoxtərəfli ticarət sazişlərinin qəbul olunmasına və 

qəbul olunan sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi; 

 üzv ölkələr arasında ticarət danışıqlarının təşkil edilməsi; 

 üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilən ticarət siyasətinin müşahidəsi; 

 digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın həyata keçirilməsi; 

 təşkilata yeni üzvlərin qəbul olunması; 

 üzv ölkələr arasında ticarət mübahisələrinin həll edilməsinə köməklik göstərilməsi; 

 beynəlxalq ticarətə və ticarət siyasətinə dair informasiyaların toplanması, öyrənilməsi 

və təqdim olunması və s. 
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3. ÜTT-nin strukturu 

   ÜTT-nin strukturu özündən əvvəlki GATT-ın strukturuna çox bənzəyir. ÜTT-nin ən 

azı iki ildə bir dəfə toplanan üzvlərindən ibarət Nazirlər Konfransı var. Nazirlər Konfransında 

üzv ölkələrlə yanaşı Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və Dünya Bankının da nümayəndələri 

iştirak edir. ÜTT-nin Nazirlər Konfransları beynəlxalq ticarətin sərbəstləşməsi həmçinin üzv 

ölkələri arasındakı idxal-ixrac prosedurlarının sadələşdirilməsi və asanlaşdırılması 

baxımından çox vacibdir.  Nazirlər Konfransında həmçinin yeni sahələrdə qanunlar qəbul 

edib-edilməməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunur. 1995-ci ildə Mərakeşdə, 1996-cı ildə 

Sinqapurda və 1998-ci ildə Cenevrədə də keçirilən Nazirlər Konfransında qərarlar əsasında 

ÜTT-nin proqramına aşağıdakı mövzular əlavə edilmişdir [5, səh.5]: 

 Ticarət və ətraf mühit; 

 Ticarət və investisiya; 

 Ticarət və rəqabət potensialları; 

 Ticarəti asanlaşdırma; 

 Elektron ticarət. 

ÜTT-də qərarlar konsensus yolu ilə qəbul olunur. ÜTT sazişləri bütün üzvlər arasında 

müzakirə edilir və bütün ölkələrin parlamentlərində təsdiq olunur. 

Digər hallar nəzərdə tutulmadıqda, qərarları səs çoxluğu ilə də qəbul etmək 

mümkündür, lakin bu ÜTT-də çox nadir hallarda istifadə olunub. Mal, xidmətlər, əqli 

mülkiyyət sahələrini əhatə edən Sazişlərin anlayışlarının açıqlanması və öhdəliklərdən azad 

olunma 3/4 səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Yeni üzvlərin qəbul edilməsi, eyni zamanda 

iştirakçıların hüquq və öhdəliklərinə toxunmayan düzəlişlərin qəbulu üçün 2/3 səs çoxluğu 

tələb olunur, lakin praktiki təcrübədə konsensus prinsipi əsas tutulur. 

Təşkilatın digər ali orqanı iclasları ildə bir neçə dəfə Cenevrədə təşkil olunan Əsas 

Şuradır. Adətən bura Cenevrədəki səfirlər və missiyaların rəhbərləri daxildir, lakin bəzən 

iclaslara paytaxtlardan rəsmilər də göndərilir. Bununla yanaşı, Əsas Şura Ticarət Siyasətini 

Nəzərdən Keçirən Qurum və Mübahisələrin Həlli Qurumu kimi də yığışır. 

Növbəti səviyyə Əsas Şuraya hesabat verən Əmtəə Şurası, Xidmətlər Şurası və Əqli 

Mülkiyyət (TRIPS) Şurasını əhatə edir. Bir sıra ixtisaslaşmış komitələr, işçi qrupları və işçi 

partiyaları fərdi sazişlərlə və mühit, inkişaf, üzvlük sənədləşmələri və regional ticarət sazişləri 

kimi sahələri əhatə edən məsələlərlə məşğuldurlar. 

