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GİRİŞ 
 

Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması artıq xarici ticarət 
strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi qəbul olunmuşdur. 
Müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoyduqdan sonra ölkəmizdə aparılan 
islahatlar nəticəsində xarici ticarətin tənzimlənməsi sahəsində, o 
cümlədən mexanizmlərin və üsulların təkmilləşdirilməsi sahəsində 
bir sıra nailiyyətlər əldə olunmuşdur. İqtisadi inkişaf, eləcə də rifah 
səviyyəsini, rəqabətqabiliyyətliliyini, istehsalın səmərəliliyini və 
eləcə də daxili disbalans mənbəyini müəyyən edən ən mühüm 
göstəricilərdən biri də məhz xarici ticarət fəaliyyəti olduğundan, bu 
sahədə aparılan islahatların strateji xətti - ticarət maneələrinin, eləcə 
də inkişaf yolu üzərində olan digər maneələrin aradan qaldırılması və 
dünya birliyində layiqli mövqenin əldə olunması üçün ölkəmizin 
ÜTT-yə qoşulmasından ibarətdir. 

Müxtəlif iqtisadi-ticarət təşkilatları və dövlətlərlə ticarət 
əlaqələrinin yaradılması ixracatçılarımızı, istehsalçılarımızı və 
ümumilikdə ölkə vətəndaşlarını idxal-ixrac əməliyyatlarının 
tənzimlənməsi, yeni qaydaların və standartların tətbiqi, yeni baxışlar 
sisteminin mənimsənilməsi, yeni əməkdaşlıq müstəvisində 
fəaliyyətin xarakteri, yeni terminlərin anlaşılması və s. mövzularda 
bir çox problemlərlə üz-üzə qoymuşdur. Bu boşluğu doldurmaq 
məqsədilə beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi məsələlərinə dair 
terminlərin ətraflı izahı verilmişdir.  

Beynəlxalq iqtisadiyyatın ən mühüm sferası olan əmtəə, 
xidmətlər və intellektual mülkiyyətlə beynəlxalq ticarət bir sıra 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tənzimlənir. Bunların sırasında 
beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın tənzimlənməsi funksiyasını öz 
üzərinə götürmüş, beynəlxalq ticarət sisteminin qanunverici və 
institutsional əsası olan, verilmiş istiqamətdə üzv ölkələrin 
siyasətlərinin çoxtərəfli razılaşdırılması və tənzimlənməsi, eləcə də 
ticarət mübahisələrinin tənzimlənməsi və standart xarici ticarət 
sənədləşməsi mexanizmi olan universal beynəlxalq təşkilat - 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) aparıcı rola malikdir. ÜTT-nin 
yaradılmasının bu baxımdan əsas məqsədi - dünya ticarət sisteminin 
fəaliyyətini vahid qaydalar əsasında elə təmin etməkdir ki, bazarlar 
açıq qalsınlar və onlara giriş idxala gözlənilməz və süni 
məhdudiyyətlərin daxil edilməsi ilə pozulmasın.  



Çoxtərəfli ticarət sisteminin qurulması və onu təşkil edən hər bir 
elementin effektiv fəaliyyətinin təşkilində - diskriminasiyasız ticarət, 
beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması, yalnız hamı üçün vahid olan 
qaydalar əsasında idxalı məhdudlaşdıran tədbirlərin tətbiqi, ticarət 
siyasətinin qabaqcadan müəyyən edilə bilinməsi, rəqabətə yardım 
edilməsi - hər bir ölkənin ortaq maraq dairəsinə daxil olan mühüm 
prinsiplərdəndir. Bu prisiplərin reallaşdırılması isə vahid qaydalar 
əsasında əmtəə, xidmətlər və intellektual mülkiyyətlə beynəlxalq 
ticarət sahəsində ölkələrin fəaliyyətlərini qarşılıqlı razılaşdırma və 
əməkdaşlıq səviyyəsində koordinasiya edən ÜTT kimi vahid 
beynəlxalq qurumun mövcudluğu sayəsində mümkün olur.  

ÜTT terminlərinin anlaşıqlı bir dildə oxuculara çatdırılması 
praktiki əhəmiyyət daşımaqla, ölkəmizin bu quruma daxil olması 
üzrə hazırlıq və danışıqlar prosesində aparılan işlərə birbaşa və ya 
dolayısı ilə cəlb olunmuş dövlət və özəl sektor nümayəndələrinin, 
eləcə də digər maraqlı şəxslərin işinin asanlaşdırılması yolunda 
yardımçı olan addımlardan biridir. Belə ki, təcrübə göstərir ki, bu 
istiqamətdə aparılan işlərin səmərəliliyinin artırılması bir çox 
cəhətdən həlli zəruri olan məsələlər üzrə bu və ya digər anlayışların 
kəsb etdiyi mənanın dəqiq olaraq əldə olunması və çatdırılmasından 
asılıdır.  

ÜTT öz fəaliyyəti dövründə özünə xas olan terminologiya 
sistemini xeyli zənginləşdirmişdir. ÜTT terminləri özünün 
orijinallığı və spesifikliyi ilə yanaşı, artıq bütün dünyada universal 
terminlər kimi qəbul edilmişdir. Təbii ki, bu terminlərin mənşəyini, 
onların mahiyyətini və istifadə sahəsini bilmədən, qloballaşma, o 
cümlədən inteqrasiya proseslərinin gücləndiyi və vahid qaydaların 
bərqərar olduğu müasir dünyada beynəlxalq iqtisadi, eləcə də ticarət 
sistemində gedən proseslərdən baş çıxarmaq, milli maraqlara cavab 
verən düzgün qərarlar qəbul etmək və səmərəli fəaliyyəti təmin 
etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan, ÜTT terminlərinin izahlı 
lüğətinin hazırlanması, Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olması üzrə 
qəbul olunan qərarların və görülən tədbirlərin ünvanlılığının, 
dəqiqliyinin və keyfiyyətinin artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.  

Lüğətdə tarif və qeyri-tarif maneələri, ölkələrin ÜTT-yə daxil 
olması üzrə tələb olunan sənədlər, prosedurlar, görülən tədbirlər, o 
cümlədən çoxtərəfli və ikitərəfli sazişlər, konvensiyalar, digər hüquqi 



tənzimləmə məsələləri, idarəetmə, tənzimləmə fəaliyyətinə aid 
qaydalar, ÜTT-nin müxtəlif orqanlarının fəaliyyəti, standartlar, 
təsnifatlar və bu kimi əlaqədər istiqamətlər üzrə terminlər və onların 
izahı əhatə olunmuşdur.  

İzahlı lüğət hazırlanarkən, əsasən ÜTT sənədlərindən, 
beynəlxalq ticarət sahəsində müxtəlif lüğətlərdən, eləcə də ÜTT 
məsələləri ilə bağlı olan elmi və praktiki nəşrlərdən, beynəlxalq 
ticarət üzrə elektron resurslardan istifadə olunmuşdur.  

Beləliklə, izahlı lüğət ÜTT ilə bağlı olan bütün sənədlərdə ən çox 
rast gəlinən 1000 termini əhatə edir. Bu terminlərin və onların 
izahının beynəlxalq ticarət məsələlərinə bu və ya digər dərəcədə 
aidiyyatı olan və bu sahəyə cəlb olunmuş istifadəçi kontingenti üçün 
hər zaman faydalı olacağını ümid edərək, onlara öz fəaliyyətlərində 
uğurlar diləyirik.   

 

 



 

Terminin adı Terminin izahı 

Adi silahlar və ikili 
təyinatlı mallar və 
texnologiyaların 
ixracına nəzarət üzrə 
Vassenaar 
razılaşmaları 
 
Вассенаарские 
договоренности по 
экспортному 
контролю за 
обычными 
вооружениями и 
товарами и 
технологиями 
двойного применения 
 
Wassenaar 
arrangements on 
export controls for 
conventional arms and 
dual use goods and 
technologies 

1995-ci ilin dekabrında Vassenaar 
şəhərində (Hollandiya) əldə 
olunmuş beynəlxalq 
razılaşmalardır. Vassenaar 
razılaşmaları - ixraca nəzarət üzrə 
beynəlxalq orqandır. Bu qurumun 
Katibliyi Vyanada yerləşir. 
Razılaşmaların əsasını beynəlxalq 
hüquqi sənəd kimi çıxış edən və 9 
bölmədən ibarət olan Başlanğıc 
elementlər sənədi təşkil edir. 
Siyahılara hər il yenidən baxılır və 
konsensus yolu ilə qəbul olunur. 
Vassenaar razılaşmaları iştirakçıları 
Avstraliya, Avstriya, Argentina, 
Hollandiya, Yeni Zelandiya, Polşa, 
Portuqaliya, Rusiya, Rumıniya, 
Slovakiya, ABŞ, Belçika, 
Bolqarıstan, B.Britaniya, 
Macarıstan, Almaniya, Yunanıstan, 
Danimarka, İrlandiya, İspaniya, 
İtaliya, Kanada, Koreya, 
Lüksemburq, Türkiyə, Ukrayna, 
Finlandiya, Fransa, Çexiya, İsveçrə, 
İsveç, Yaponiyadır. ÜTT-nin 
qaydaları və hüquqi normaları silah 
və hərbi materiallara aid edilmir.  

Aqressiv ticarət 
 
Агрессивная 
торговля 
 
Trade harassment 

İdxal malları üçün beynəlxalq 
şəraitin çətinləşdirilməsi məqsədi 
ilə aşkar və gizli daxili tədbirlərin 
tətbiq edilməsidir. Aqressiv 
antidempinq tədbirlərinin, müdafiə 
tədbirlərinin və kompensasiya 
rüsumlarının tətbiqi aşkar tədbirlərə 
aid edilir. 



Advalor ekvivalenti  
 
Адвалорный 
еквивалент  
 
Advalorem equivalent 
(AVE) 

Xüsusi, qarışıq, birgə və ya xüsusi 
elementləri əhatə edən digər 
rüsumların faiz nisbətində müəyyən 
edilən ekvivalentdir. Advalor 
ekvivalentləri (AVE) advalor 
olmayan gömrük rüsumları üçün 
hesablanır. AVE - toplanılan faktiki 
rüsumlar və ya idxal edilən malın 
bir vahidinin dəyərinə düşən 
rusumların dəyəri əsasında 
müəyyən edilir. Məsələn, 10.00 
$/kq dəyərə malik məhsula qoyulan 
1.00 $/kq dəyərində spesifik 
rüsumun advalor ekvivalenti (AVE) 
10%-ə bərabər olar (1.00 $ / 10.00 
$ x 100%).  

Advalor gömrük 
rüsumu 
 
Адвалорная 
таможенная 
пошлина 
 
Ad valorem duty 

Malların gömrük dəyərinə görə 
faizlə hesablanan rüsum 
dərəcəsidir. Məsələn, malın gömrük 
dəyərindən 10%. ÜTT qaydaları 
hesablamanın sadəliyi və ticarət 
danışıqları gedişində milli 
bazarların qorunma dərəcələrinin 
müqayisəsi zamanı əsas indiqator 
kimi gömrük rüsumunun bu 
növündən istifadə olunmasını bütün 
ÜTT üzvlərinə tövsiyə edir. 
Hazırda bütün ölkələrin tətbiq 
etdiyi rüsum dərəcələrinin 96%-dən 
çoxunu advalor rüsumlar təşkil edir. 
İsveçrə isə yeganə istisnadır ki, 
burada advalor rüsumlar üstünlük 
təşkil etmir.  

“Axınla  aşağı” 
dempinqi -
antidempinq 
tədbirlərindən yan 

Məhsulun bu və ya digər 
komponentinin aşağı salınmış 
qiymətlərlə daxili istehsalçıya satışı 
praktikasıdır. İstesalçı sonradan bu 



keçmə metodu 
 
Демпинг «вниз по 
течению» - метод 
обхода 
антидемпинговых 
мер 
 
Downstream dumping 

komponenti emal edərək müəyyən 
məhsula çevirir və ya onu digər 
məhsulun tərkibinə daxil edir və 
bununla da ixrac bazarlarında 
qiymət üzrə üstünlük qazanır.  

AKS (Afrika, Karib 
hövzəsi və Sakit 
okean ölkələri) 
 
АКТ (Африка, 
страны Карибского 
бассейна и Тихого 
океана) 
 
ACP (African, 
Caribbean and Pacific 
countries) 

Afrika, Karib hövzəsi və Sakit 
okean ölkələrini əhatə edən 
birlikdir. Hazırda Pambıq Sazişi 
altında Avropa İttifaqı ölkələri ilə 
imtiyazlı ticarət münasibətlərinə 
malik ölkələr qrupudur.  

Satınalma təşkilatları 
 
Закупочные 
организации 
 
Procurement entities 

ÜTT-nin Dövlət satınalmaları üzrə 
Sazişinin iştirakçısı olan ölkələrin 
bu Sazişə qoşularkən təqdim 
etdikləri siyahıya daxil edilən 
satınalma təşkilatlarıdır. Buraya 
ÜTT-nin Dövlət satınalmaları üzrə 
Sazişi ilə reqlamentləşdirilən 
satınalmaları həyata keçirən 
mərkəzi hökumət qurumları, 
regional hakimiyyət orqanları, 
bələdiyyə müəssisələri, ictimai 
xidmət müəssisələri daxildir.  

“Alimentarius (Qida) 
Məcəlləsi” 
Komissiyası (qida 
standartlarının 

Qida məhsulları üzrə standart və 
normaların hazırlanması zamanı 
ÜTT-nin üzvü olan ölkələrin 
hökumətlərinin fəaliyyətlərinin 



hazırlanması üzrə 
BMT-nin Ərzaq və 
Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı və 
Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının birgə 
yaratdığı beynəlxalq 
komissiya) 
 
Комиссия «Кодекс 
алиментариус» 
 
Codex alimentarius 
commission 

koordinasiyasını təmin edir və qida 
məhsulları ilə ticarətdə bu 
qaydaların ədalətli tətbiqinə kömək 
edir. Komissiya qida məhsulları 
sahəsində, xüsusilə də qida boyaq 
maddələrinin, konservantların və 
ətirli maddələrin istifadəsində 
normaların hazırlanması və 
tətbiqinin bazis prinsiplərini işləyib 
hazırlamışdır. 

Alternativ xərclər 
nəzəriyyəsi 
 
Теория 
альтернативных 
издержек 
 
Opportunity cost 
theory 

Malın istehsal xərcləri - birinci 
maldan əlavə bir vahid istehsal 
etmək məqsədilə lazım olan 
miqdarda resursları azad etmək 
üçün ikinci malın imtina edilməsi 
zəruri olan miqdarı ilə ölçülür.  

Alternativ qiymət 
(Sin: əvəzləmə 
xərcləri; nisbi 
qiymət) 
 
Альтернативная 
цена 
 
Opportunity cost 

Eyni resurs xərcləri tələb edən digər 
əmtəə və xidmət növünün 
istehsalının itirilmiş (buraxılmış) 
imkanı ilə ölçülən əmtəə və xidmət 
istehsalının dəyəridir; bir nemətin 
digəri ilə əvəzlənməsinin 
qiymətidir. Əgər iki mümkün 
nemətdən və onların mənbələrindən 
birinin seçimi zamanı istehlakçı 
(alıcı) digərini qurban verməklə 
birinə üstünlük verirsə, onda ikinci 
nemət elə birincinin alternativ 
qiymətini göstərir. Beləliklə, 
nemətin alternativ dəyəri 



istehlakçının arzu etdiyi neməti 
əldə etmək imkanına nail olması 
üçün onun verməyə hazır olduğu 
itkinin (qurbanın) qiymətidir. 
Bu termin müqayisəli üstünlüklər 
nəzəriyyəsinin istifadə etdiyi əsas 
anlayışlardan biridir.  

“Amerikan mallarını 
alın” qanunu 
 
Закон «Покупайте 
американское»  
 
Buy american act 

ABŞ Konqresi tərəfindən hələ 
1933-cü ildə qəbul olunmuş 
qanundur. Bu qanun, ABŞ-ın dövlət 
hakimiyyət orqanları tərəfindən 
maliyyələşdirilməklə aparılan bütün 
tikinti işləri üçün malların alışının 
amerikanın daxili bazarında həyata 
keçirilməsinin zəruriliyini təsdiq 
edən ümumi müddəanı irəli 
sürmüşdür. Qanun bu məqsədlər 
üçün xarici malların alışına yalnız 
üç halda yol verirdi: (1) lazım olan 
malların ABŞ-da istehsal 
olunmadığı halda; (2) ABŞ-da 
malların alışının ictimai maraqlara 
zidd olduğu halda; (3) milli 
malların qiymətinin əsassız olaraq 
yüksək olduğu halda. ABŞ 
hökuməti ÜTT-nin Dövlət 
satınalmaları üzrə Sazişinin 
iştirakçısıdır, lakin o amerikan 
mallarının üstün satınalma sistemini 
hələ də aradan qaldıra bilməmişdir. 
Hazırda bu məsələ çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının yeni raundunun 
gedişində müzakirə olunmaqdadır.  

Amil bolluğu 
(amillərlə 
təminatlılıq) 
 

Ölkənin istehsal amilləri ilə nisbi 
təminatlılığını müəyyən edən 
göstəricidir. İstehsal amili ilə 
təminatlılıq iki üsulla müəyyən 



Фактороизбыточнос
ть 
(факторонасыщенно
сть) 
 
Factor abundance 

oluna bilər: istehsal amillərinin hər 
birinin nisbi qiymətləri vasitəsilə və 
istehsal amillərinin mütləq ölçüsü 
ilə. Əgər II ölkədə kapitalın 
dəyərinin əməyin dəyərinə nisbəti I 
ölkədəki anoloji nisbətdən 
aşağıdırsa, yəni kapital I ölkə ilə 
müqayisədə II ölkədə nisbətən ucuz 
olarsa, bu halda II ölkə I ölkəyə 
nisbətən kapitalla daha çox təmin 
olunmuşdur. Yəni P′

k / P′
l > Pk / Pl 

Burada, P′
k - ikinci ölkədə kapitalın 

dəyəri; P′
l - ikinci ölkədə əməyin 

dəyəri; Pk - birinci ölkədə kapitalın 
dəyəri;  Pl - birinci ölkədə əməyin 
dəyəridir. Adətən, kapitalın dəyəri 
faiz dərəcəsi ilə, əməyin dəyəri isə 
əmək haqqı ilə ölçülür. Burada 
söhbət mütləq göstəricilərdən deyil, 
nisbi göstəricilərdən gedir.  

Amil intensivliyi 
 
Фактороинтенсивно
сть 
 
Factor intensity 

Müəyyən malın istehsalında istifadə 
olunan istehsal amillərinin  nisbi 
məsrəflərini müəyyən edən 
göstəricidir. Əgər 2 malının 
istehsalına çəkilən kapital və əmək 
xərclərinin nisbəti 1 malının 
istehsalına çəkilən kapital və əmək 
xərclərinin nisbətindən çoxdursa, 
onda 2 malı nisbətən daha 
kapitaltutumlu mal hesab olunur. 
Yəni K2 / L2 > K1 / L1 . Burada, K2 
- 2 malına olan kapital xərci, L2 - 2 
malına olan əmək xərci, K1 - 1 
malına olan kapital xərci, L1 - 1 
malına olan əmək xərcidir. Bu 
termin istehsal amillərinin nisbəti 
nəzəriyyəsinin əsas anlayışıdır. 



Amil intensivliyinin 
istiqamətinin 
dəyişməsi  
 
Реверс факторов 
производства 
 
Factor-intensity 
reversal 

Eyni bir malın kapital bolluğu 
(artıqlığı) olan ölkədə 
kapitaltutumlu, əmək bolluğu 
(artıqlığı) olan ölkədə isə 
əməktutumlu olmasını şərtləndirən 
prosesdir.  

Amil tutumu 
təhlilləri 
 
Анализы факторной 
интенсивности 
 
Factor-intensity 
analysis 

Müqayisəli üstünlüyün Hekşer-Olin 
nəzəriyyəsinə əsaslanan kəmiyyət 
təhlili metodudur. Ondan ayrıca bir 
ölkə üçün hansı istehsal amilinin 
müqayisəli üstünlüyün mənbəyi 
olmasını müəyyən etmək üçün 
istifadə olunur.  

And İttifaqı 
 
Андский союз 
 
Andean Community 

Boliviya, Kolumbiya, Ekvador, 
Peru və Venesuelanı əhatə edən 
birlikdir.  

Antidempinq 
danışıqları üzrə 
müttəfiqlər  
 
Друзья 
антидемпинговых 
переговоров 
 
Friends of 
antidumping 
negotiations 

ÜTT-nin Antidempinq 
Tədbirlərinin Tətbiqi üzrə Sazişinin 
dəqiqləşdirilməsi haqqında 
məsələlər üzrə Doha raundu 
gedişində yaxın mövqelərdən çıxış 
edən ölkələr qrupudur. Bu qrupun 
tərkibi ÜTT çərçivəsində çoxtərəfli 
danışıqlarda bir-birindən iqtisadi 
inkişaf səviyyələrinə və siyasi 
quruluşlarının formalarına görə 
fərqlənən, lakin danışıqlarda 
ümumi maraq ətrafında birləşmiş - 
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 
olan ölkələr daxil olmaqla - 
müxtəlif ölkələrin qruplaşmalarının 



yarandığını aydın olaraq göstərir. 
Antidempinq danışıqları üzrə 
müttəfiqlər qrupuna Braziliya, Çili, 
İsrail, Yaponiya, Cənubi Koreya, 
Norveç, İsveçrə, Tayvan, Tailand 
və Honkonq (ÇXR) daxildir.  

Antidempinq 
Məcəlləsi 
 
Антидемпинговый 
кодекс 
 
Antidumping codex 

GATT-ın VI maddəsinin tətbiqi 
üzrə hüquqi və prosedur qaydalar 
toplusudur. Məcəllə 
müqəddimədən, 18 maddədən və 
iki əlavədən ibarətdir. GATT-ın VI 
maddəsi malların dempinq qiyməti 
üzrə satışını neytrallaşdırmaq 
məqsədilə antidempinq rüsumunun 
tətbiqi imkanını nəzərdə tutur. 
Lakin GATT-ın VI maddəsində bir 
çox hüquqi və prosedur qaydalar 
(müddəalar) işlənib 
hazırlanmamışdır. Bu isə GATT 
çərçivəsindəki çoxtərəfli danışıqlar 
gedişində GATT-ın VI maddəsinin 
tətbiqi üzrə sazişlərin ardıcıl olaraq 
yaradılmasına gətirib çıxardı: 1969-
cu ilin Antidempinq məcəlləsi 
(Kennedi raundu); 1979-cu ilin 
Antidempinq məcəlləsi (Tokio 
raundu) və nəhayət, 1994-cü ilin 
Antidempinq məcəlləsi (Uruqvay 
raundu). 1994-cü ilin nəşrinin 
Antidempinq məcəlləsi 
antidempinq proseduralarından 
əsassız istifadəni çətinləşdirən daha 
aydın və dəqiq müddəalara 
malikdir. Antidempinq təhqiqatının 
aparılması zamanı idxalatçı ölkədən 
dempinqlə onun təsiri nəticəsində 
milli istehsala dəyən zərər arasında 



dəqiq qarşılıqlı əlaqənin müəyyən 
olunmasını tələb edən müddəa 
gücləndirilmişdir. Antidempinq 
məcəlləsi dempinq qiymətləri üzrə 
mal idxalının minimum ölçüsünü 
(anoloji malın idxalının 3%-i) və 
qiymətlərdəki minimum fərqi (2%) 
müəyyən edir. Sazişə görə, 
antidempinq rüsumundan yalnız 
dempinq faktının müəyyən 
edilməsindən və idxalatçı ölkədə 
dempinqin milli istehsala maddi 
ziyan vurmasından və ya onu 
törətmə təhlükəsini yaratdıqdan 
sonra cavab tədbiri kimi istifadə 
oluna bilər. Antidempinq 
məcəlləsinin 2 və 3-cü maddələri 
bu hallarda tətbiqi mümkün olan  
meyarları müəyyən edir. 
Məcəllənin 8-ci maddəsinə görə, 
antidempinq rüsumunun ölçüsü 
dempinq və normal qiymət 
arasındakı fərqi (dempinq 
miqyasını) keçməməlidir. 
Antidempinq məcəlləsi maddi 
ziyanın müəyyən edilməsinə aid 
olan müddəaları antidempinq 
rüsumlarının müəyyən olunması 
metodikasına daxil edir. Məcəllənin 
5-ci maddəsində göstərilir ki, 
təhqiqatlar malların gömrük 
buraxılışı proseduralarına mane 
olmamalıdır. Antidempinq 
məcəlləsi bütün maraqlı tərəflərin 
iştirakı ilə təhqiqatın aşkar xarakter 
daşımasını, şəffaflığını tələb edir. 
Buraya inkişaf etməkdə olan 



ölkələrin maraqlarını əks etdirən 
müddəalar daxil edilmişdir. 
Onlardan biri dempinq faktının 
müəyyən edilməsi zamanı inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə 
qiymətqoymanın xüsusiyyətlərinin 
uçotunu tələb edir və bununla bağlı 
olaraq qeyd edir ki, inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin ixrac qiymətlərinin 
onların daxili qiymətlərindən aşağı 
olması halı (faktı) onların 
avtomatik olaraq dempinqdə 
ittiham olunmasına əsas verir. 
Məcəllənin 11-ci maddəsinə görə, 
antidempinq rüsumu dempinqdən 
olan itkini neytrallaşdıracaq zaman 
müddəti qədər qüvvədə olmalı və 
onun daxil edilməsindən 5 il sonra 
öz fəaliyyətini dayandırılmalıdır. 
Antidempinq məcəlləsi 
antidempinq rüsumunun 
hesablanmasının vahid 
metodologiyasını və dəqiq prosedur 
normalarını müəyyən edir. Bu 
məqsədlə ÜTT-nin mallarla ticarət 
üzrə Şurası çərçivəsində 
antidempinq tədbirləri üzrə Komitə 
fəaliyyət göstərir.   

Antidempinq 
praktikası üzrə Saziş  
 
Соглашение по 
антидемпинговой 
практике 
 
Agreement on Anti-
Dumping Practices 

Tokio raundu kimi tanınan və 
QATT üzvlərinin 1980-ci ildəki 
sessiyasından sonra bağlanmış 
beynəlxalq razılaşmadır. Bu 
razılaşma, “dempinq” idxalında 
iştirak edən ölkələrin rəsmi olaraq 
müdafiə qismində antidempinq 
rüsumlarından istifadə etməsi 
şərtlərini müəyyənləşdirmişdir. 



Antidempinq rüsumu
 
Антидемпинговая 
пошлина 
 
Antidumping duty 

Dempinq əsasında haqqsız qiymət 
rəqabətinin mənfi nəticələrini 
neytrallaşdırmaq məqsədilə malın 
daxili və xarici bazarlarda satış 
qiymətləri arasındakı fərq 
miqdarında idxalatçı ölkənin tətbiq 
etdiyi müvəqqəti rüsumdur. 

Antidempinq 
tədbirləri 
 
Антидемпинговые 
меры 
 
Antidumping measures

ÜTT qaydalarına uyğun olaraq 
dempinqin olması faktı sübut 
olunduğu halda, konkret malın 
idxalına qoyulan və adi gömrük 
rüsumlarından yüksək olan idxal 
rüsumlarının tətbiq olunması ilə 
əlaqədar tədbirlərdir. Belə tədbirlər 
idxalatçı kimi çıxış edən ÜTT 
üzvlərinin ərazisində dempinq 
qiymətləri üzrə idxalın milli 
sənayeyə ziyan vurduğu halda, 
ixrac qiymətlərinin ixracatçı olkədə 
onların “adi qiymətlərindən” aşağı 
olduğu idxal mallarına münasibətdə 
(adətən, idxal olunan malın dəyəri 
ixracatçı ölkənin daxili bazarındakı 
qiymətlə müqayisə olunur) tətbiq 
oluna bilər. İxracatçının öz üzərinə 
götürdüyü malın qiyməti üzrə 
gömrük rüsumları və ya digər 
öhdəlikləri şəklində çıxış edə bilən 
bu cür tədbirlərin istifadəsini 
reqlamentləşdirən müfəssəl 
qaydalar Tokio raundu gedişində 
razılaşdırılmışdır. Əldə olunmuş bu 
saziş Uruqvay raundu prosesində 
yenidən nəzərdən keçirilmişdir.  



Antiinhisar 
qanunvericiliyi 
 
Антимонопольное 
законодательство 
 
Antirust law 

Daxili bazarda aparıcı mövqedən 
sui-istifadənin aradan 
qaldırılmasına istiqamətlənmiş 
hüquqi normalardır. İlk antiinhisar 
qanunları 100 ildən də  çox bundan 
əvvəl ABŞ-da meydana çıxmışdır. 
Hazırda antiinhisar qanunvericiliyi 
bir çox ölkələrin hüquqi 
sistemlərinin tərkib hissəsini təşkil 
edir. Müasir iqtisadiyyatda iri 
transmilli inhisar şirkətlərinin 
aparıcı rol oynaması səbəbindən 
antiinhisar qanunverciliyinin 
ticarətlə qarşılıqlı əlaqə problemi öz 
yerini ÜTT-də tapmışdır. 1996-cı 
ildə Nazirlər konfransı (Sinqapur) 
ticarət və rəqabət məsələləri üzrə 
İşçi qrupunun yaradılması qərarını 
qəbul etdi. ÜTT və UNCTAD 
çərçivəsində antiinhisar siyasəti və 
praktikası “məhdudlaşdırıcı işgüzar 
praktika” adını almışdır. Hazırda bu 
sahədə görülən işlər ÜTT 
çərçivəsində gələcək ticarət 
danışıqları üçün mümkün təkliflərin 
hazırlanması məqsədilə antiinhisar 
siyasəti və ticarət arasında qarşılıqlı 
əlaqə probleminin müzakirəsi 
səviyyəsində inkişaf etdirilir.  

Apellyasiya orqanı 
 
Апелляционный орган 
 
Appellate body 

Appelyasiya orqanı mübahisələrin 
tənzimlənməsinə nəzarət edən 
qayda və proseduraların başa 
düşülməsinə (DSU) uyğun olaraq 
yaradılmışdır ki, bu da ÜTT-nin 
əsasını qoyan Mərakeş sazişinin 
əlavəsində verilmişdir. ÜTT üzvləri 
arasındakı mübahisələrin 



tənzimlənməsi elementlərindən 
biridir. Apelyasiya orqanı 
mübahisələrin həlli Orqanı 
tərəfindən təsdiq olunur. 
Apleyasiya orqanı hüquq və ÜTT 
sazişlərinin ümumi məsələləri 
sahəsində beynəlxalq ticarətdə 
avtoritet ada malik olan yeddi 
nəfərdən ibarətdir. Onlar 
hökumətləri təmsil etmir və şəxs 
qismində fəaliyyət göstərirlər. 
Onların vəzifəsi - ÜTT iddiaçıları 
və qaydaları baxımından ekspertlər 
qrupunun tövsiyələrinin hüquqi 
şərhini, onun qanuniliyini 
verməkdir. Apelyasiya orqanına 
ekspertlər qrupunun qərarı ilə 
razılaşmayan  tərəflər müraciət 
edirlər. Əgər Mübahisələrin həlli 
orqanı Apelyasiya orqanının 
məruzəsini qəbul etməmək barədə 
qərarını konsensus əsasında qəbul 
etməzsə, Appelyasiya orqanının 
məruzəsi Mübahisələrin həlli orqanı 
tərəfindən qəbul olunur və 
mübahisə edənlər tərəfindən də 
tanınır. Apelyasiya orqanının 
fəaliyyəti ÜTT çərçivəsində öz 
müsbət qiymətini almışdır.  
Appelyasiya orqanının funksiyası 
DSU-nun 17-ci maddəsinə uyğun 
olaraq, panel hesabatlardan doğan 
appelyasiyaları dinləməkdir. 
Appelyasiya orqanının ayrı-ayrı 
üzvləri DSU-nun 21-ci maddəsinə 
görə bəzən münsif (arbitr) kimi 
fəaliyyət göstərə bilərlər. 



Artan əvəzləmə 
xərcləri 
 
Возрастающие 
издержки замещения 
 
Increasing opportunity 
costs 

2 malının hər bir əlavə vahidinin 
istehsalı üçün 1 malının sabit deyil, 
artan miqdarının qurban 
verilməsinin zəruriliyini nəzərdə 
tutur. 

Asimmetrik ticarət 
sazişləri 
 
Асимметричные 
торговые 
соглашения 
 
Asymmetrical trade 
agreements 

Əsasən ikitərəfli ticarət 
razılaşmaları olmaqla, iki 
partnyorun hər birində müxtəlif 
öhdəliklər paketinin mövcudluğunu 
göstərir.   

Asiya-Sakit okean 
iqtisadi əməkdaşlığı 
 
Азиатско-
тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество 
(АТЭС) 
 
Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) 

Ticarət proseduralarının 
sadələşdirilməsi üzrə mühüm 
əhəmiyyətə malik proqramların 
tətbiqi ilə məşğul olan birlikdir.  

Audiovizual 
xidmətlər 
 
Аудиовизуальные 
услуги 
 
Audiovisual services, 
(see also: Broadband 
services) 

Videokasetlərin və kinofilmlərin 
göstərilməsi, yayılması və 
istehsalını əhatə edən xidmət 
növləridir. 



Autsorsinq 
 
Аутсорсинг  
 
Outsourcing 

Xarici podrat deməkdir. Əsasən 
podratçının daha ucuz işçi qüvvəsi 
hesabına əməyin məhsuldarlığının 
yüksəldilməsi və məhsulun maya 
dəyərinin aşağı salınması məqsədilə 
müəssisənin bir sıra biznes-
funksiyalarının və ya biznes-
prosesinin bir hissəsinin kənar 
podratçıya ötürülməsidir. Yəni yerli 
şirkətin istehsal, reallaşdırma, 
tədqiqat işlərinin aparılması və s. 
üzrə funksiyalarının digər ölkəyə 
ötürülməsini nəzərdə tutur. 
Autsorsinqin mütləq şərtini 
fəaliyyətin üçüncü tərəfə ötürülməsi 
təşkil edir. 

Avropa Birliyinin 
daxili bazar 
proqramı 
 
Программа 
внутреннего рынка 
ЕС 
 
EC Internal Market 
Program 

1985-ci ildən 1992-ci ilədək 
fəaliyyət göstərmiş ümumi əmtəə 
və xidmətlər bazarının yaradılması 
proqramıdır.  

Avropa İttifaqının 
ümumi ticarət 
(kommersiya) siyasəti
 
Общая торговая 
политика Евросоюза 
 
Common Trade Policy 
or Common 
Commercial Policy 

Roma müqaviləsinin 113-cü 
maddəsinə əsasən, Avropa 
İttifaqının daxili bazarının 
vahidliyinə təminat verən ticarət 
siyasətidir.  



Avropa patent 
konvensiyası 
 
Европейская 
патентная 
конвенция 
 
European Patent 
Convention (syn. 
Convention on the 
Grant of European 
Patents) 

Konvensiya 5 oktyabr, 1973-cü ildə 
imzalanmışdır.  

Avtomatik 
lisenziyalaşdırma 
 
Лицензирование 
автоматическое 
 
Automatic licensing 

Ərizənin verilmə qaydalarına riayət 
olunduğu istənilən halda lisenziya 
üçün ərizə verən idxalatçının malın 
idxalı üçün avtomatik icazə əldə 
etməsidir. Mal idxalına icazə kimi 
lisenziyanı ləğv etmir, lakin 
lisenziya vermə prosesini 
sadələşdirir. ÜTT-nin idxalın 
lisenziyalaşdırılması üzrə Sazişinə 
görə, avtomatik lisenziyalaşdırma 
zamanı lisenziyanın əldə edilməsi 
üçün ərizənin təsdiqi bütün hallarda 
istisnasız verilir. ÜTT qaydaları 
üzrə idxalın avtomatik 
lisenziyalaşdırılması prosedurası 
idxalı məhdudlaşdıran üsul 
olmamalıdır. Avtomatik 
lisenziyalaşdırmanın başlıca 
vəzifəsi - xarici ticarət üzərində 
nəzarət və müşahidənin 
(monitorinqin) həyata keçirilməsi 
üçün mexanizmin yaradılmasıdır.  



Öhdəlikdən azad 
olma üzrə qeyd-şərt 
 
Развязывающая 
оговорка 
(избавительная 
оговорка) 
 
Escape clause 

Hüquqi sənəddə öhdəliyin 
müvəqqəti olaraq icra 
olunmamasına icazə verən qeyd-
şərt. GATT-1994 çərçivəsində 
azadedici şərt XIX maddədə 
mövcuddur. ÜTT qaydalarına və 
digər ticarət sazişlərinə görə, 
idxalın ziyan vurduğu və ya milli 
istehsalçılar üçün ciddi itki 
təhlükəsi yaratdığı halda iştirakçı 
ölkələrin ticarətin 
liberallaşdırılması üzrə öz 
üzərlərinə götürdükləri 
öhdəliklərdən müvəqqəti olaraq 
azad olunmasına imkan verən 
şərtdir.  
O milli istehsal sahəsində itkinin 
baş verməsinə səbəb olmaqla və ya 
belə bir təhlükəni yaratmaqla, 
konkret malın idxalının qabaqcadan 
bilinməyən səbəblər üzündən 
artdığı halda həmin mala 
münasibətdə əvvəllər edilmiş tarif 
güzəştini müvəqqəti olaraq 
saxlamağa, azaltmağa və ya ləğv 
etməyə imkan verir. ÜTT 
çərçivəsində bu mənada çox vaxt 
“qoruyucu tədbirlər” (Safeguard 
Action) terminindən istifadə olunur. 
Qoruyucu tədbirlərin tətbiqi ÜTT-
nin Qoruyucu Tədbirlər Haqqında 
Sazişi ilə tənzimlənir. 