ÜTT-nin digər bir orqanı katiblikdir (Cenevrədə yerləşir, baş direktor tərəfindən idarə 

olunur). Üzvlər tərəfindən qərarlar qəbul olunduqdan sonra Katiblik digər beynəlxalq 

bürokratik təşkilatlardan fərqli olaraq artıq qərar vermək səlahiyyətinə malik deyil. Katibliyin 
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əsas funksiyası müxtəlif şura və komitələrə, habelə nazirlər konfransına texniki dəstək 

göstərmək, İEOÖ-lərə texniki yardımı göstərmək, dünya ticarətini təhlil etmək, ÜTT-nin işləri 

barədə məlumatları ictimaiyyətə və mediyaya çatdırmaqdır. Bununla yanaşı Katiblik 

mübahisələrin həlli prosesində bəzi formalarda hüquqi dəstək və ÜTT-yə üzv olmaq 

niyyətində olan hökumətlərə məsləhət xidmətləri göstərir. 

 

4.  ÜTT-nin prinsipləri 

ÜTT-nin çoxtərəfli ticarət danışıqlarının Uruqvay raundu nəticəsində formalaşmış 

“Sazişlər Paketi” əsasında üzv ölkələr arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin 

tənzimlənməsindən ibarətdir. ÜTT-nin formalaşdırdığı müasir ticarət sistemlərinin əsas 

prinsipləri aşağıdakılardır [8]: 

 Ən əlverişli rejim prinsipi (Most Favoured Nation Clause, Non-

Discrimination). Üzv ölkələrdən biri hər hansı bir ölkəyə müəyyən əlverişli ticarət şəraiti 

yaratdıqda bundan şərtsiz olaraq digər üzv ölkələr də yararlanmalıdır. Ancaq bu prinsipin bir 

sıra istisnaları mövcuddur. Söhbət ilk növbədə gömrük birlikləri, azad ticarət zonaları kimi 

regional ticarət sazişlərindən və Ümumi Prefensiyalar Sistemi (GPS) kimi inkişafda olan 

ölkələrlə ticarətdə gömrük rüsumlarını azaltmaq və ya aradan qaldırmaqla müəyyən 

ayrıseçkilik tədbirlərinin tətbiqi, o cümlədən də, anti-dempinq və kompensasiya edici 

rüsumların tətbiqindən gedir. 

 Milli rejim prinsipi (National Treatment). Bu prinsip daxili bazarın tənzimlənməsinə 

istiqamətlənən təbirlərdə idxal və yerli mallar arasında ayrı-seçkiliyə yol verilməməsini 

nəzərdə tutur. Milli rejim prinsipi müəyyən bir mal, xidmət və əqli mülkiyyət bazara daxil 

olduqdan sonra tətbiq edilir. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, yerli istehsaldan gömrük 

rüsumu alınmadığı halda, idxal olunan mallara gömrük rüsumlarının tətbiqi milli rejim 

prinsipinə zidd sayılmır. 

 Tarif metodlarına üstünlük verilməsi. Ticarətdə şəffaflığın təmin edilməsinin ən 

effektiv yolu tənzimləmənin tarif metodları ilə həyata keçirilməsidir. ÜTT-də qeyri-tarif 

tənzimləmə vasitələrinin bəzi istisnalar (məsələn, ÜTT sazişlərində tədiyyə balansı kəsrli olan 

ölkələrin müvəqqəti olaraq idxal kvotaları tətbiq etmək hüquqları nəzərdə tutulmuşdur) nəzərə 

alınmaqla tamamilə aradan qaldırılması, eyni zamanda da tariflərin getdikcə azaldılmasını 

nəzərdə tutmuşdur. 