Azad gömrük zonası 
 
Свободная 
таможенная зона 
 

Xarici malların gömrük rüsumu, 
vergisi tutulmadan, eləcə də 
göstərilən mallara iqtisadi siyasət 
tədbirləri tətbiq etmədən, müvafiq 
ərazi sərhədlərində və yerlərində 



Free custom zone 
stock 

tətbiq olunan və istifadə edilən 
gömrük rejimidir. Azad gömrük 
zonasında pərakəndə ticarət və 
qanunvericiliyin qadağan etdiyi 
digər fəaliyyətlərdən başqa, 
istənilən istehsal və kommersiya 
fəaliyyətinə yol verilir. Mallar 
burada müddət məhdudiyyəti 
olmadan yerləşdirilə bilər.  

Azad ticarət 
 
Свободная торговля 
 
Free trade 

Xarici ticarətə minimum dövlət 
müdaxiləsi siyasətidir. Bu siyasət 
tələb və təklifin sərbəst bazar 
qüvvələri əsasında inkişaf edir. 

Azad ticarət 
haqqında Saziş 
 
Соглашение о 
свободной торговле 
 
Free-trade agreement 
(FTA) 

İştirakçı ölkələr arasında əmtəə və 
xidmətlərlə sərbəst mübadiləni 
müəyyən edən iki və ya daha çox 
ölkələr arasında bağlanan sazişdir. 

Azad ticarət 
haqqında Şimali 
Amerika Sazişi 
(NAFTA) 
 
Североамериканскоe 
Соглашение о 
свободной торговле 
(НАФТА) 
 
North American Free 
Trade Agreement 
(NAFTA) 

Kanada, ABŞ və Meksikanı əhatə 
edən və 1 yanvar 1994-cü ildə 
qüvvəyə minmiş razılaşma ilə 
fəaliyyət göstərən iqtisadi 
inteqrasiya birliyidir. Bu Birlik 
müasir dövrdə dünya 
iqtisadiyyatında regional 
inteqrasiya blokları arasında üç ən 
mötəbər təşkilatdan biridir. 



Azad ticarət zonası 
 
Зона свободной 
торговли  
 
Free trade area (FTA) 

GATT-1994-ün XXIV maddəsinə 
görə iki və ya bir neçə gömrük 
ərazisi qurupu kimi müəyyən 
olunur. Bu, praktiki olaraq bütün 
qarşılıqlı ticarətə münasibətdə 
xarici ticarət rüsumlarının və digər 
məhdudiyyətlərin ləğv olunduğu bir 
ərazidir.    

“Banan hadisələri” 
 
«Банановые случаи» 
 
Banana cases 

Zəif inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən 
qaldırılmış və onların xeyirinə həll 
edilmiş, inkişaf etmiş ölkələrə qarşı 
iddialardır. Birinci hadisə – 1993-
1994-cü illərdə Kolumbiyanın, 
Kosta-Rikanın, Qvatemalanın, 
Nikaraquanın və Venesuelanın 
AİB-ə qarşı iddiaları, ikinci hadisə 
– 1996-cı ildə Ekvadorun, 
Qvatemalanın, Hondurasın, 
Meksikanın və ABŞ-ın Avropa 
İttifaqına qarşı iddaları olmuşdur.  

Barter ticarəti, 
qarşılıqlı ticarət (alış) 
 
Бартерная торговля 
  
Barter trade (see also 
Compensation trade; 
Countertrade) 

Malların birbaşa mübadiləsi və ya 
bir malın digəri ilə əvəz edilməsi 
vasitəsi ilə ticarətin aparılmasıdır. 

Beynəlxalq Ticarət 
Təşkilatı və ya 
Beynəlxalq Ticarət və 
Məşğulluq Təşkilatı 
  
Международная 
организация по 
торговле и 
занятости 

Beynəlxalq Ticarət və Məşğulluq 
Təşkilatının nizamnaməsi 
Havanada (Kuba) keçirilən BMT-
nin konfransında hazırlanaraq qəbul 
edilmiş və tarixdə 1948-ci ilin 
“Havana nizamnaməsi” kimi yadda 
qalmışdır. ABŞ Konqresinin bu 
Nizamnaməni imzalamaqdan 
imtina etməsi ilə əlaqədar olaraq, 



 
International Trade 
Organisation or 
International Trade 
and Employment 
Organisation (ITO) 

“Beynəlxalq Ticarət və Məşğulluq 
Təşkilatı” yaradılmadı. QATT 
(1947) bu Nizamnamənin 
fəsillərindən birini təmsil edir.  

“Biletsizlər”,  
Haqsız olaraq 
güzəştlərdən istifadə 
edən ölkələr 
 
«Фрирайдеры» 
Страны, 
незаслуженно 
пользующиеся 
льготами 
 
Free riders 

Özləri müvafiq addım atmayan 
ticarətin liberallaşdırılması 
benefisiarlarına münasibətdə tətbiq 
edilən termindir. Bəzən bu termin 
liberallaşdırma üzrə birgə 
fəaliyyətlərdə iştirak etməyən, onun 
faydalarından istifadə etməyi 
arzulamayan ölkələrə münasibətdə 
də tətbiq edilir.  

“Bler Haus” 
Razılaşması 
 
Соглашение «Блэр 
Хаус» 
 
Blair House Accord 

1992-ci ilin noyabrında ABŞ və AT 
arasında kənd təsərrüfatı üzrə əldə 
edilmiş razılaşmadır. 

Ümumi imtiyazlar 
(preferensiyalar) 
sistemi çərçivəsində 
inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə verilən tarif 
imtiyazlarının 
(preferensiyalarının) 
mütərəqqi yolla 
aradan qaldırılması 
 
Прогрессивная 
отмена тарифных 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin 
iqtisadi inkişaf səviyyələri artdıqca 
öz üzərlərinə götürdükləri böyük 
öhdəlikləri göstərən prinsipdir. 



преференций, 
предоставленных 
развивающимся 
странам в рамках 
Генеральной 
системы 
преференций 
 
Graduation (see also 
GSP) 
Baza dövrü 
 
Базовый период 
 
Base period 

Uruqvay raundunun kənd 
təsərrüfatı üzrə danışıqlarında bütün 
ticarət maneələrinin azaldılmaları 
və öhdəliklərlə əlaqədar olaraq 
müəyyənləşdirilmiş müvəqqəti 
keçid dövrüdür. 

Bazara cari çıxış üzrə 
tarif kvotaları 
 
Тарифные квоты 
текущего доступа на 
рынок 
 
Current access tariff 
quotas 

Uruqvay raundu gedişində “Kənd 
təsərrüfatı üzrə Saziş”in 4-cü 
maddəsinə uyğun olaraq qeyri-tarif 
tədbirlərinin onların tarif 
ekvivalentlərinə çevrilməsinin 
(tarifləşdirilmənin) təmin olunduğu 
dövrdə minimum giriş səviyyəsinin 
təmin olunması məqsədilə tarif 
kvotaları daxil edilmişdir.    

Bazara cari giriş üzrə 
öhdəliklər 
 
Обязательства по 
текущему доступу 
на рынок 
 
Current access 
commitments 

Tarif kvotaları çərçivəsində gömrük 
rüsumlarının aşağı dərəcələri üzrə 
idxalatçı ölkələrin kənd təsərrüfatı 
məhsullarının (əsasən dəyişkən 
iqlimli ölkələrdə istehsal 
olunanməhsulların) idxalı  üzrə 
olan öhdəlikləridir. Bu öhdəliklərin 
meydana gəlməsi inkişaf etmiş 
ölkələrin kənd təsərrüfatı malları 
idxalının böyük hissəsinin xüsusi 
sazişlər çərçivəsində, imtiyazlı 
rüsumlar və ya rüsumsuz əsasda 



həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Eyni 
zamanda, tarifləşdirmə belə mallar 
üçün yüksək rüsumların meydana 
çıxmasına səbəb olur. Cari giriş 
üzrə öhdəliklər bazara güzəştli 
girişin saxlanılmasında 
idxalatçıların və ixracatçıların 
maraqlarını təmin etməlidir.  

Bazara çıxış sxemi  
 
Схема выхода на 
рынок  
 
Market access map 
(MACMAP, ITC) 

Bazara çıxış sxemi gömrük tarifləri 
və bazara çıxış imkanı sahəsində 
maneələrə dair interaktiv müraciət 
formasıdır. Bazara çıxış sxemi 
Beynəlxalq ticarət Komitəsi (İTC) 
tərəfindən ÜTT və UNCTAD ilə 
sıx əməkdaşlıq şəraitində 
hazırlanmışdır. O, 184 idxalatçı 
ölkə və ya ərazi tərəfindən ikitərəfli 
səviyyədə tətbiq edilən bazara çıxış 
imkanı şərtlərini əhatə edir. Bazara 
çıxış sxemi coğrafi ərazi 
baxımından əlaqələri gücləndirir: 
demək olar ki, bütün çoxtərəfli, 
regional və ikitərəfli ticarət 
razılaşmalarını əhatə edir; xüsusi 
tariflərin əlavə dəyər 
ekvivalentlərini daxil edir; 
həmçinin, mənşə sertifikatları və 
qaydaları, tarif kvotaları anti-
dempinq rüsumlarını əks etdirir. 
Tariflər ən təfsilatlı milli tarif xətti 
səviyyəsində, eləcə də, 6, 4 və 2 
rəqəmli ümumi göstəricilər ilə ifadə 
olunur. Tətbiq həmçinin, ölkə 
qruplarının ümumiləşdirilməsini və 
müxtəlif formalardan istifadə 
etməklə tariflərin azaldılmasının 
həvəsləndirilməsini təmin edir. 



Ətraflı məlumat üçün 
www.macmap.org internet saytına 
daxil ola və ya 
macmap@intracen.org ünvanı ilə 
əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

Bazara çıxış 
 
Выход на рынок 
 
Market entry 

Malların daxili bazarda satış imkanı 
ilə müəyyən olunur ki, bu da öz 
növbəsində bazarda mövcud olan 
daxili şərtlərin sərtlik dərəcəsindən 
asılıdır. Məsələn, daxili bazarda 
yüksək olmayan idxal rüsumları 
zamanı daxili bazarı mahiyyətcə 
bağlı edən sərt texniki maneələr 
mövcud ola bilər. Bu termin 
“bazara giriş” terminindən fərqlənir 
(bax: bazara giriş).  

Bazara çıxış şöbəsi 
 
Отдел по доступу к 
рынку (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Market Access (at the 
WTO Secretariate) 

Tarif və qeyri-tarif tədbirlərinə aid 
olan konsessiyaların icrasını 
müşahidə edir; tarif və qeyri-tarif 
tədbirlərinə aid olan məsələlər üzrə 
məsləhət forumlarını təşkil edir; 
tarif konsessiyalarının 
dəyişdirilməsinə və ondan 
kənarlaşma proseduralarının 
tətbiqinə nəzarət edir; ÜTT-nin iş 
planlarının (proqramlarının) 
müasirliyinin təmin olunması və 
tarif nomenklaturasında baş verən 
dəyişikliklərin  vaxtında əks 
olunmasını təmin edir; 1984 və 
1985-ci illərdə GATT-ın danışıq 
aparan tərəflər (kontragentlər) üzrə 
razılaşdırdığı qrafik və 
proseduralara (BISD 31S/227 və 
228 və BISD 32S/92 və 93) uyğun 
olaraq kəmiyyət məhdudiyyətləri və 
digər qeyri-tarif məhdudiyyətləri 



üzrə sənədləşmənin yeniləşməsini 
və təhlillərin aparılmasını təmin 
edir.   

Bazara çıxış üzrə 
güzəştlər 
 
Уступки по доступу 
к рынку 
 
Market access 
concessions 

Razılaşmaya əsasən qəbul edilmiş 
və bazara çıxış üzrə bütün 
öhdəlikləri əhatə edir. 

Qeyri-bazar 
iqtisadiyyatı 
(mərkəzləşmiş planlı 
iqtisadiyyat) 
 
Нерыночная 
экономика 
 
Non-market economy 
(syn. Centrally-
planned economy 
(CPE)) 

1980-ci illərin axırı və 1990-cı 
illərin əvvəlinə qədər planlaşdırma 
üzrə hökumət komitələri tərəfindən 
işlənib-hazırlanan illik planlara 
əsaslanan iqtisadiyyata malik 
ölkələr (Mərkəzi və Şərqi Avropa, 
SSRİ, Çin, Vyetnam və s.) bu növ 
iqtisadi sistemə aid edilirdilər. 
Hazırda bu ölkələrdən bir çoxu 
bazar iqtisadiyyatlı ölkə statusunu 
əldə etmiş və yaxud həmin strateji 
hədəfə yaxınlaşmışlar.  

Bazara giriş və çıxış 
 
Доступ на рынок 
(Market Access) и 
выход на рынок 
 
Market access 

İdxalatçı ölkələrin bazarlarında 
ixrac mallarının reallaşdırılması  
(satışı) imkanlarının təhlili üçün 
istifadə olunan iki termindir. Bazara 
girişlə bazara çıxış arasında aşkar 
fərq vardır. İdxal edən ölkənin 
bazarına giriş imkanı hər şeydən 
əvvəl, ticarətin tənzimlənməsinin 
beynəlxalq olaraq qəbul olunmuş 
normaları (gömrük rüsumlarının 
dərəcələri, kvotalaşdırma, 
lisenziyalaşdırma, digər inzibati 
sərhədyanı tələblər) ilə müəyyən 



olunan sərhədyanı şəraitdən asılıdır. 
Bazara çıxış imkanı həm 
ixracatçının 
rəqabətqabiliyyətliliyindən (qiymət, 
keyfiyyət, idxal ölkəsinin 
standartına uyğunluq, ekoloji və 
sanitar-veterinar aspektlər), həm də 
idxal ölkəsinin daxili bazarının 
xarakteristikasından (inhisarlaşma 
dərəcəsi, istehsal-satış həlqələrinin, 
supermarketlərin və s. mövcudluğu) 
asılıdır. Beləliklə, bazara giriş 
zəruridir, lakin bazara çıxışın zəruri 
şərti deyildir. Bazara giriş şərtləri 
ilə bazara çıxış şərtləri arasında 
mühüm fərq həm də ondan ibarətdir 
ki, bazara çıxış şərtlərindən fərqli 
olaraq, bazara giriş şərtləri ÜTT 
çərçivəsində beynəlxalq hüquq 
obyektini təşkil edir. Bazara girişi 
ləngidən maneələr 
liberallaşdırıldıqca, bazara çıxış 
şərtləri daha da hiss olunan maneə 
olmaqda davam edir və malların 
realizasiyası imkanlarını aradan 
qaldıra bilir. 

Bazara giriş üzrə 
tənzimləmə tədbirləri 
 
Меры регулирования 
доступа на рынок 
 
Market-access 
measures 

Xidmət istehsalçısı olan xarici 
firmaların yerli bazarda əməliyyat 
aparmasını məhdudlaşdıran və ya 
qadağan edən ticarət siyasəti 
alətləridir.  



Bazara minimum 
giriş üzrə öhdəliklər 
 
Обязательства по 
минимальному 
доступу на рынок 
 
Minimum access 
commitments 

İdxalı cüzi olan və ya olmayan 
kənd təsərrüfatı mallarına 
münasibətdə bazara giriş üzrə 
öhdəliklərdir. İdxalatçı ölkə belə 
mallar üçün baza dövründə (1986-
1988-ci illər) daxili istehlakın 3%-i 
həcmində tarif kvotası müəyyən 
etmək və 2000-ci il (inkişaf etmiş 
ölkələr) və ya 2004-cü il (inkişaf 
etməkdə olan ölkələr) üçün onu 
5%-dək çatdırmaq öhdəliyinə 
malikdir. Gömrük rüsumları 
dərəcələri gömrük kvotası 
çərçivəsində əlaqələndirilmiş rüsum 
dərəcələrinin 32%-ni keçməməlidir.  

Bazara imtiyazlı 
(preferensial) 
daxilolma 
 
Преференциальный 
доступ на рынок 
 
Preferential market 
access 

Ticarət tərəfdaşının daha əlverişli 
rejimə yaxın olan bazara daxil 
olması üçün yaradılan şəraitdir. 

Bazarda tədavül 
(dövriyyə) nişanı 
 
Знак обращения на 
рынке 
 
Market turnover mark 

Malların tədavülə buraxılmasının 
texniki reqlamentlərinin tələblərinə 
uyğunluğu üzrə alıcıların 
məlumatlandırılması üçün nəzərdə 
tutulan nişandır. 

Bazarın sarsıdılması 
  
«Подрыв» рынка 
 
Market disruption 

Ümumilikdə, əks müdafiə 
tədbirlərinin tətbiqi üçün ən əsas 
səbəblərdən biridir. İdxal malları 
axınının ümumilikdə yerli sənayeyə 
mənfi təsir edəcək dərəcədə yerli 
istehsal malları satışının azalmasını 



doğuran haldır. Adətən, idxal 
mallarının artan axınları nəticəsində 
daxili istehsalçıların daxili 
bazardakı mövqelərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə zəifləməsi ilə əlaqədar 
olaraq idxal malları tədarükçüləri 
üçün əlverişli vəziyyət yaranır.  

Bazarın bölünməsi 
haqqında Saziş 
 
Соглашения о 
разделе рынка 
 
Market-sharing 
arrangements 

Təyin olunmuş səviyyədən aşağı 
olmayaraq müəyyən sahədə daxili 
sənayenin payının saxlanılmasına 
istiqamətlənmiş, hökumət 
tərəfindən başlanan və dəstəklənən 
proqramlardır. Bazarın bölünməsi 
haqqında razılaşmalar həm mal, 
həm də xidmətləri əhatə edir.  

Ədalətli bazar payı 
 
Справедливая доля 
рынка 
 
Equitable share of the 
market 

Xammal istehsalı üçün icazə 
verilən subsidiyalar haqqında 
QATT-ın XVI maddəsində (1994-
cü ildə) təsbit edilən anlayışdır. 

Bazarın qorunması 
 
Защита рынка 
 
Market protection 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında tarif 
siyasətinə aid olan mühüm 
elementlərdən biridir. Hər şeydən 
əvvəl, sənayenin strateji cəhətdən 
vacib olan bir sıra sahələrinin 
qorunması zərurətini, eləcə də 
təşəkkül mərhələsində olan 
potensial olaraq perspektiv sənaye 
sahələrinə yenidən baxılması və 
nəzərə alınması tələb olunur. 
GATT/ÜTT çərçivəsində milli 
istehsalçıların müdafiəsinin vahid 
qanuni vasitəsi gömrük tarifləridir. 
Məsələn, avtomobil istehsalı kimi 



həssas sahənin müdafiəyə 
ehtiyacının olması ilə əlaqədar bir 
çox inkişaf etməkdə olan ölkələr 
(İEOÖ) daha yüksək tarifləri 
saxlayırlar. Lakin onlardan bəziləri 
öz üzərlərinə tariflərin  tədricən 
azaldılmasına dair öhdəlik 
götürüblər. Məsələn, Misir dövləti 
avtomobil (1600-dən 2000 kub sm-
dək həcmə malik)  üçün gömrük 
tarifi dərəcəsini 135% səviyyəsində 
əlaqələndirmişdir. İndoneziyada isə 
bu 40% səviyyəsində olmuşdur. 
Malaziya ümumiyyətlə bu mövqe 
üzrə tarifləri əlaqələndirməmişdir. 

Bazarların 
tənzimlənməsi 
haqqında saziş 
 
Соглашения о 
регулировании 
рынков 
 
Orderly marketing 
arrangements 

ÜTT qaydaları (Qoruyucu tədbirlər 
həqqında Sazişin 11.1(b) maddəsi) 
ilə qadağan olunmuş “boz zona” 
tədbirləri hər hansı bir malla 
ticarətə münasibətdə ixrac və ya 
idxal üçün konkret həcmləri 
(kvotaları) müəyyən edən ixracatçı 
ölkə ilə idxalatçı ölkə arasındakı 
sazişdir.  

Bazel Konvensiyası 
 
Базельная Конвенция 
 
Basel Convention 

Təhlükəli tullantılarla bağlı Ətraf 
mühit üzrə çoxtərəfli Sazişidir.  

Bərabər rəqabət 
imkanları 
 
Равные 
конкурентные 
возможности 
 

Milli qanunvericilikdə idxal 
mallarına milli mallarla birlikdə 
rəqabət aparmaq üçün bərabər 
imkanların yaradılmasını nəzərdə 
tutan milli rejimin əsas prinsipidir. 



Equality of 
competitive 
opportunity 

Bern Konvensiyası 
(ədəbi və bədii 
əsərlərin qorunması 
üzrə konvensiya) 
 
Бернская конвенция 
об охране 
литературных и 
художественных 
произведений 
 
Berne Convention 

Müəlliflərin ədəbi və bədii əsərləri 
üzrə hüquqlarının qorunması üçün 
Dünya intellektual (əqli) 
mülkiyyətin qorunması təşkilatının 
(World Intellectual Property 
Organization) rəhbərlik etdiyi 
müqavilədir. Bern Konvensiyası:1) 
ilk olaraq 1886-cı ildə hazırlanmış 
müəllif hüquqlarına aid beynəlxalq 
konvensiyadır. Konvensiyanı 
imzalamış ölkədə nəşr olunmuş 
ədəbi və bədii əsər onu imzalamış 
digər ölkələrin ərazisində müəlliflik 
hüquqları ilə qorunur; 2) ikinci 
ittifaq “ixrac kreditlərinin və 
investisyalarının sığortalanmasının 
səmərəli prinsiplərinin beynəlxalq 
cəhətdən tanınması”na nail olmaq 
məqsədilə 1934-cü ildə 26 ölkə 
tərəfindən yaradılmışdır. Hazırda 
ittifaqa beynəlxalq ticarətdə ixracın 
və investisiyaların 
kreditləşdirilməsi sferasında 
fəaliyyət göstərən 36 sığortaçı 
daxildir. 1886-cı ildə başa çatmış 
və o vaxtdan bəri dəfələrlə, 
sonuncu dəfə isə 1971-ci ildə 
yenidən baxılmışdır. TRİPS üzrə 
Sazişə uyğun olaraq, ÜTT üzvləri 
1971-ci ilin Bern Konvensiyasının 
1-21-ci maddələrinə və onun 
Əlavəsinə riayət edirlər.  



Beynəlxalq 
borclanma və 
kreditləşmə 
 
Международное 
заимствование и 
кредитование 
 
International 
borrowing and lending 

Vəsaitlərdən istifadə üçün faiz 
ödənişləri nəzərə alınmaqla, onların 
müəyyən müddətə borc verilməsi 
və alınmasıdır.  

Əlaqəli olan beş 
iştirakçı 
 
Пять 
заинтересованных 
участников 
 
Five interested parties 

“Beşlik” kimi də məlum olan bu 
ölkələr qrupu iqtisadi inkişafına 
görə müxtəlif dövlətləri özündə 
birləşdirir. Təşkilat ABŞ, 
Avstraliya, Avropa İttifaqı, eləcə də 
Braziliya və Hindistanın kənd 
təsərrüfatı üzrə danışıqlarda 
çıxılmaz vəziyyəti aradan 
qaldırmağa cəhd etməklə birgə 
fəaliyyət göstərməyə çalışdığı vaxt 
2004-cü ildə meydana çıxmışdır. 
Bu qrup qeyri-rəsmi xarakter 
daşıyır. Lakin Doha raundu 
gedişində meydana çıxmış digər 
qruplar kimi bu qrup da ÜTT 
çərçivəsindəki ticarət danışıqları 
praktikasında danışıqların qrup 
metodunun tədricən artan 
əhəmiyyətini göstərir. 

Beynəlxalq əmək 
bölgüsü 
 
Международная 
разделение труда 
 
International division 
of labour 

Müəyyən növ məhsul 
istehsallarının ayrı-ayrı ölkələrdə 
davamlı cəmləşməsini nəzərdə 
tutan, ölkələr arasında əməyin 
ictimai ərazi bölgüsünün yüksək 
pilləsidir.  



Beynəlxalq əmək 
kooperasiyası 
 
Международная 
кооперация труда 
 
International 
cooperation of labour 

Ölkələrin istehsal etdikləri 
məhsulların daha böyük iqtisadi 
səmərəliliklə beynəlxalq əmək 
bölgüsünə əsaslanan davamlı 
mübadiləsidir.  

Beynəlxalq Gömrük 
Deklarasiyası 
(bəyannaməsi) 
 
Международная 
таможенная 
декларация (МЖДП) 
 
International Customs 
declaration form TIF 

Dəmiryolu vasitəsi ilə yüklərin 
sərhədlərdən keçməsi şərtlərinin 
sadələşdirilməsi haqqında 1952-ci 
ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq 
Konvensiyaya uyğun olaraq, 
yükgöndərən tərəfindən mal, 
sərnişin və baqajlar haqqında 
məlumatların verilməsi üçün 
gömrük tranziti üzrə beynəlxalq 
sənəddir.   

Beynəlxalq gömrük 
tranziti 
 
Международный 
таможенный 
транзит 
 
International transit 

Mal və nəqliyyat vasitələri digər 
ölkənin ərazisi vasitəsilə 
(üzərindən) o halda tranzit hesab 
olunur ki, bu ərazidən onların 
daşınması yükün hərəkətinin baş 
verdiyi ölkə ərazisinin 
sərhədlərindən kənarda başlayan və 
qurtaran tam marşurutun yalnız bir 
hissəsi olsun. 
GATT-1994-ün V maddəsi ÜTT-
nin əsas aparıcı prinsiplərindən biri 
kimi tranzitin sərbəstliyini müəyyən 
edir. Tranzit daşımaları hər hansı 
bir artıq ləngimə və 
məhdudiyyətlərə məruz qalmamalı 
və daşınma üçün yığımlar və 
tranzitin doğurduğu inzibati 
xərclərə və ya göstərilən 
xidmətlərin dəyərinə uyğun 



yığımlar istisna olmaqla, bütün 
tranzit və digər yığımlardan azad 
olmalıdır.  

Beynəlxalq 
iqtisadiyyat 
 
Международная 
экономика 
 
International 
economics 

Beynəlxalq mal mübadiləsi, istehsal 
amillərinin hərəkəti və 
maliyyələşdirilməsi və beynəlxalq 
iqtisadi siyasətin formalaşdırılması 
sahələrində müxtəlif dövlət 
mənsubiyyətli təsərrüfat 
subyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin 
(təsirinin) qanunauyğunluqlarını 
öyrənən bazar iqtisadiyyatı 
nəzəriyyələrinin bir hissəsidir. 

Beynəlxalq istehsal 
amilləri bölgüsü 
 
Международная 
разделение факторов 
производства 
 
International division 
of factors 

Digər ölkələrə nisbətən müxtəlif 
ölkələrdə müəyyən malların iqtisadi 
cəhətdən daha səmərəli istehsalının 
ilkin şərtini təşkil edən ayrı-ayrı 
istehsal amillərinin tarixi olaraq və 
ya sonradan əldə olunmuş 
cəmləşməsidir.  

Beynəlxalq 
korporasiya 
 
Международная 
корпорация 
 
International 
corporation 

Dünyanın müxtəlif ölkələrinə 
birbaşa investisiya qoyuluşlarını 
həyata keçirən iri korporasiyanın 
struktur təşkili formasıdır.  

Beynəlxalq 
makroiqtisadiyyat 
 
Международная 
макроэкономика 
 

Bazarların qloballaşması şəraitində 
açıq milli iqtisadiyyatların və 
bütövlükdə dünya təsərrüfatının 
fəaliyyət qanunauyğunluqlarını 
öyrənən beynəlxalq iqtisadiyyat 
nəzəriyyələrinin bir hissəsidir.  



International 
macroeconomics 

Beynəlxalq mal 
sazişləri 
 
Международные 
товарные 
соглашения 
 
International 
commodity 
agreements 

Xammal bazarlarının 
stabilləşdirilməsi məqsədilə 
bağlanılan sazişlərdir. Belə sazişin 
əsas məsələsi – saziş predmeti olan 
malın dünya qiymətlərinin 
dəyişməsinin (qalxıb-düşməsinin) 
məhdudlaşdırılmasıdır. Mal 
sazişlərinin əsas iştirakçıları adətən, 
əsas ixracatçı və idxalatçı ölkələr 
olurlar.  

Beynəlxalq 
mikroiqtisadiyyat 
 
Международная 
микроэкономика 
 
International 
microeconomics 

Konkret malların və onların istehsal 
amillərinin ölkələrarası hərəkət 
qanunauyğunluqlarını, eləcə də 
onların bazar xarakteristikalarını 
(tələb, təklif, qiymət və s.) öyrənən 
beynəlxalq iqtisadiyyat 
nəzəriyyələrinin bir hissəsidir.  

Beynəlxalq nəqliyyat 
 
Международный 
транспорт 
 
International 
transportation 

Bir ölkənin rezidentlərinin digər 
ölkənin rezidentlərinə bütün 
nəqliyyat xidməti növləri (dəniz, 
hava, quru, çay və kosmik) üzrə 
göstərdikləri xidmətlərdir.  

Beynəlxalq standart 
ticarət təsnifatı 
(BSTT) 
 
Стандартная 
международная 
торговая 
классификация 

Beynəlxalq ticarətdə iştirak edən 
malların BMT tərəfindən 
hazırlanmış təsnifat sistemidir və 
əsasən, xarici ticarət üzrə 
hesabatlılıq göstəricilərinin 
uyğunluğunun təmin edilməsi üçün 
istifadə edilir.  
BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası 



(СМТК) 
 
Standard International 
Trade Classification 
(SITC) 

tərəfindən (EKOSOS) 12 iyul 
1950-ci ildə qəbul olunmuş, 1960, 
1975 və 1985-ci illərdə yenidən 
baxılmışdır. EKOSOS xarici ticarət 
üzrə statistik hesabatların 
hazırlanması zamanı bütün 
hökumətləri müqayisə olunan 
məlumatlara nail olmaq və dünya 
ticarətinin təhlilinin aparılması 
məqsədilə qəbul olunmuş təsnifatı 
rəhbər tutmağa çağırırdı. Bu sistem 
əksər inkişaf etmiş sənaye 
ölkələrinin bir çox milli xarici 
ticarət təsnifatları üçün əsas 
olmuşdur. Bu təsnifat bazasında bir 
çox ölkələr indekslər hesablayır ki, 
bunun köməyilə də xarici ticarətin 
ümumi indekslərini hesablayırlar. 
SİTC-in təsnifləşdirilməsinin əsas 
prinsipi - malların emalı 
ardıcıllığıdır. SİTC-də bütün mallar 
3 əsas qrupa bölünmüşdür: 
1) xammal; 2) yarımfabrikatlar; 3) 

hazır məhsullar. 
SİTC-də bütün mallar bölmələrə, 
şöbələrə, qruplara, alt qruplara və 
hissələrə bölünür. Bu müəyyən 
dərəcədə müxtəlif ölkələrin statistik 
göstəricilərinin məlum 
müqayisəliliyini təmin edir və 
beynəlxalq ticarətin mal 
strukturunun təhlilini aparmağa 
imkan verir.  
Hazırda mövcud BSTT (SİTC)10 
bölmədən, 67 şöbədən, 261 
qrupdan, 1033 alt qrupdan və 2805 
mövqedən və 3118 submövqedən 



ibarətdir. Xarici ticarət 
statistikasının təhlil imkanlarını 
genişləndirmək üçün SİTC 
mövqeləri iri kateqoriyalara 
qruplaşdırılmışdır. 
Hazırda beynəlxalq ticarətin təhlili 
üçün BMT-nin və beynəlxalq 
təşkilatların statistik nəşrlərində 
SİTC bazasında qurulmuş BMT-nin 
İri iqtisadi qruplaşmalar üzrə mal 
təsnifatı geniş tətbiq olunur.  

Beynəlxalq 
Standartlaşdırma 
Təşkilatı (İSO) 
 
Международная 
организация по 
стандартизации 
(ИСО) 
 
International 
organization for 
standardization (ISO) 

Beynəlxalq standartlaşdırma 
təşkilatının başlıca məqsədi - 
beynəlxalq ticarətin inkişafı və 
beynəlxalq əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün beynəlxalq 
standartların texniki cəhətdən 
hazırlanmasıdır. Hər il İSO bir neçə 
min belə standartı nəşr edir. ÜTT 
qaydaları üzv ölkələrə milli 
standartın yaradılması üçün əsas 
kimi beynəlxalq standartdan 
istifadə etməyi tövsiyə edir. İSO-
nun mənzil-qərargahı Cenevrədə 
(İsveçrə) yerləşmişdir. Son illərdə 
İSO-nun işində yeni istiqamətlər 
daha böyük əhəmiyyət kəsb 
etməkdədir. Bu xüsusilə də malların 
keyfiyyətinin attestasiyası 
sistemində standartların 
hazırlanması, keyfiyyətin idarə 
edilməsi sisteminin standartlarının 
hazırlanması, xarici ticarət 
əməliyyatlarının idarə edilməsi və 
tənzimlənməsi standartlarının 
hazırlanması və s.-dir.  
Ekspertlər tərəfindən işlənib-



hazırlanmış ticarət və nəqliyyat 
proseduralarının sadələşdirilməsi 
üzrə standartlar İSO standartları 
kimi də qəbul edilir. Məsələn, 
BMT-nin CEFACT təsisatı 
tərəfindən işlənib hazırlanmış 
standartlar İSO TS154 Texniki 
Komitəsi tərəfindən qəbul edilir. 

Beynəlxalq 
texnologiya transferi 
 
Международная 
передача технологии 
 
International 
technology transfer 

Elmi-texniki nailiyyətlərin 
kommersiya və ya əvəzsiz əsasda 
dövlətlərarası hərəkətidir. 

Beynəlxalq tekstil 
ticarəti üzrə saziş 
(ÜTT) 
 
Соглашение (ВТО) по 
международной 
торговле текстилем 
 
Agreement Regarding 
International Trade in 
Textiles syn. Multi-
Fibre Arrangement 
(MFA) 

Tekstil istehsalçısı ölkələri və 
istehlakçıları arasında razılaşmadır. 
Bu, GATT-ın göstərişlərinə riayət 
etməyərək iki ölkəyə tekstil 
məhsullarının idxalı üzrə qarşılıqlı 
məhdudiyyətləri şərtləşdirməyə 
imkan verən sazişdir. Razılaşma ilk 
dəfə 1973-cü ildə əldə olunub və 
indiyə qədər davamlı olaraq  
yeniləşdirilir.  
 

Beynəlxalq ticarət 
 
Международная 
торговля 
 
International trade 

Özündə bütün dünya ölkələrinin 
xarici ticarətinin məcmusunu 
təcəssüm etdirən beynəlxalq mal-
pul münasibətləri sferası kimi 
müəyyən olunur. Beynəlxalq ticarət 
iki mal axınından – ixrac və 
idxaldan ibarətdir və ticarət saldosu 
(ixrac çıxılsın idxal) və ticarət 



dövriyyəsi (ixrac üstəgəl idxal) ilə 
xarakterizə olunur.  

Beynəlxalq ticarət 
hüququ üzrə BMT 
Komissiyası 
 
Комиссия ООН по 
международному 
торговому праву 
(ЮНСИТРАЛ) 
 
United Nations 
Commission on 
International Trade 
Law (UNCITRAL) 

Beynəlxalq ticarətin inkişafına 
hüquqi maneələrin azaldılması və 
ya aradan qaldırılması, həmçinin 
beynəlxalq ticarət qanunlarının 
ardıcıl harmonizasiya və 
unifikasiyası məqsədi ilə 
yaradılmışdır. 

Beynəlxalq ticarət 
sertifikatı 
 
Международный 
торговый 
сертификат 
 
International trade 
certificate 

Sərbəst dövriyyədə olan idxal 
lisenziyasıdır. Beynəlxalq ticarət 
sertifikatı dönərsiz valyutaya malik 
ölkədə alıcıya malın razılaşdırılmış 
məbləğdə möhkəm valyutada 
satılması hüququnu verir. 

Beynəlxalq ticarət 
siyasəti 
 
Международная 
торговая политика 
 
International trade 
policy 

Ticarət məhdudiyyətlərinin daxil 
edilməsi və onun nəticələrinin 
səbəblərini tədqiq edən beynəlxalq 
siyasətin bir növüdür.  