 Ticarətdə kəmiyyət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması; 

 Ticarət mübahisələrinin danışıqlar yolu ilə ÜTT çərçivəsində həlli edilməsi. 
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5.   Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlük prosesi 

  Müasir dünyamızda öz yerini tutmağa səy göstərən Azərbaycan Respublikası da 

həmçinin dünya iqtisadiyyatı sisteminə inteqrasiya prosesini sürətləndirmək; ÜTT-yə üzv 

olan ölkələrin bir-birinə verdikləri güzəştlərdən faydalanmaq; dünyanın əksər ölkələri ilə ÜTT 

tərəfindən qəbul edilmiş ümumi qaydalar əsasında ticarət əməliyyatları həyata keçirmək; 

ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara beynəlxalq təşkilatlar və eləcə də, ölkələr tərəfindən 

yardımın artırılmasına nail olmaq; ÜTT qaydalarını tətbiq etdikdən sonra daha çox həcmdə 

birbaşa xarici investisiyaları cəlb etmək; ÜTT-nin mübahisələrin həlli mexanizmindən istifadə 

etmək imkanını əldə etmək məqsədi ilə ÜTT-yə üzv olma niyyətini əks etdirən müraciəti 23 

iyun 1997-ci il tarixində ÜTT Katibliyinə təqdim etmişdir. 

Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olma prosesinin sürətləndirilməsində ən vacib 

məsələlərdən biri olan çoxtərəfli danışıqlar davam etdirilir. 16 iyul 1997-ci ildə Azərbaycan 

üzrə ÜTT katibliyində yaradılmış İşçi Qrupun 1-ci iclası 2002-ci ildə Cenevrədə təşkil 

olunmuşdur. 2004-cü ildən başlayaraq İşçi Qrupunun iclasları ardıcıl olaraq keçirilir. 2008-ci 

ildə ilk dəfə olaraq bir il ərzində İşçi Qrupunun 2 iclası keçirilmişdir. Azərbaycanın 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı sonuncu, 13-cü iclas 22 iyul 2016-cı il 

tarixdə Cenevrə şəhərində keçirilmişdir. [9] 

Bu iclaslarla yanaşı Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması üzrə ikitərəfli və çoxtərəfli 

danışıqlar da aparılır. Azərbaycan Respublikası ÜTT-yə üzv olma prosesində 21 dövlət ilə 

(ABŞ, Avropa İttifaqı, Kanada, Yaponiya, Norveç, Rusiya Federasiyası, Braziliya, Cənubi 

Koreya, Ekvador, Çinin Tayvan əyaləti, Şri-Lanka, Hindistan, İsveçrə, Honduras, İndoneziya, 

Malayziya, Dominikan Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı, Çin, Paraqvay, Vyetnam) ikitərəfli 

danışıqlar aparır. Danışıqlar zamanı Azərbaycanın mal və xidmətlər bazarına çıxışa dair 

məsələlər müzakirə olunur, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələrin qorunması ilə bağlı zəruri 

tədbirlər görülür. 

İkitərəfli danışıqlar nəticəsində ilk protokol 2007-ci ildə Türkiyə ilə, növbəti 

protokollar isə 2008-ci ildə Oman və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə, 2010-cu ildə Gürcüstanla 

imzalanmışdır. Sonuncu ikitərəfli protokol isə 30 mart 2012-ci il tarixində Qırğız 

Respublikası ilə imzalanmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın ÜTT-yə üzvolma prosesi 

çərçivəsində ikitərəfli danışıqların başa çatdırılması haqqında imzaladığı protokolların sayı 5-

ə çatmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, imzalanmış protokollarda Azərbaycanın maraqları tam 

təmin edilmişdir. İkitərəfli müraciətlər əsasında mütəmadi olaraq mallar və xidmətlər 

sahəsində təhlillər aparılır. Sonuncu dəfə ikitərəfli danışıqlar 20-22 iyul 2016-cı il tarixlərində 
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Cenevrədə Rusiya Federasiyası və Səudiyyə Ərəbistanı ilə mallar və xidmətlər üzrə 

keçirilmişdir [9]. 

ÜTT-yə üzvolma prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 22 avqust 2003-cü il tarixli 175s saylı Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyası yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 160s nömrəli 

Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasına 

hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın yeni tərkibi təsdiq edilmişdir. Komissiyanın tərkibi aidiyyəti 

nazirliklərinin nazir müavinləri, dövlət komitə və agentliklərinin rəhbər işçilərindən ibarətdir. 

Komissiyanın sədri Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayevdir. 

Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olması işləri üzrə Komissiyanın qəbul etdiyi 

Üzvolma Konsepsiyasına əsasən ÜTT ilə danışıqlarda Azərbaycan Hökumətinin mövqeyi 6 

prinsipə əsaslanır: 

 Azərbaycan inkişafda olan keçid iqtisadiyyatlı ölkə olduğunu nəzərə alaraq ÜTT 

çərçivəsində digər ölkələrə verilmiş güzəştlərdən yararlanmaq; 

 ÜTT qaydaları tam tətbiq edilənədək maksimal keçid dövrünün verilməsi; 

 Sənaye üçün mühüm əhəmiyyəti olan malların yüksək idxal gömrük rüsumlarının 

tətbiqinə mail olmaq; 

 Rüsumların aşağı salınması qaçılmaz olduğu halda ortalama rüsumların eyni 

səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə əhəmiyyəti az olan mallar üzrə rüsumların endirilməsi, 

digərlərinin isə əksinə yüksəldilməsinə nail olmaq; 

 İEOÖ-lərə verilən xüsusi və diferensial güzəştli rejimin Azərbaycana da verilməsinə 

nail olmaq; 

 Kənd təsərrüfatı sahəsində subsidiyalar üzrə danışıqlar zamanı illik kənd təsərrüfatı 

məhsulu istehsalının 10% həcmində subsidiya verilməsinə nail olmaq. 

Bununla yanaşı Qanunvericiliyin ÜTT tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 avqust 2006-cı il tarixli 1583 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş "Tədbirlər Planı"nda bir çox normativ-hüquqi sənədin qəbulu nəzərdə 

tutulmuşdur. Bir neçə qanun qüvvədən düşmüş bir sıra normativ hüquqi sənədlərə əlavə və 

dəyişikliklər edilmişdir. Belə sənədlərə xüsusi ilə Gömrük qanunvericiliyi sahəsində edilən 

dəyişiklikləri misal gətirmək olar.“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

1995-ci il 20 iyun tarixli 1064 nömrəli Qanunu (gömrük dəyəri),“Azərbaycan 

Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında” Azərbaycan 
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Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 609 nömrəli Fərmanı, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 

haqqında Qaydaları”, "Malların preferensial və qeyri-preferensial mənşəyinin müəyyən 

edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti Qərarı və s. kimi normativ hüquqi aktlara əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 

Həmçinin 2009-cu il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının «İpək yolunun» və 

şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin vacib hissəsi olduğunu nəzərə alaraq, dövlət sərhədinin 

keçid məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə dövlət sərhədindən 

keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı süni maneələrin aradan 

qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun aparılması üçün münbit 

şəraitin yaradılması məqsədi ilə bu sahədə «bir pəncərə» prinsipinin tətbiq edilir [2]. 

Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmasının müsbət tərəfləri mövcuddur. Bunları qısaca belə 

ümumiləşdirmək olar. ÜTT-yə üzvlüyün müsbət tərəfinə misal olaraq Azərbaycan 

sahibkarlarının ixrac imkanları artırar. Üzv ölkələr bir-birinə hər hansı qadağa tətbiq edə 

bilməz. Ölkə daxili və beynəlxalq ticarət əlaqələrində proseduralar sadələşdirər.İnhisarı 

azaldar,ticarət sahəsində korrupsiya aradan götürər. 

Təşkilata hazırkı durumda üzv olmanın mənfi cəhətinə isə , bu, özünü əsasən aqrar və 

xidmət sektorlarında göstərər. ÜTT üzvü olan ölkələrdə aqrar sektora subsidiyaların 

verilməsinə limitlər tətbiq edildiyindən bu sahədə zəifləmə ola bilər. Həmçinin xaricdən 

asanlıqla ölkəmizə daxil olan malların sayəsində daxili bazarda məhsul istehsalı zəifləyə 

bilər [10]. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, üzvlük mərhələsində yarana biləcək qazanc və 

itkiləri müəyyən etdikdən sonra ölkə mənfəətinə uyğun olaraq əldə ediləcək qazancları artıran 

və itkiləri azaldan hansı işlər görüləcəyini müəyyən etmək lazımdır. Bu mərhələdə 