Beynəlxalq ticarət 
təşkilatı 
 
Международная 
торговая 
организация 
 
International Trade 
Organization (ITO) 

İkinci dünya müharibəsindən sonra 
beynəlxalq ticarəti tənzimləməli 
olan Beynəlxalq təşkilatdır. Saziş 
ABŞ Senatı tərəfindən ratifikasiya 
olunmuş və heç vaxt qüvvəyə 
minməmişdir. Onun yerini daha 
yumşaq şərtlərə malik olan QATT 
tutmuşdur. 

Beynəlxalq ticarət və 
məşğulluq təşkilatı 
(BTMT) 
 
Международная 
организация по 
торговле и 
занятости (МТО) 
 
International trade and 
employment 
organization (ITO) 

Müharibədən sonrakı iqtisadi 
sistemin əsaslarından biri kimi BVF 
və BYİB ilə yanaşı, 1946-1948-ci 
illərdə yaradılması nəzərdə 
tutulmuş təşkilatdır. Təşkilatın 
BMT sisteminə daxil olacağı 
nəzərdə tutulurdu. BTMT-nin 
nizamnaməsi Hazırlıq Komitəsinin 
iclaslarında hazırlanmış və 1948-ci 
ildə Havanada (Kuba) keçirilmiş 
BMT konfransında qəbul 
olunmuşdur. 50-dən çox dövlət 
BTMT-nin nizamnaməsini 
imzaladı, lakin ABŞ bu 
nizamnaməni təsdiq etməkdən 
imtina etməklə, onun 
yaradılmasının qarşısını aldı. 1947-
ci ilin oktyabrında 23 dövlət 
Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş 
(GATT-1947) adı altında fəaliyyət 
göstərməyə başlamış BTMT-nin 
nizamnaməsinin dördüncü fəslinin 
müvəqqəti qüvvəyə minməsi 
haqqında razılığa gəldilər. Sovet 
İttifaqı GATT-1947-nin 
yaradılmasında iştirak etmədi və 
tərəflərdən biri qismində 
danışıqlara başlamadı.  



Beynəlxalq Valyuta 
Fonda (BVF) 
 
Международный 
валютный фонд 
(МВФ) 
 
International monetary 
fund (IMF) 

BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumu 
statusuna malik beynəlxalq 
hökumətlərarası valyuta-maliyyə 
təşkilatıdır. BVF Bretton-Vudsda 
(ABŞ, 1994-cü il) valyuta-maliyyə 
məsələləri üzrə BMT konfransının 
qərarına uyğun olaraq yaradılmışdır 
və 1946-cı ildən fəaliyyətini davam 
etdirir. BVF-yə üzv dövlətlərin sayı 
180-dən çoxdur. Ayrı-ayrı 
bölmələri Paris və Cenevrədə 
olmaqla, mənzil-qərargahı 
Vaşinqtonda yerləşir. BVF-nin 
rəsmi məqsədləri - beynəlxalq 
ticarətin artımına yardım 
göstərmək, valyutaların mübadilə 
kurslarının sabitliyinə kömək 
etmək, üzv dövlətlər arasında 
çoxtərəfli hesablaşmalar sisteminin 
yaradılmasına kömək etmək, eləcə 
də valyuta məhdudiyyətlərinin 
aradan qaldırılmasıdır. BVF-nin 
rəhbər orqanları - İdarəetmə Şurası, 
İcra Şurası, sərəncam verən 
Direktordan ibarətdir. Fondda 
qərarlar səs çoxluğu ilə qəbul 
olunur. Lakin burada çəkili 
səsvermə sistemi (hər bir ölkənin 
səsinin sayı BVF-nin fəaliyyətində 
onun maliyyə iştirakına uyğundur) 
fəaliyyət göstərir.  

Beynəlxalq 
Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı 
(BYİB), Dünya Bankı 
qurumu 
 

Mənzil qərargahı Vaşinqtonda 
yerləşən, BMT-nin 
xüsusiləşdirilmiş maliyyə 
qurumudur. Hüquqi və elmi 
ədəbiyyatda BYİB-i çox vaxt 
Dünya Bankı (World Bank) kimi 



Международный 
банк реконструкции 
и развития (МБРР)  
 
World bank, 
international bank for 
reconstruction and 
development (IBRD) 

adlandırırlar. BYİB-in üzvləri 
yalnız BVF-yə daxil olmuş ölkələr 
ola bilərlər. Banka üzv ölkələrin 
sayı 180-dən çoxdur. BYİB-in 
rəsmi məqsədləri - Banka üzv 
ölkələrə uzunmüddətli kreditlərin 
və zəmanətin verilməsi yolu ilə 
onların iqtisadiyyatlarının 
inkişafına yardım və kömək 
etməkdir. ÜTT-nin təsis edilməsi 
haqqında Sazişdə ÜTT-nin BYİB-lə 
əməkdaşlıq edəcəyi göstərilir. 
Bankın təşkilati strukturu özündə 
Ali orqan olan İdarəetmə Şurası və 
icraedici orqan olan bankın 
Direktorluğunu birləşdirir. Hər bir 
iştirakçı ölkənin İdarəetmə 
şurasında öz nümayəndəsi vardır. 
Bankda qərarlar səs çoxluğu ilə 
qəbul olunur. Lakin burada çəkili 
səsvermə sistemi mövcuddur. Belə 
ki, hər bir üzv ölkənin səslərinin 
sayı Bankın fəaliyyətində onun 
maliyyə iştirakına uyğun şəkildədir.  

Bioloji müxtəliflik 
üzrə Konvensiya 
 
Конвенция по 
биологического 
разнообразия 
 
Convention on 
Biological Diversity 
(CBD) 

Bioloji müxtəliflik üzrə 
Konvensiyadır. 



Öhdəliklər üzrə 
dəqiq siyahı 
 
Прямое списочное 
перечисление 
 
Positive listings 

QATS üzrə iştirakçı-ölkələr öz 
öhdəliklərini dəqiq siyahı tərtib 
edilməsi formasında təsbit edə 
bilərlər. Bu halda, razılaşma yalnız 
siyahıda qeyd olunmuş fəaliyyət 
növlərini, xüsusilə də bazara giriş 
və tərəfdaşlarla münasibətdə milli 
rejimin saxlanılması kimi 
öhdəlikləri tənzimləyir. 

Birbaşa xarici 
investisiyalar (BXİ) 
 
Прямые 
иностранные 
инвестиции (ПИИ) 
 
Foreign direct 
investments (FDI), 
(see also Cross-border 
investment) 

BVF-nin tərifinə görə, birbaşa 
xarici investisiyalar dedikdə, 
“məqsədi uzunmüddətli mənfəət 
əldə etmək olan, investorun 
ölkəsində deyil, iqtisadiyyatın 
istənilən sahəsinin müəssisəsinə 
qoyulan birbaşa investisiyalar” başa 
düşülür. İnvestorun vəzifəsi də 
xarici müəssisənin idarə 
edilməsində mühüm səs hüququnun 
əldə edilməsindən ibarətdir”. Əgər 
səs hüququna malik səhmlərin 
10%-dən çoxu investora malik 
olarsa, o digər ölkədə yerləşmiş 
müəssisənin idarə edilməsinə böyük 
təsir göstərə bilər. Son 30 ildə 
birbaşa xarici investisiyalar stabil 
olaraq artmışdır. Əsas xarici 
investisiyalar inkişaf etmiş 
ölkələrdə yerləşmişdir. Son vaxtlar 
nisbətən iqtisadi irəliləyiş əldə 
etmiş inkişaf etməkdə olan ölkələr 
investor rolunda çıxış etməyə 
başlamışdır. Birbaşa xarici 
investisiyaların ümumi həcmi 2004-
cü ildə 9,7 trln. dolları keçmişdir. 
Birbaşa xarici investisiyaların 60%-
ə yaxını xidmət istehsal edən 



sahələrdə yerləşdirilmişdir. Bu 
investisiyaların 35%-i emal 
sənayesində və 6%-i xammal 
istehsalında yerləşdirilmişdir. 
Birbaşa investisiya formasında əsas 
kapital ixracatçıları iri TMK-dır. 
Dünyada daha iri birbaşa 
investisiyaların təqribən yarısı 
Avropa İttifaqı ərazisində yerləşmiş 
şirkətlərə məxsusdur.  

Qarşılıqlı əlaqəli 
öhdəliklərin miqyası 
 
Масштаб 
взаимозависимых 
обязателств 
 
The measure of 
interdependence 
commitments 

Maliyyə xidmətləri üzrə ticarət 
rejiminin elementlərindən biridir. 
Ən əlverişli rejim bütün xidmət 
sektoruna aid olan ümumi 
öhdəliklərdir, halbuki milli rejimin 
verilməsi sahəsindəki öhdəliklər 
yalnız hər bir ölkənin GATS-a 
əlavə edilmiş öhdəliklər 
siyahısındakı öhdəliklərilə bağlı 
olan sektorlara tətbiq olunur. 
Məsələn, ən əlverişli rejim istənilən 
maliyyə xidmətləri istehsalçıları 
üçün verilməlidir, halbuki milli 
rejim onların öhdəliklər siyahısı ilə 
bağlı olan növlərinə verilməlidir. 
Əgər ölkə məsələn, xidmətlərin 
tədarükünün 3-cü formasındakı 
sığorta xidmətlərinin (kommersiya 
iştirakı) əlaqələndirilməməsini 
(unbound) göstərirsə, bu ölkə öz 
ərazisində qeydiyyatdan keçmiş 
xarici sığorta şirkətlərinin 
filiallarına milli sığorta şirkətləri 
üçün olan mövcud rejimi verməyə 
borclu deyildir. 



Birfaktorlu ticarət 
şərti 
 
Однофакторные 
условия торговли 
 
Single factoral terms 
of trade 

Ölkənin ixrac qiyməti indeksinin 
onun idxal qiyməti indeksinə 
nisbətinin (ticarət şərti indeksinin) 
ixrac sektorunda məhsuldarlıq 
indeksinə vurulmasıdır. 

Birinci dərəcəli (ən 
mühüm) ilkin zərurət 
malları 
 
Важнейшие товары 
первой 
необходимости 
 
Essential products 

1994-cü ildə QATT-ın tədiyə 
balansı haqqında müddəaları üzrə 
Sazişində ÜTT üzvünün tədiyə 
balansının vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması səylərinə kömək 
məqsədi ilə onun əsas 
ehtiyaclarının ödənilməsi üçün 
istehlaka və mallara dair nəzərdə 
tutulan termindir.  Bunlar istehsal 
vasitələri və ya istehsal təyinatlı 
məhsullar ola bilərlər. 

Birləşmə 
 
Слияния 
 
Mergers 

Eyni bir mal istehsal edən bir neçə 
firmanın horizontal, şaquli və 
konqlomerativ birləşməsidir.  

Birləşdirilmiş Tarif 
Cədvəlləri üzrə 
məlumat bazası 
(BTC) 
 
База данных по 
Объединенным 
Тарифным 
Таблицам (ОТТ) 
 
Consolidated tariff 
schedules database 
(CTS) 

Birləşdirilmiş Tarif Cədvəlləri üzrə 
məlumat bazası (BTC) ÜTT-yə üzv 
olan bütün ölkələrin məhsullar üzrə 
standart formaya əsaslanan 
güzəştlərini əhatə edir. Məlumat 
bazası, yalnız, praktik alət kimi 
yaradılmış və burada əks olunan 
məlumatların hüququ statusuna dair 
heç bir fikir səslənməmişdir. Bütün 
üzv ölkələrin BTC faylları (təsdiq 
edilmiş və şərti) İnteqrasiyalı 
Məlumat Bazası İMB/BTC 
İnternetlə Faylların Ötürülməsi 



Mexanizmi vasitəsilə 28 iyun 2002-
ci il tarixində üzv ölkələrə təqdim 
edilmişdir. ÜTT-yə üzv olan hər bir 
ölkənin BTC faylı vardır ki, burada 
da, onların tarif öhdəliklərinə və 
müvafiq olduğu təqdirdə, kənd 
təsərrüfatı sahəsində xüsusi 
öhdəliklərinə dair məlumatlar əks 
olunmuşdur. BTC-də verilən 
məlumatlar ÜTT-nin internet saytı 
vasitəsilə aşağıdakı rəsmi 
istifadəçilərə təqdim edilir: ÜTT-
nin üzv ölkələrinə, qəbul edilən 
ölkələrə/ərazilərə, bir şərtlə ki, 
onlar İMB-yə məlumat təqdim 
etməlidirlər, eləcə də, bir sıra 
beynəlxalq və regional təşkilatlara. 

Britaniya birliyi 
imtiyazları  
(preferensiyaları) 
(İmperiya 
preferensiyaları) 
 
Преференции 
Содружества 
(Имперские 
преференции) 
 
Commonwealth 
preferences 

1932-ci ildə təşəkkül tapan “Ottava 
preferensiyaları”dır. Böyük 
Britaniya ilə Britaniya Birliyinə 
daxil olan ölkələr arasında 
Razılaşmaya əsaslanan, ticarətdə 
üstünlük vermə və güzəştli 
preferensiyalar sistemidir. Bu 
sistem Londona Britaniya 
imperiyasından xammal idxal 
etməyə imkan verirdi ki, bu da 
ixrac mallarının realizə olunması 
üçün təminatlı bazar əldə 
olunmasına şərait yaradırdı.  

Birsütünlu tarif 
 
Одноколонный 
тариф 
 
Single-column tariff 
(see also Multi-column 

Bütün ticarət tərəfdaşlarının bərabər 
şəraitdə olmasını və 
preferensiyaların olmamasını 
göstərən tarif siyahısıdır. 



tariff) 

“Birtərəfli” azad 
ticarət zonası 
(Asimmetrik ticarət 
sazişləri) 
 
«Односторонняя» 
зона свободной 
торговли 
 
One-way free-trade 
area (see also 
Asymmetrical trade 
agreements) 

Tərəflərdən birinin özünə qarşı eyni 
münasibətə ümid etmədən digər 
tərəfin məhsullarının öz ərazisinə 
azad şəkildə daxil olmasına icazə 
verdiyi asimmetrik ticarət 
sazişlərinin mövcud olduğu 
hallardan biridir.  
 

Blok üzrə azadetmə 
 
Блоковые 
освобождения 
 
Block exemptions (see 
also Preferential trade 
arrangements) 

İqtisadiyyatın bir sıra həssas 
sektorunun ticarət preferensiyaları 
haqqında müddəaların tam 
tətbiqindən azad edilməsini nəzərdə 
tutan Avropa İttifaqı təcrübəsidir. 
 

BMT-nin Ticarət və 
İnkişaf üzrə 
Konfransı 
(UNCTAD)  
 
Конференция 
Организации 
Объединенных Наций 
по торговле и 
развитию 
(ЮНКТАД) 
 

BMT-nin Baş Assambleyasının 
orqanı kimi 1964-cü ildə 
yaradılmışdır və qərarları qətnamə 
formasında olmaqla tövsiyə 
xarakter daşıyır. İcra orqanı, 
razılaşdırılmış prioritetlərə uyğun 
fəaliyyətin ümumi müvafiqliyin 
təmin edilməsinə cavabdeh olan 
Ticarət və İnkişaf üzrə Şuradır.  
UNCTAD-ın katibliyi üzv-ölkələrin 
hökumətləri ilə əməkdaşlıq edir və 
BTM-nin təşkilatları və eləcə də 



United Nations 
Conference on Trade 
and Development 
(UNCTAD) 

regional komissiyalarla qarşılıqlı 
fəaliyyət göstərir. 

Boz zona tədbirləri 
 
Меры серой зоны 
 
Grey area measures 

GATT müddəaları ilə 
tənzimlənməyən ixracın 
məhdudlaşdırılmasına tətbiq olunan 
termindir. Bu tədbirlər  GATT-ın 
XIX maddəsindən (Qoruyucu 
tədbirlər) yan keçmək (riayət 
etməmək) yolu ilə GATT üzvü 
ölkələrinin ixrac edən ölkənin 
könüllü ixrac məhdudiyyətləri 
haqqında Saziş bağlaması 
nəticəsində meydana gəlmişdir. Bu 
sazişlər mahiyyətcə, idxalatçı ölkə 
tərəfindən ixracatçı ölkəyə vadar 
edilirdi. GATT-1947-nin fəaliyyət 
illəri ərzində bir neçə yüz belə saziş 
bağlanmışdır. Belə sazişlərin 
əksəriyyətinin təşəbbüskarı kimi 
ABŞ və Avropa İttifaqı çıxış 
etmişdir. Qoruyucu tədbirlər üzrə 
ÜTT Sazişi ÜTT üzvlərinə adi boz 
zona tədbirlərindən istifadəni 
qadağan etmiş və 1999-cu ilin sonu 
üçün bu tədbirlərin aradan 
qaldırılması müəyyən olunmuşdur. 
Hazırda belə tədbirlərin tətbiqi 
ÜTT qaydalarına görə qadağan 
olunmuşdur. 

Bretton-Vuds valyuta 
sistemi 
 
Бреттон-Вудская 
валютная система  
 

1944-cü ildə ABŞ-ın Bretton-Vuds 
ərazisində BMT-nin beynəlxalq 
valyuta-maliyyə konfransında rəsmi 
olaraq yaradılmışdır. Konfransda 
qəbul olunmuş BVF (İMF) 
nizamnaməsi bu sistemin aşağıdakı 



Bretton Woods 
currency system 

prinsiplərini müəyyən etmişdir:  – 
qızıla və iki ehtiyat valyutaya - 
ABŞ dolları və funt sterlinqə 
əsaslanan qızıl deviz standartı daxil 
edilmişdir. Bununla valyutaların 
qızıl paritetlərinin saxlanılması və 
onların BVF-də təsbit olunması 
nəzərdə tutulmuşdu. ABŞ dolları 
qızıla bərabərləşdirdi və dolların 
qızıl məzmununa əsaslanaraq xarici 
mərkəzi banklar tərəfindən dollarıın 
qızıla dəyişdirilməsi üzrə öhdəlik 
götürdü; - valyutaların kurs nisbəti 
dollar üçün təsbit olunmuş valyuta 
pariteti əsasında müəyyən edilməyə 
başlanıldı. Bazar kursunun 
paritetdən kənarlaşma hədləri 1% 
müəyyən olundu. Bu halda 10%-
dən çox devalvasiya üçün BVF-nin 
icazəsi tələb olunurdu;  - 
beynəlxalq valyuta-kredit 
təşkilatları – BVF və Beynəlxalq 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
yaradıldı. BVF-nin əsas vəzifəsi 
qeyri-sabit valyutalara kömək 
etməkdir.  20-ci əsrin 60-cı illərinin 
sonunda bir sıra səbbələr üzündən 
1971-ci ilin yayında öz 
kuliminasiyasna çatan Bretton-
Vuds valyuta sisteminin böhranı 
başlandı. 1976-cı ilin yanvarında 
Kinqstonda (Yamayka) bağlanılmış 
və 1978-ci ilin aprelində 
ratifikasiya olunmuş BVF üzvü 
ölkələrinin sazişi Bretton-Vuds 
valyuta sisteminin fəaliyyətini 
faktiki olaraq dayandırdı ki, bunun 



da yerinə Yamayka dünya valyuta 
sistemi fəaliyyətə başladı. 1993-cü 
ildən bir çox inkişaf etmiş ölkələr 
valyutanın möhkəm paritetlərindən 
imtina etdilər və öz valyutalarının 
üzən kurslarını daxil etdilər, BVF 
isə qızılın rəsmi kursunu ləğv etdi 
və onun demonitizasiyası kursuna 
keçdi.  

Bufer ehtiyatları 
 
Буферные запасы  
 
Buffer stocks 

Malların qiymətlərinə təsir etmək 
və onların stabilləşdirilməsi üçün 
bir sıra beynəlxalq razılaşmalarda 
öz əksini tapmış vasitədir. Konkret 
xammalın qiymət səviyyəsini 
tənzimləmək məqsədilə beynəlxalq 
əmtəə sazişləri çərçivəsində 
yaradılan xammal ehtiyatlarıdır. 
Qiymətlərin aşağı düşdüyü dövrdə 
bazara mal təklifini azaltmaq 
məqsədilə bufer ehtiyatı üçün 
alışlar həyata keçirilir. Qiymətlərin 
yüksəlməsi zamanı bazar mal 
təklifinin artırılması yolu ilə qiymət 
yüksəlişini saxlamaq məqsədilə 
bufer ehtiyatından malın satışı 
həyata keçirilir.  

Bumeranq effekti, 
əks effekt 
 
Эффект бумеранга, 
обратный эффект 
 
Boomerang effect 

Xarici hökumətin xarici 
ixracatçılara öz ixracatçısı kimi 
münasibət göstərdiyi halları əks 
etdirir.  

Büdcə 
məhdudiyyətləri 
 
Бюджетные 

Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin 
olmaması şəraitində verilmiş cari 
nisbi qiymətlər halında ölkənin 
idxal həcminin ixracdan əldə edilən 



ограничения 
 
Budget constraints 

gəlirlərlə məhdudlaşmasını göstərir. 

CAİRNS qrupu 
 
Группа CAIRNS 
 
CAIRNS Group 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracatçısı olan, kənd təsərrüfatı 
ticarətinin liberallaşdırılmasını 
lobbiləşdirən ölkələrin qeyri-rəsmi 
birliyidir. Bu birlik 1986-cı ildə 
Uruqvay raundunun başlamasından 
əvvəl Keənsdə (Avstraliya) 
yaradılmışdır.  Hazırkı üzvləri 
aşağıdakılardır: Argentina, 
Avstraliya, Boliviya, Braziliya, 
Kanada, Çili, Kolumbiya, Kosta 
Rika, Qvatemala, İndoneziya, 
Malaziya, Yeni Zelandiya, 
Paraqvay, Filippin, Cənubi Afrika, 
Tailand və Uruqvay.  

Cari balansın 
maliyyələşdirilməsi 
 
Финансирование 
текущего баланса 
 
Current account 
financing 

Makroiqtisadiyyatın əsas 
məsələsidir: ölkə ya bütövlükdə 
özünün xalis əmtəə və xidmətlər 
istehlakını qalan dünyadan (digər 
ölkələrdən) kapital cəlb etmək 
hesabına, yəni borc yaratmayan 
axınlarla maliyyələşdirə, ya da borc 
yaradan axınlar olan kreditlərin 
cəlb edilməsi hesabına 
maliyyələşdirə bilər. Cari balansın 
saldosu ölkə daxilində yığım və 
investisiyaların fərqinə bərabərdir. 
Cari balans müsbət olarsa, bu halda 
ölkə investisiya etdiyindən daha 
çox yığım edir və digər ölkələrin 
yığım artıqlığı hesabına 
maliyyələşir. Cari balans mənfi 
olduqda isə ölkə investisiya 



etdiyindən daha az yığım edir və 
daxili yığımlar hesabına 
maliyyələşdirilə bilinməyən daxili 
investisiya və istehlakın bir 
hissəsini maliyyələşdirmək üçün 
digər ölkənin kapitalını cəlb 
etməlidir. Ona görə də cari balansın 
altından cizgi (hədd) çəkilməsi 
mühüm analitik nəticələr əldə 
etməyə imkan verir. 

Cari əməliyyatlar 
balansı 
 
Текущий платежный 
баланс 
 
Current account 
balance 

Beynəlxalq iqtisadiyyatın əsas 
anlayışı olmaqla, bir tərəfdən 
müəyyən zaman müddətində 
ölkənin qalan dünya ilə (digər 
dövlətlərlə) qarşılıqlı əlaqəsinin 
nəticəsini və digər tərəfdən isə 
daxili investisiya və yığım balansını 
göstərir. Tədiyə balansının cari 
əməliyyatlarının təhlili onun 
aşağıdakı əsas tərkib hissələri ilə 
həyata keçirilir: - mallarla 
əməliyyatlar; - xidmətlərlə 
əməliyyatlar; - gəlirlərin hərəkəti; - 
cari transfertlərin hərəkəti. 

Cari ödənişlərin 
məhdudlaşdırılması 
 
Ограничение 
текущих платежей 
 
Restriction of current 
payments 

Maliyyə xidmətləri üzrə ticarət 
rejiminin elementlərindən biridir. 
Beynəlxalq ödənişlər və köçürmələr 
üçün məhdudiyyətlərin tətbiqi 
GATS qaydalarına görə ölkənin 
yalnız tədiyə balansında valyuta 
ehtiyatları səviyyəsinin azalmasına 
aparıb çıxaran və ya iqtisadi inkişaf 
məqsədlərinə uyğun olmayan 
valyuta ehtiyatları səviyyəsinə 
aparıb çıxaran böyük problemlərin 
olmasını sübut etmək iqtidarında 
olması halında mümkündür. Bu 



baxımdan, ticarət rejiminin təhlili 
zamanı daxil edilmiş 
məhdudiyyətlərin ÜTT-də nota ilə 
bildirildiyinə, iqtisadiyyatın hər 
hansı müəyyən sektorunun 
mühafizəsi üçün xidmət 
etmədiyinə, ÜTT-nin bütün ölkələri 
üzrə eyni dərəcədə yayılmasına və 
müvəqqəti olmasına əmin olmaq 
lazımdır. Onların aradan 
qaldırılması müddətləri, şərtləri və 
mexanizmi müvafiq milli 
qanunvericilikdə 
möhkəmləndirilməlidir. 

Cavab rüsumları 
 
Ответные пошлины 
 
Reciprocal customs 
(dues) 

Cavab rüsumları partnyorun 
müəyyən təsirinə (fəaliyyətinə) 
reaksiyadır. Onlar bütün ticarətə və 
ya ayrı-ayrı mal qruplarına aid edilə 
bilər və partnyorların tətbiq etdiyi 
məhdudiyyətlərin azaldılması 
məqsədilə onlara təsir üçün təyin 
edilir.  

Cavab tədbirləri 
 
Ответные меры 
 
Retaliatory actions 

Ticarət sahəsində bir ölkənin 
maraqlarını pozan və beynəlxalq 
ticarət öhdəliklərinə uyğun olmayan 
fəaliyyətlərinə cavab olaraq digər 
ölkənin həyata keçirdiyi ticarət 
tədbirləridir. ÜTT qaydalarına görə, 
qarşılıqlı kompromisin tapılması 
məqsədilə belə fəaliyyətlərdən 
əvvəl mütləq məsləhət olmalıdır. 
ÜTT çərçivəsində belə addımların 
qəbulu imkanı Mübahisələrin həlli 
orqanında nəzərdən keçirilir. 
Mübahisə tərəflərindən biri olan 
ölkə özünün törətdiyi itkini 
kompensasiya edən cavab tədbirləri 



qəbul etmək hüququnu digər 
mübahisə tərəfi olan ölkəyə 
səlahiyyətləndirə bilər. ÜTT 
çərçivəsində cavab tədbirləri 
müvəqqəti xarakter daşımalı və bir 
tərəfin digər tərəfə vurduğu itkiyə 
ekvivalent olmalıdır. 

Cekson-venik düzəlişi
 
Поправка джексона-
вэника 
 
Jackson-vanik 
amendment 

Düzəliş ABŞ-la SSRİ arasında 
“soyuq müharibənin” qızğın 
vaxtında 1974-cü ildə ABŞ 
Konqresi tərəfindən qəbul 
olunmuşdur. Düzəlişə görə, öz 
vətəndaşlarını miqrasiya etmək 
hüququndan və ya imkanlarından 
məhrum edən ölkələr miqrasiyaya 
olan nominal vergiyə nisbətən daha 
böyük vergi tuturlar, miqrasiyanın 
mürəkkəb inzibati qaydasını 
müəyyən edirlər, ABŞ-da daha 
əlverişli şərait rejimi əldə edə 
bilmirlər. Bu o demək idi ki, belə 
ölkələrdən ABŞ-a idxal edilən 
mallardan yüksək gömrük rüsumu 
tutulurdu və onlar idxal və ixracın 
diskriminasiya məhdudiyyətlərinə 
məruz qala bilərdilər. ÜTT 
qaydaları belə praktikanın həyata 
keçirilməsinə icazə vermir.  

Cənub-cənub ticarəti 
 
Торговля юг-юг 
 
Trade south-south 

Bütün inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin öz aralarındakı xarici 
ticarətini göstərir. Termin ÜTT də 
daxil olmaqla, beynəlxalq 
təşkilatların tədqiqatlarında istifadə 
olunur. 



Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələri birliyi 
(ASEAN) 
 
Ассоциация 
государств юго-
восточной Азии 
(АСЕАН)  
 
Association af South-
East Asia Nations 
(ASEAN) 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri 
birliyidir. 8 ASEAN üzvü - Bruney, 
Kamuçiya, İndoneziya, Malaziya, 
Myanma, Filippin, Sinqapur və 
Tailand həmçinin ÜTT-nin 
üzvüdür. Digər ASEAN üzvləri 
olan Laos və Vyetnam ÜTT 
üzvlüyü haqqında danışıqlar 
aparırlar.  

Çərçivə razılaşması 
 
Рамочные 
соглашения 
 
Framework 
Agreements 

Tokio raundu nəticəsində, əsas 
etibarilə inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin məsələlərinə aid olan 
imzalanmış dörd razılaşma 

“Çərçivəsiz” 
harmonlaşdırma 
 
Гармонизация «без 
полей» 
 
Zero-margin 
harmonisation 

Qanunların, təlimatların, 
standartların və s. tam 
uyğunlaşdırılması şəraitində 
iqtisadi fəaliyyətin bir və ya bütün 
sahələrində yaranmış vəziyyətdir. 

Mütəhərrik (çevik) 
sahələr 
 
Подвижные отрасли 
 
Footloose industries 

Yerləşməsinə görə istehsal və 
satışın səviyyəsinə ciddi təsir 
etməyən sahələri göstərən 
termindir. Belə ki, onlar əsas 
kapitala böyük vəsait qoyuluşu və 
ya mürəkkəb fiziki infrastruktur 
tələb etmirlər. Bu sahələrin 
müəssisələri daha ucuz və əlverişli 
əməliyyat mühitinin axtarılmasında 
kifayət qədər asan yerdəyişmə edə 



bilərlər.  

Cəzalandırıcı tarifi 
 
Карательный тариф 
 
Retaliatory tariff 

Adətən ünvanlı şəkildə digərinin 
tarif dərəcəsini artırmasına qarşı 
adekvat cavabın verilməsi məqsədi 
ilə tətbiq olunan tarifdir. 

Ciddi itki (zərər) 
 
Существенный 
ущерб 
 
Serious injury 

Dempinqin, subsidiyaların 
tətbiqinin (maddi ziyan), qoruyucu 
tədbirlərin tətbiqinin (ciddi ziyan) 
nəzərdən keçirilməsi zamanı ÜTT-
nin bir sıra razılaşmalarında istifadə 
olunan termindir. İtki idxalın milli 
istehsal sahəsinə törətdiyi ciddi 
çətinlikləri göstərir (istehsalın və ya 
qiymətlərin aşağı düşməsi, 
məşğulluğun azalması, bazarın 
itirilməsi və ya bazarda payın 
itirilməsi və s.). İtki kəmiyyət 
qiymətləndirilməsinə məruz qalan 
obyektiv faktlar əsasında müəyyən 
olunur. ÜTT-nin qoruyucu tədbirlər 
haqqında Sazişində itki “milli 
sənaye sahəsinin vəziyyətinin 
əhəmiyyətli dərəcədə ümumi 
pisləşməsi” kimi müəyyən 
olunmuşdur. ÜTT sazişlərində 
“itki” (“zərər”) termini həmçinin 
milli sənaye sahəsinin maddi itki 
təhlükəsini və ya inkişafının maddi 
cəhətdən ləngidilməsini özündə 
birləşdirir.  ÜTT üzvü olan ölkələr 
itki doğuran subsidiya tətbiq 
etməməlidirlər.  



Ciddi itkinin 
(zərərin) müəyyən 
olunması 
 
Определение 
серьезного ущерба 
 
Determination of 
serious injury or threat 
thereof 

Antidempinq, kompensasiya və ya 
qoruyucu tədbirləri tətbiq etməyə 
imkan verən əsas meyarlardan 
biridir. Bu ifadə ÜTT-nin GATT-
1994-ün VI maddəsinin tətbiqi 
haqqındakı Sazişin 3-cü 
maddəsində, ÜTT-nin subsidiyalar 
və kompensasiya tədbirləri üzrə 
Sazişinin 15-ci maddəsində və 
ÜTT-nin qoruyucu tədbirləri 
haqqındakı Sazişinin 4-cü 
maddəsində mövcuddur. Bu 
sazişlərdə qeyd olunur ki, itkinin 
müəyyən edilməsi fərziyyələrə, 
ehtimallara və ya uzaq imkanlara 
deyil, faktlara əsaslanmalıdır və 
kəmiyyətcə ölçülən göstəricilərin 
obyektiv öyrənilməsini özündə 
birləşdirməlidir. Bu göstəricilər 
istehsalın, satışın, bazar payının, 
istehsal güclərinin yüklənməsinin, 
məşğulluğun, mənfəətin və digər 
anoloji amillərin aşağı düşməsini 
göstərən iqtisadi amilləri özündə 
birləşdirməlidir. Bu zaman 
sadalanmış istənilən amilin və ya 
bir neçə amilin milli sənaye 
sahəsində itkinin səbəbi olması 
sübut olunmalıdır. Milli sənaye 
sahəsi dedikdə, anoloji və ya 
birbaşa rəqabət aparan malların 
istehsalçılarının məcmusu, ya da 
belə malların kollektiv istehsalı 
onların milli istehsalının böyük 
hissəsini təşkil edən istehsalçılar 
başa düşülür. İtkinin olması 
məsələsi təhqiqat predmetidir. Bu 



təhqiqatın nəticələri təhqiqatı 
aparan səlahiyyətli hakimiyyət 
orqanları tərəfindən nəşr 
olunmalıdır.  

CİF (göstərilən 
limana qədər 
nəqliyyat və sığorta 
xərcləri ödənmiş 
olaraq təhvil; dəyər, 
sığorta və fraxt) 
 
СИФ (Стоимость, 
страхование, фрахт) 
 
CIF (Cost, Insurance, 
Freight)  

İNCOTERMS şərtlərinə görə, 
beynəlxalq alqı-satqı 
müqavilələrində mal göndərişinin 
bazis şərtlərindən biridir. Bu halda 
istifadə olunan nəqliyyat növü 
dəniz yoludur və yüklər dəniz yolu 
və dəniz nəqliyyatçılığına əlverişil 
su yolları ilə daşınır. Bu təhvil 
şəklində nəqliyyat, sığortalaşdırma 
və yükləmə xərcləri satıcı 
tərəfindən qarşılanır. Satıcı gəmini 
təmin edir və alqı-satqı 
müqaviləsində göstərilən tarix və 
yerdə malları gəmiyə yüklədiyini 
alıcıya xəbər verir. Malların gəmiyə 
yükləndiyi andan etibarən nəqliyyat 
və sığorta xərcləri xaric, bütün 
xərclər və risklər alıcıya aid olur.  

Coğrafi əlamət 
(mənşə əlaməti) 
 
Географические 
указания 
(индикаторы) 
 
Geographical 
indication 

Coğrafi əlamət - malın keyfiyyəti 
və ya ticarət adının (etibarının) və 
digər əlamətlərinin onun coğrafi 
mənşəyi ilə assosiasiya olunduğu 
halda, malı ÜTT üzvü olan 
ölkələrin ərazisindən olan mal kimi 
müəyyən edən əlaməti ifadə edir. 
Məsələn, içkilərin adı (şampan, 
konyak və s.). TRİPS üzrə Sazişin 
22-ci maddəsinə uyğun olaraq 
coğrafi əlamət intellektual (əqli) 
mülkiyyət hüquqlarının qorunması 
üzrə qaydaların aid edildiyi 
əlamətlərin sırasına daxildir. 



Dağıdıcı 
qymətqoyma 
 
Хищническое 
ценообразование 
 
Predatory pricing 

Rəqiblərin sıxışdırılmasına 
hesablanaraq aşağı salınmış qiymət 
səviyyəsidir. 

Çoxmillətli 
korparasiyalar 
 
Много национальные 
корпорации (МНК) 
 
Multinational 
corporations (MNCs) 

Baş (ana) şirkəti iki və ya daha çox 
ölkənin kapitalına mənsub olan, 
filialları da müxtəlif ölkələrdə 
yerləşən korparasiyadır.  

Çoxsütunlu tarif 
 
Многоколонный 
тариф 
 
Multi-column tariff 
(see also Single-
column tariff) 

Hər mal  mövqeyinə görə bir neçə 
rüsum dərəcəsi olan mürəkkəb 
gömrük tarifidir. Birinci sütunda 
daha əlverişli rejim təqdim 
olunmayan ölkələr, ikinci sütunda 
isə bu rejimin təqdim olunduğu 
ölkələr üçün tarif dərəcələri təyin 
oluna bilər. 

Çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının 
Uruqvay raundu 
 
Уругвайский раунд 
многосторонних 
торговых 
переговоров  
 
The Uruguay Round of 
multilateral trade 
negotiations 

Rəsmi olaraq 1986-cı ilin 
sentyabrında Punda del Estedə 
(Uruqvay) açılmış çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının Səkkizinci 
raundudur. İştirakçılarının sayına 
və gündəliyə çıxarılan məsələlər 
dairəsinə görə GATT tarixində ən 
böyük danışıqlar olmuşdur. 
Danışıqlarda rekord sayda, yəni 125 
dövlət iştirak etmişdir. Sovet 
İttifaqı hökuməti danışıqların 
iştirakçıları sırasına SSRİ-nin daxil 
edilməsi xahişi ilə ÜTT-nin 
Nazirlər konfransına müraciət etdi. 