Azərbaycan 2-li danışıqlara daha çox önəm verərək lazımı işləri davam etdirməlidir. Əsasən 

görüşlərin başlamasından əvvəl üzv ölkələrin nümayəndələri ilə əlaqələr yaradaraq görüşlərə 

daha etibarlı başlamalıdır. Qarşılıqlı görüşlərdə yüksək səviyyəli fikirlərin ortaya çıxması 

üçün mütəxəssislərdən ibarət “Məsləhət qrupu” yaradılmalıdır. Üzvlük görüşlərində həm 

keçid iqtisadiyyatı, həm də İEOÖ statusundan yaxşı faydalanılmalıdır. ÜTT-yə hansışərtlər 

daxilində və hansı statusla üzv olmaq çox vacib məsələlərdəndir. Üzvlük danışıqlarında 

ölkənin real sektorunun inkişafını əngəlləyən tələblərin nələr olduğunu və ya olacağını yaxşı 

analiz edərək bu cür tələbləri qətiyyən qəbul etməməlidir. Hazırlıq mərhələsində ortaya çıxan 

bir çox problemlərin bir qisminin kifayət qədər məlumata sahib səviyyəli mütəxəssis və 
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texniki təminatın yetərsizliyindən meydana gəldiyini göstərərək təşkilatdan yetərli dəstək 

alınmalıdır. Bununla yanaşı yüksək keyfiyyət və kəmiyyətdə texniki kadrlar hazırlanmalıdır. 

Həmçinin müxtəlif nazirliklərin nəzdində, həm də özəl təşkilat və universitetlərdə ÜTT ilə 

əlaqəli mütəxəssislər yetişdirilməlidir.Mövcud normativ hüquqi aktları nəzərdən 

keçirilərəkiqtisadi həyatın tələblərinə uyğun şəkildə yenidən tərtib edilməlidir. Azərbaycanın 

ÜTT-yə üzvlüyünün qiymətləndirilməsi digər ölkələrlə müqayisə edildikdə ölkənin sahib 

olduğu ağır şərtlərin diqqətə alınması təmin edilməlidir. Ölkə ərazisinin 20%-inin erməni 

işğalı altında olması səbəbindən,təxminən bir milyon insanın qaçqın və məcburi köçkün 

şəkilində yaşaması ölkə resurslarından istifadəsi imkanlarını məhdudlaşdırır. Hazırlıq 

mərhələsində ölkədə güclü rəqabətə davamlı məhsul istehsallarının şaxələndirilməsi lazımdır. 

Sonrakı mərhələdə lazımı rəqabət gücünə çatmaq üçün bəzi sahələrdə müəyyən tədbirlər 

görülməlidir. İqtisadi fəaliyyətin əsas göstəricisi olan statistik məlumatların doğru və inamlı 

olduğu müəyyən edilməlidir.Həmçinin iqtisadi sektorun güclü və zəif tərəflərini müəyyən 

edərək üzvlük mərhələsində lazımı dəstək və qoruma ilə başlanılmalıdır. Vergi dərəcələrinin 

aşağı olacağını nəzərə alsaq daha az lazım olan məhsulların (qəhvə, kakao və s.) vergi 

dərəcələrini aşağı salınması əksinə digər lazımlı məhsulların vergi dərəcələri keçid dövründə 

yüksək tutulması lazımdır. Üzvlük vasitəsilə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya,xarici ticarətin 

liberallaşdırılması, tariflərin azaldılması, şəffaflığın artırılması qanunların beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırılmasına zəmin yaradacaqdır. Bu nəticələri əldə etmək üçün 

Azərbaycan üzvlük mərhələsindəki şərt və tələbləri doğru analiz etməlidir [11]. 

Hazırda, Azərbaycan Respublikası ÜTT-yə üzvlük prosesi ilə bağlı həm ikitərəfli, həm 

də çoxtərəfli danışıqları davam etdirir, həmçinin, milli qanunvericiliyin ÜTT-nin müvafiq 

Sazişlərinin tələblərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. 
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