Lakin ABŞ-ın mənfi mövqeyi buna 
mane oldu. Danışıqlar 15 qrup 
məsələni əhatə edirdi. GATT üzvü 
ölkələrinin nazirlər 
Bəyyanaməsində ifadə olunduğu 
kimi bu danışıqların məqsədi 
beynəlxalq ticarətin 
liberallaşdırılması və inkişafı; 
GATT prinsiplərinə əsaslanan 
beynəlxalq ticarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsində GATT-ın 
rolunun möhkəmlənməsi;  dünya 
ticarətində payının artırılmasından 
ibarət idi. Danışıqlar kənd 
təsərrüfatı və toxuculuq malları 
üzrə beynəlxalq ticarət, 
subsidiyalaşdırma, digər sahələrdə 
də texniki və sanitar-veterinar 
normalarının tətbiqi sahələri üzrə 
genişləndirildi. Danışıqların ağırlıq 
mərkəzi beynəlxalq ticarətin hüquqi 
əsaslarının modernləşdirilməsi 
sferasına doğru dəyişdi. Raundun 
gedişində müxtəlif danışıq qrupları 
tərəfindən 500-dən çox rəsmi və 
daha çox qeyri-rəsmi yığıncaq 
keçirildi. İşçi qruplar iştirak edən 
ölkələr tərəfindən irəli sürülmüş 
1500-dən çox təklif və işçi 
sənədləri nəzərdən keçirdilər. 
Uruqvay raundunun əsas yekunu 
kimi ÜTT üzvləri üçün məcburi 
olan ÜTT-nin təsis edilməsi və 
müddəaları üzrə bütün hüquqi 
sənədlər paketi qəbul olundu. Bu 
sənədlər müasir beynəlxalq ticarət 
sisteminin hüquqi əsasını qoydular. 



GATT özünün müstəqil 
mövcudluğunu dayandırdı və 
GATT-1994 adı altında ÜTT-nin ən 
mühüm tərkib hissəsinə çevrildi.  

Çoxtərəfli ticarət 
sazişləri 
 
Плюрилатеральные 
соглашения 
 
Plurilateral trade 
agreements 

ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Sazişin 4 k əlavəsinə aid edilən 
sazişdir: bu – mülki aviasiya 
texnikası ilə ticarət üzrə Saziş; 
dövlət alışları üzrə Saziş və Süd 
məhsulları üzrə Sazişi əhatə edir. 
ÜTT üzvləri üçün məcburi xarakter 
kəsb edən ÜTT-nin bütün digər 
sazişlərindən fərqli olaraq, bu 
sazişlər onları imzalamış ölkələr 
üçün etibarlıdır. Hazırda süd 
məhsulları və mal əti üzrə sazişlər 
öz fəaliyyətlərini dayandırmışlar. 
Qalan iki sazişdə ÜTT üzvlərinin 
yalınz bir hissəsi iştirak edir.  

Çoxtərəfli yanaşma 
 
Многосторонний 
подход 
 
Multilateralism 

Əməkdaşlığa, bərabər hüquq və 
vəzifələrə, diskriminasiyanın 
olmaması və əksər ölkələrin  
beynəlxalq mal mübadiləsindəki 
həcm və payından asılı olmayaraq 
bərabər tərəfdaş kimi iştirakına 
əsaslanan beynəlxalq ticarətin 
aparılması üzrə yanaşmadır. 

Cüzi (mənasız) tarif 
 
Бессмысленный 
тариф 
 
Nuisance tariff 

Yığılması ilə əlaqədar çəkilən 
xərclər ondan gələn gəlirə bərabər 
və ya ondan artıq olan və yaxud heç 
bir müdafiə səmərəsi verməyən, 
alınması iqtisadi baxımdan mənasız 
(cüzi) görünən çox aşağı və ya sıfır 
gömrük rüsumu dərəcələridir.  
Lakin əslində həddən arıtq aşağı 
olan bu rüsumların iqtisadi mənası - 
onların alınması zamanı gömrük 



rəsmiləşdirmələrinin, eləcə də çox 
vaxt hiss olunacaq həcmə malik 
olan digər gömrük ödəniş və 
yığımlarının saxlanılmasından 
ibarətdir. Bundan başqa, gömrük 
nəzarətinin bütün aparatı və idxalın 
ləngidilməsi üçün ondan istifadə 
imkanı saxlanılır. Ona görə də belə 
rüsum dərəcələri çətin ki, cüzi 
(mənasız) adlandırılsın. Onlar 
idxala gömrük nəzarətinin həyata 
keçirilməsi üçün kifayət qədər 
böyük imkanlara malikdir, 
rüsumdan başqa digər gömrük 
ödənişləri və yığımları isə büdcəyə 
hiss olunacaq gəlir verə bilər.  

Daha əlverişli 
rejimdən istisnalar 
 
Изъятия из режима 
наибольшего 
благоприятствовани
я 
 
MFN exemptions 

QATS çərçivəsində ÜTT üzvünün 
müəyyən xidmət sektorunda daha 
əlverişli rejim tətbiq etməmək 
hüququna malik olduğunu göstərir. 

Şərtləşdirilmiş ən 
əlverişli rejim 
 
Обусловленный 
режим наибольшего 
благоприятствовани
я 
 
Conditional most-
favoured-nation 
treatment 

Hər hansı bir ölkəyə onun qəbul 
etdiyi müəyyən şərtlərlə ən əlverişli 
rejimin (ƏƏR) verilməsidir.  



Daha geniş rəqabət 
siyasəti 
 
Более широкая 
конкурентная 
политика 
 
Broader (wider) 
competition policy 
(see also Competition 
policy) 

Bax: Rəqabət siyasəti 

Daxili miqyas effekti 
 
Внутренний эффект 
масштаба 
 
Internal economies of 
scale 

Malın istehsal miqyasının artması 
nəticəsində firma çərçivəsində mal 
vahidinə çəkilən xərclərin 
azalmasıdır. 

Daxili subsidiya 
 
Внутренняя субсидия 
 
Domestic subsidy 

İdxalla rəqabət aparan malların ölkə 
daxilində istehsalının büdcə 
maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutan 
ticarət siyasətinin və idxala qarşı 
diskriminasiyanın daha gizli 
maliyyə metodudur.  

Daimi ekspert qrupu 
(DEQ) 
 
Постоянная группа 
экспертов 
 
Permanent Group of 
Experts (PGE) 

Subsidiya və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Razılaşmaya əsasən 
yaradılmışdır və 5 müstəqil 
ekspertdən ibarətdır. Münsiflər 
qrupuna hər-hansı bir tədbirin 
qadağan olunmuş subsidiya olub-
olmamasının müəyyənləşdirilməsi 
üzrə yardım edir.  

Danışıqlar 
gündəliyində qalan 
məsələlər 
 
Встроенная 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
Uruqvay raundu gedişində bir çox 
məsələlər həll olunmamış qaldı. 
Raundun bitməsi anında 
kompromisin tapıldığı və qeydə 



повестка дня 
переговоров 
 
Build in agenda 

alındığı məsələlər ÜTT-nin son 
hüquqi sənədlərinə daxil edilmişdi. 
Razılaşdırılmamış məsələlər 
növbəti danışıqlara daxil edildi və 
Uruqvay raundu sənədlərində qeyd 
edildi. Onlar danışıqların 
“qurulmuş” gündəliyi adını aldılar. 
“Qurulmuş” gündəlik üzrə 
danışıqlar hazırda ÜTT 
çərçivəsində davam edir.  

Davamlı 
(uzunmüddətli) 
dempinq 
 
Постоянный демпинг 
 
Persistent dumping 

Ölkə daxilindəkinə nisbətən xaricdə 
daha aşağı qiymətlərlə malın 
satılması vasitəsilə daxili 
inhisarçının ümumi mənfəətinin 
maksimumlaşdırılmasının artan 
meyilidir. 

Davranış 
 
Поведение 
 
Conduct 

Rəqabət siyasətində davranış 
dedikdə, ilk növbədə firmanın 
bazardakı fəaliyyəti, xüsusilə də 
mövcud rəqabət və aitiinhisar 
qanunvericiliyinə əməl olunması 
üzrə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. 

Qeyri-ticari (daxili 
bazara məxsus) 
əmtəə və xidmətlər 
 
Товары и услуги 
внутренного рынка 
 
Non traded goods and 
services 

Beynəlxalq qiymətlərdəki fərqi 
üstələyən nəqliyyat xərcləri 
üzündən beynəlxalq ticarətə cəlb 
oluna bilinməyən mallar və 
xidmətlərdir. 

Daxili gömrük 
tranziti 
 
Таможенный 
транзит внутренний 

Malların gömrük nəzarəti altında 
bir gömrükdən digərinə keçirildiyi 
gömrük prosedurudur. Kioto 
Konvensiyası özünün Xüsusi E 
Əlavəsində dünyanın bir çox 



 
Customs transit 

ölkələrinin tətbiq etdiyi daxili 
gömrük tranzitinə münasibətdə 
tövsiyə olunan hüquqi normalara 
malikdir.  

Daxili istehlak üçün 
malların gömrük 
bəyannaməsi 
 
Декларация товаров 
для внутреннего 
потребления 
 
Goods declaration for 
home use 

Kioto Konvensiyasının B.1 
əlavəsinə (daxili istehlak üçün 
malların buraxılışına aid olan) 
uyğun olaraq idxal gömrük 
buraxılışı məqsədilə mallar 
haqqında məlumatın olduğu 
sənəddir. 

“De-minimis” 
dempinq marjası 
 
Демпинговая маржа 
“de minimis” 
 
De minimis dumping 
margins 

Malın istehsal olunduğu ölkədə 
ixrac qiymətinin 2%-dən azını 
təşkil edən və ya minimum yol 
verilən dempinq marjasıdır.   

“De-minimis” xüsusi 
qoruyucu (müdafiə) 
tədbirləri haqqında 
qayda 
 
Правило о 
специальных 
защитных мерах 
deminimis 
 
De minimis safeguards 
rule 

ÜTT-nin Xüsusi qoruyucu 
(müdafiə) tədbirlər üzrə Sazişinin 
9-cu maddəsinə əsasən, inkişaf 
etməkdə olan üzv ölkələrin 3 
faizdən az paya malik olan məcmu 
payı verilmiş malın ümumi idxal 
həcminin 9%-i keçməməsi şərtilə 
verilmiş malın idxalında onun 
payının 3%-i keçmədiyi haladək 
xüsusi qoruyucu (müdafiə) tədbirlər 
ÜTT-nin inkişaf etməkdə olan üzv 
ölkəsinin mallarına tətbiq olunmur.  



“De-minimus” 
qaydaları (minimum 
hədd qiymətləri) 
 
Минимальные 
пороговые значения 
 
De minimis rule 

Bir sıra ÜTT sazişlərində istifadə 
olunan termindir. Bu qayda onun 
tətbiqini doğuran fəaliyyətin 
müəyyən hədd kəmiyyətinə 
çatanadək bu və ya digər tədbirin 
tətbiq olunmayacağını göstərir. 
Məsələn, “De minimis safeguard 
rule” o deməkdir ki, inkişaf 
etməkdə olan ölkədən olan malın 
payı qoruyucu tədbiri tətbiq edən 
ölkənin idxalının 3%-i təşkil 
etməyincə, ÜTT üzvü olan inkişaf 
etməkdə olan həmin ölkələrə 
münasibətdə xüsusi qoruyucu 
tədbirlər tətbiq olunmayacaqdır. 
“De minimis subsidy” - 
kompensasiya tədbirinin tətbiqi 
məqsədilə təhqiqatın dayandırıldığı 
subsidiyaların minimum ölçüsünü 
(malın dəyərinin 1%-dək) göstərir.  

“De-minimis” (cüzi) 
mal idxalı  
 
Ввоз 
незначительного 
количества товара 
 
De minimis imports 

TRİPS üzrə Sazişin 60-cı 
maddəsinə əsasən, ÜTT üzvləri 
Sazişin müddəalarını sərnişinlərin 
şəxsi baqajlarında mövcud olan və 
ya kiçik partiyalarla göndərilən 
qeyri-kommersiya xarakterli, 
miqdarca az olan mallara tətbiq 
etməyə bilərlər. 

Dempinq 
 
Демпинг 
 
Dumping 

Verilmiş ölkələrdə ixrac 
qiymətlərinin mövcud olan normal 
qiymət səviyyələrindən aşağı 
salınması hesabına xarici bazara 
mal yeridilməsindən ibarət olan 
maliyyə qeyri-tarif ticarət siyasəti 
metodudur.  
Bir və ya bir sıra xarici bazarlarda 
ixrac mallarının digər anoloji 



mallarla uğurla rəqabət aparmasını 
təmin etmək üçün həmin malların 
qiymətlərinin azaldılmasına 
istiqamətlənmiş üsul və tədbirlərin 
məcmusudur. Verilmiş malların 
ixracatçı ölkənin daxili 
qiymətlərinin səviyyəsindən aşağı 
qiymətlərlə ixracı və ya bu ölkə ilə 
anoloji şərtlərə malik olan üçüncü 
ölkənin ixrac etdiyi anoloji malların 
müqayisə olunan qiymətlərindən 
aşağı qiymətə malların ixracıdır. 
ÜTT qaydaları dempinqi qadağan 
etmir. Lakin idxal edən ölkədə 
dempinq ixracını neytrallaşdıran 
antidempinq tədbirlərindən istifadə 
etməklə istehsal sahələrinə ziyan 
vurduğu halda icazə verilir. GATT-
1994-ün VII maddəsi və ÜTT-nin 
bu maddənin tətbiqi haqqında sazişi 
antidempinq tədbirlərinin tətbiqinin 
ətraflı metodologiyasına malikdir. 
Dempinq, adətən, yerli tələbin 
azalması üzündən sahənin istehsal 
olunmuş bütün məhsullarının daxili 
bazarda reallaşdırıla bilinməməsi 
halının baş verdiyi tsiklik eniş 
dövründə istifadə olunur. Belə 
şəraitdə istehsalın həcminin 
azaldılmasını və qiymətlərin aşağı 
salınmasını aradan qaldırmaqdan 
ötrü sahə özünün “artıq” 
məhsullarını daha aşağı qiymətlə 
xaricə çıxarır. Bu isə ticarət 
partnyorunun istehsalını sarsıtmaq 
bahasına öz mövqeyini 
stabilləşdirmək deməkdir.  



Dempinq marjası 
(mənfəəti) 
 
Демпинговая маржа 
 
Margin of dumping 

İxrac edən ölkədə normal daxili 
qiymətlə dempinq qiyməti üzrə 
başqa ölkəyə ixrac edilən malın 
ixrac qiyməti arasındakı fərqdir. 
Antideminq rüsumu qiymətlərdəki 
fərqi neytrallaşdırmalıdır, lakin 
dempinq marjasını aşmamalıdır.  

Dempinqin 
kumulyativ 
qiymətləndirilməsi 
 
Кумулятивная 
оценка демпинга 
 
Cumulative 
assessment of 
dumping 

Əgər antidempinq araşdırmaları 
predmetini eyni zamanda bir 
ölkədən çox mal idxalı təşkil edirsə, 
bu halda, araşdırma aparan orqanlar 
tərəfindən bu idxalın kumulyativ 
qiymətləndirilməsi yalnız aşağıdakı 
hallarda təyin oluna bilər: 
a)dempinq marjası de minimis-i 
keçir, hər ölkədən idxalın həcmi isə 
cüzi olmadıqda; b)idxalın təsirinin 
kumulyativ qiymətləndirilməsi 
idxal olunan malla yerli mal 
arasında rəqabət şəraitinin mövcud 
olduğu halda münasib hesab edilir. 

Dəniz nəqliyyat 
xidmətləri 
 
Морские 
транспортные 
услуги 
 
Maritime transport 
services 

Dəniz yük və sərnişin daşımalarını, 
eləcə də kommersiya əhəmiyyətli 
köməkçi xidmətləri - yükləmə-
boşaltma işləri, anbar işi, gömrük 
buraxılışı, konteyner yüklərinin 
emalı və digər köməkçi 
əməliyyatlardan, limanlardan və 
onunla bağlı xidmət işlərindən 
istifadəni özündə birləşdirir. ÜTT 
çərçivəsində dəniz nəqliyyat 
xidmətləri üzrə başlanılmış  
danışıqlar onun mövcudluğunun ilk 
günlərində dayandırıldı. Bunun 
səbəbi - dəniz ticarət donanmasına 
malik olan ölkələr üçün milli 
iqtisadiyyatda onun rolunun 



saxlanılması və dəniz 
daşınmalarının həyata 
keçirilməsinin milli imkanlarına 
xarici rəqabətin mənfi təsir 
etməsinin qarşısını alan tədbirlərin 
son dərəcə vacibliyidir. 
Danışıqların dayandırılmasının 
başlıca səbəbi ABŞ-ın sərt mövqeyi 
oldu.  

“Dəniz müşaiyəti” 
problemi 
 
Проблема «морского 
конвоя» 
 
Convoy problem 

Çoxtərəfli ticarət danışıqları 
iştirakçılarının gələcək tərəqqiyə 
istiqamət götürmüş bir hissəsi 
danışıqların irəlilədilməsində daha 
az maraqlı olan daha hazırlıqsız 
iştirakçıları gözləməyə məcbur 
olduğu halda çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarında meydana çıxır. Bu 
halda danışıqların irəliləməsini 
daha az fəal olan tərəf müəyyən 
edir (gəmi karvanında ən sürətsiz 
üzən gəmi analogiyası). 

Dərəcələrə bölmə 
(tədricilik) 
 
Градация 
 
Graduation 

İnkişaf etməkdə olan ÜTT üzvü 
ölkələri iqtisadi inkişaf yolunda 
irəlilədikcə, onların ÜTT 
sazişlərindən ortaya çıxan daha 
böyük həcmdə öhdəliklər 
götürməsini ifadə edən prinsipdir. 

Dərin inteqrasiya 
 
Глубокая интеграция 
 
Deep integration 

İki və daha çox ölkənin milli 
siyasətlərinin inteqrasiyasının 
əsasını təşkil etməklə, bu məsələ 
milli hökumətlərin ixtiyarlarına 
verilmişdir. Rəqabət siyasəti, 
texniki standartlar, subsidiyalar, 
monetar və maliyyə siyasəti, 
maliyyə institutların fəaliyyətlərinin 
tənzimlənməsi, ətraf mühitin 
mühafizəsi kimi məsələləri əhatə 



edir. 

Dərin transformasiya 
 
Глубокая 
трансформация 
 
Substantial 
transformation 

Malın mənşə qaydalarının tətbiq 
edilməsinə aid termin olmaqla,  
malın emalı nəticəsində onun mal 
nomenklaturasında yerinin 
dəyişməsini bildirir. 

Dəstəyin aqreqə 
olunmuş (məcmu) 
göstəricisi 
 
Агрегированный 
показатель 
поддержки 
 
Aggregate 
measurement of 
support (AMS) 

Konkret mal istehsalçılarına olan 
daxili dəstəyin illik həcmidir. Bu 
göstərici kənd təsərrüfatının 
dəstəklənməsi üçün mal xarakterinə 
malik olmayan büdcə xərclərinin 
əlavə olunduğu mallar üzrə 
göstəricilərin məbləği kimi 
hesablanır. Mallar üzrə 
göstəricilərin hesablanması üçün 
1986-1988-ci illər üzrə olan orta 
qiymətlə hər bir mal üzrə cari orta 
daxili qiymətin fərqindən istifadə 
olunur. Alınmış məbləğ istehsal 
olunmuş malın ümumi miqdarına 
vurulur. Nəticəyə mal xarakteri 
daşımayan dəstək üzrə büdcə 
xərcləri əlavə olunur. Burada yaşıl 
(icazə verilmiş) zənbilə daxil edilən 
kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi 
tədbirləri istisna olunur. Bundan 
başqa, subsidiyaların ümumi 
məbləğində dəstəyin ölçüsünün 
istehsal olunmuş malın dəyərinin 
5%-i keçmədiyi və mal xarakterinə 
malik olmayan subsidiyaların 
ölçüsünün kənd təsərrüfatı 



məhsullarının bütün dəyərinin 5%-i 
keçmədiyi halda dəstək istisna 
olunur. İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr üçün bu göstərici hər iki 
halda 10% təşkil edir.  

Dəstəyin aqreqə 
olunmuş (məcmu) 
göstəricisi, cəmi 
 
Агрегированный 
показатель 
поддержки общий 
 
Aggregate 
measurement of 
support (AMS), total 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına 
verilən daxili dəstəyin bütün 
növlərinin cəmidir. Bu göstərici 
əsas kənd təsərrüfatı malları üzrə 
dəstəyin bütün aqreqə olunmuş 
göstəriciləri, konrket mallarla bağlı 
olmayan bütün aqreqə olunmuş 
dəstək göstəriciləri və bütün 
ekvivalent dəstək göstəricilərinin 
cəmi ilə hesablanır.  

Dəyişkən idxal 
rüsumları 
 
Изменяюшиеся 
импортные пошлины 
 
Variable import levies 

Kənd təsərrüfatı mallarının 
idxalından Avropa Birliyinin (AB) 
tutduğu idxal vergisidir. O, AB-nin 
dəstəklədiyi kənd təsərrüfatı 
mallarına olan yüksək qiymətlə 
daha aşağı dünya qiymətləri 
arasındakı fərqə bərabərdir. 

Diferensiallaşdırılmış 
və daha güzəştli 
(əlverişli) rejim 
(inkişaf etməkdə olan 
ölkələr üçün) 
 
Дифференцированны
й и более льготный 
режим (для 
развивающихся 
стран) 
 
Differential and more 
favourable treatment 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 
öz mallarının ixracında rüsumların 
preferensial dərəcələrindən, 
Uruqvay raundunun bir çox 
müddəalarının daha geniş dövrdə 
reallaşdırılması hüququ və digər 
razılaşma və müqavilələrdə nəzərdə 
tutulan güzəştlərdən istifadə 
edilməsi üzrə icazədir. 



Diferensiasiya 
olunmuş (fərqli) 
mallar  
 
Дифференцированны
е товары 
 
Differentiated products

Eyni bir sahənin müxtəlif 
istehsalçıları tərəfindən istehsal 
olunmuş və bir-birindən fərqlənən 
mallardır (avtomobillər, siqaretlər 
və sabun kimi). 

Digər rüsum və 
yığımlar 
 
Другие пошлины и 
сборы 
 
Other customs and 
duties 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında digər 
mülahizələrə aid olan mühüm 
elementlərindən biridir. “Digər 
rüsum və yığımlar” - gömrük 
rüsumlarından fərqlənən və yalnız 
idxala münasibətdə daxil edilən 
rüsum və yığımlar kimi müəyyən 
olunur. Mahiyyətcə, onlar əlavə 
gömrük rüsumlarıdır. Məsələn, 
Avropa Birliyində idxal 
rüsumlarına əlavə olaraq tutulan 
sürüşkən (dəyişkən) idxal rüsumları 
mövcud olmuşdur. Bu rüsumlar 
AB-də mövcud təyin olunmuş 
qiymətlərlə dünya bazarındakı 
qiymətlər arasındakı fərqə bərabər 
olmuşdur. İdxal rüsumlarından 
başqa, Yaponiya şəkər idxalından 
əlavə olaraq rüsum tuturdu. ÜTT-
nin üzvü olan bir çox inkişaf 
etməkdə olan ölkələr də özlərinin 
güzəştlər siyahısında “Digər rüsum 
və yığımlara” malikdir. 

Digər tarixə keçirmə, 
təxirə salma 
 
Переносить на 
другую дату, 

İxrac ölkəsinin əvvəlki illərin 
istifadə olunmamış kvotalarını  
istifadə etdiyi haldır. 



отсрочивать 
 
Carry over 

Dil xidmətləri və 
sənədləşmə şöbəsi 
(ÜTT Katibliyinin 
şöbəsi) 
 
Отдел по языковых 
услуг и 
документации 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Language Services and 
Documentation (at the 
WTO Secretariate) 

Şöbə tərcümə, sənədləşmə, çap və 
bu kimi tapşırıqlar daxil olmaqla, 
üzvlərə və Katibliyə bir sıra dil və 
sənədləşmə xidmətləri göstərir. 
İnternetin meydana çıxması 
Katibliyi öz sənədləşməsini 
yaymaqda güclü alətlə təchiz 
etmişdir. ÜTT-nin veb səhifəsində 
işləyən insanların böyük əksəriyyəti 
LSDD-nin sənədləşmə vasitələrinə 
baxırlar. LSDD - ÜTT-nin üç işçi 
dilində - İngilis, Fransız və İspan 
dillərində ictimaiyyət və üzvlər 
üçün açıq olan ÜTT sənədləri, 
nəşrləri və elektron materiallarının 
təchizi ilə məşğuldur.  

Dillon raundu 
 
Диллонский раунд 
 
Dillon Round 

QATT çərçivəsində aparılan 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
1960-1962-ci illərdə keçirilmiş 
raundudur. 

Diskriminasiyasız 
rejim 
 
Недискриминационн
ый режим 
 
Non-Discrimination 

Çoxtərəfli ticarət çərçivəsində 
başlıca anlayışdır. Heç bir ölkənin 
digərini xarici təchizatçı kimi 
diskriminasiya etmək ixtiyarı 
yoxdur və heç bir tərəf öz ərazisinə 
qanuni qaydada idxal edilən hər-
hansı məhsula qarşı diskriminasiya 
və ya düşmənçilik münasibəti 
göstərə bilməz. 



Doha bəyannaməsi 
(deklarasiyası)  
 
Декларация доха 
 
Doha declaration 

2001-ci ilin noyabrında ÜTT üzvü 
olan ölkələrin Dohadada (Qətər) 
keçirilmiş 4-cü konfransında 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının yeni 
raundunu açan nazirlər 
bəyannaməsi (deklarasiyası) qəbul 
olundu. Bu raundun iki mərhələdə 
həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulurdu. Birinci mərhələdə 
danışıqların bütün məsələləri üzrə 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
maraqlarının nəzərə alanmasına 
inkişaf etmiş ölkələrin razılığı 
müqabilində danışıqların yeni 
raundunun məzmunu və formatı 
haqqında qarşılıqlı məsləhətlər və 
ilkin danışıqların aparılması 
nəzərdə tutulurdu. Danışıqların və 
saziş formatının gələcək məzmunu 
haqqında kompromis (qarşılıqlı 
güzəşt əsasında razılaşma) əldə 
olunduqca, ikinci mərhələdə birinci 
mərhələnin gedişində razılaşdırılan 
istiqamətlər üzrə danışıqları 
başlamaq nəzərdə tutulurdu. 
Nazirlər bəyannaməsində ifadə 
olunmuş şəkildə danışıqların yeni 
raundunun Proqramı özündə 
danışıqların məzmunu və mahiyyəti 
məsələləri üzrə inkişaf etmiş və 
inkişaf etməkdə olan dövlətlərin 
maraqları arasında mürəkkəb 
kompromisi təmsil edirdi. 
Bəyannamə danışıqların kənd 
təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı 
malları, eləcə də xidmətlərin 
mübadiləsi üzrə ticarətin sonrakı 



liberallaşdırılmasına doğru 
istiqamətlənəcəyini elan etdi. Kənd 
təsərrüfatı mallarına münasibətdə 
danışıqların kənd təsərrüfatına 
daxili dəstəyin bütün formalarının 
əhəmiyyətli dərəcədə 
azaldılmasına; ixrac 
subsidiyalarının bütün formalarının 
azaldılmasına; eləcə də kənd 
təsərrüfatı ticarətində ticarət 
maneələrinin azaldılmasına 
istiqamətlənəcəyi nəzərdə 
tutulurdu. Bəyannamədə qeyri-kənd 
təsərrüfatı mallarına münasibətdə 
danışıqların məqsədinin (xüsusilə 
də yüksək tarif dərəclərindən (tarif 
piklərindən) söhbət getdiyi halda) 
tarif dərəcələrinin azaldılması və 
ləğv olacağı qeyd olunurdu. Xidmət 
sferasında Bəyannamə GATS-ın 
hüquqi normalarının 
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı olan üç 
qrup məsələlər üzrə danışıqları 
özündə birləşdirirdi: fövqəladə 
qoruyucu tədbirlər, xidmət 
sferasında dövlət alışları və xidmət 
sferasındakı subsidiyalar. Bundan 
başqa, xidmətlərlə beynəlxalq 
mübadilənin sonrakı 
liberallaşdırılması haqqında 
danışıqların davam etdirilməsi 
nəzərdə tutulurdu. Bu istiqamət 
ÜTT üzvü olan ölkələrin milli 
bazara xidmətlərin girişinin sonrakı 
liberallaşdırılması üzrə öz 
təkliflərini təqdim edəcəklərini 
nəzərdə tuturdu. Bəyannamə 



danışıqlar sferasına “Sinqapur 
məsələləri”ni daxil etmişdir. Bu ad 
həmin məsələlərin ÜTT-nin 
Sinqapurda keçirilmiş Nazirlər 
konfransının işinə daxil edilməsi ilə 
bağlı olmuşdur. Bunlar 4 qrup 
məsələləri əhatə edir: - birinci 
məsələ, ticarət və kapital qoyuluşu 
arasındakı qarşılıqlı əlaqədir. 
Bəyannamə bu məsələlər üzrə 
danışıqları ticarət və 
investisiyaların qarşılıqlı əlaqəsi 
üzrə İşçi Qrupunda cəmləşdirməyi 
nəzərdə tuturdu. Sənəddə xüsusi 
olaraq diqqət bu sahədə əsas 
terminlər və təriflər; qeyri-
diskriminasiya prinsipinin tətbiqi; 
güzəşt və öhdəliklərin verilməsi 
metodları; istisnalar və qoruyucu 
tədbirlər; mübahisələrin həlli 
sistemi kimi mürəkkəb məsələlərə 
cəmləşdirməli idi. Danışıqların son 
məqsədi kimi Bəyannamə birbaşa 
investisiyalara nail olmaq üçün 
stabil, şəffaf və qabaqcadan bilinən 
şərtləri təmin edə biləcək ticarət və 
investisiya haqqında çərçivə tipli 
çoxtərəfli müqaviləni göstərirdi. Bu 
sahədə konkret danışıqların ÜTT-
nin beşinci Nazirlər konfransında 
danışıqların qəbul olunmuş forma 
və xarakteri haqqında qəbul 
olunmuş konsensusu bazasında bu 
konfransdan sonra başlanacağı qeyd 
olunmuşdur; - ticarət və rəqabət 
siyasəti arasında qarşılıqlı əlaqə 
ÜTT çərçivəsində danışıqların 



predmeti kimi Bəyannamədə 
göstərilmiş daha yeni bir 
istiqamətdir. Burada həmçinin belə 
danışıqların xarakteri və formatı 
haqqında son qərarın ÜTT-nin 
beşinci Nazirlər konfransı 
tərəfindən qəbul olunması qaydası 
tətbiq olundu. Bəyannamə ticarət və 
rəqabət siyasəti problemləri üzrə 
İşçi qrupunun danışıqların birinci 
mərhələsində öz diqqətini bu 
istiqamətdə ən mühüm prinsip 
məsələlərini (kartel praktikasına 
münasibətdə həmrəylik, qeyri-
diskriminasiya, hüquqi qaydalar) də 
özündə birləşdirən çoxtərəfli 
razılaşmanın əsaslarının 
hazırlanmasına yönəltməsini 
nəzərdə tuturdu. Digər istiqaməti 
danışıqlar yolu ilə rəqabət siyasəti 
sahəsində minimum standartlar 
haqqında çoxtərəfli saziş təşkil 
etmişdir; - ticarət və ekologiya 
haqqında məsələ də çoxtərəfli 
danışıqların mövzusuna daxil 
edilmişdir. Lakin ÜTT-nin nazirlər 
bəyannaməsi danışıqlar üçün 
razılığın bu danışıqların gedişini 
qabaqcadan həll etməyəcəyini, 
danışıqların özünün isə iki əsas 
məsələyə aid olmasını göstərirdi: 
birincisi, ÜTT-nin fəaliyyətdə olan 
normaları ilə ekologiya üzrə 
çoxtərəfli sazişlərdə olan konkret 
öhdəliklər arasında qarşılıqlı əlaqə; 
ikincisi, ekoloji mal və xidmətlərlə 
ticarət sferasında tarif və qeyri-tarif 



maneələrinin azaldılması və ya 
ləğvi; - danışıqların predmeti kimi 
ÜTT-nin daha bir hüquqi normalar 
qrupu – ticarətə yardım və onun 
asanlaşdırılmasına istiqamətlənmiş 
tədbirlər elan edilmişdir. 
Bəyannamə malların sərhəddən 
keçidinin sürətləndirilməsinin 
zəruriliyini, onların gömrük 
yoxlanmasının yüngülləşdirilməsi, 
malların idxal və ixracı ilə bağlı 
olan bütün rəsmiləşdirmələrin 
sadələşdirilməsinin zəruriliyini 
danışıqların prioritet vəzifələrindən 
biri kimi qeyd edirdi. Bəynnamə 
GATT-1994-ün aşağıdakı 
maddələrinin dəqiqləşdirilməsi və 
yaxşılaşdırılması üzrə təkliflərin 
həzarlınmasını mallarla ticarət üzrə 
Şuraya həvalə etdi: maddə V - 
tranzitin sərbəstliyi; maddə VIII - 
idxal və ixracla bağlı olan yığım və 
rəsmiləşdirmələri; maddə X - 
ticarətin tənzimlənməsi metodlarını 
əhatə edirdi. ÜTT-nin nazirlər 
Bəyannaməsi bu sahədə fəal 
danışıqların ÜTT-nin beşinci 
nazirlər Konfransının qəbul etdiyi 
qərar əsasında başlanılmasının 
zəruriliyini qeyd edir.  

Doha İnkişaf 
Proqramı 
 
Доха. Программа 
развития 
 
Doha Development 

İnkişaf Proqramı - bir neçə il 
ərzində meydana çıxmış və Dohada 
(noyabr, 2001) əsası qoyulmuş 
çoxtərəfli ticarət danışıqları 
proqramıdır. Onun əsas sənədi 
Doha bəyannaməsidir. Kankun 
(sentyabr, 2003) və Honkonqda 



agenda (dekabr, 2005) növbəti ÜTT 
nazirlər konfransı, eləcə də ÜTT-
nin Baş Şurasının iclasları 
gedişində ilkin fəaliyyət proqramı 
əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz 
qaldı və ixtisar edildi. 2006-cı ilin 
əvvəli üçün inkişaf Proqramı 
çoxtərəfli danışıqların aşağıdakı 
doqquz istiqamətini özündə 
birləşdirirdi: (1) Kənd təsərrüfatı. 
Kənd təsərrüfatına daxili dəstək 
tədbirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə 
azaldılmasına, ixrac 
subsidiyalarının bütün növlərinin 
ləğvinə və kənd təsərrüfatı malları 
ilə ticarətdə maneələrin 
azaldılmasına istiqamətlənmiş 
danışıqlardır. Burada əsas yeri 
pambıqla ticarət şərtlərinin inikşaf 
etməkdə olan ölkələrin xeyrinə 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilməsi 
və inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
iştirakının xüsusi və diferensial 
şərtlərinin kənd təsərrüfatı ticarəti 
problemlərinə daxil edilməsi 
məsələləri tuturdu. (2) Xidmətlər. 
Xidmətlər bazarına girişin 
əhəmiyyətli dərəcədə 
liberallaşdırılmasına və GATS-ı 
tamamlayan yeni hüquqi 
normaların (inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin xeyrinə diferensial və 
daha güzəştli rejim də daxil 
olmaqla) işlənib hazırlanmasına 
istiqamətlənmiş danışıqlardır. (3) 
Qeyri-kənd təsərrüfatı malları. Tarif 
dərəcələri səviyyəsinin azaldılması 



və ilk növbədə tarif piklərinin, 
yüksək tarif dərəcələrinin və tarif 
eskalasiyasının aradan 
qaldırılmasına, eləcə də qeyri-tarif 
maneələrinin, ilk növbədə inkişaf 
etməkdə olan ölkələr üçün ixrac 
marağı kəsb edən mallara olan 
maneələrin aradan qaldırılmasına 
istiqamətlənmiş danışıqlardır. (4) 
Hüquqi normalar (rules). 
Antidempinq tədbirləri, 
subsidiyalar, kompensasiya 
tədbirləri, regional ticarət sazişləri, 
eləcə də balıqçılıq məhsulları ilə 
ticarətdə subsidiyalara aid olan 
ÜTT sazişlərinin hüquqi 
normalarının dəqiqləşdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsinə 
istiqamətlənmiş danışıqlardır. (5) 
Ticarətə yardım. (trade facilitation). 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrə 
verilmiş istiqamətdə texniki yardım 
da daxil olmaqla və bu qaydalara 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
xeyrinə diferensial və daha əlverişli 
rejim hüquqları da daxil olmaqla 
malların sərhəddi keçməsi, gömürk 
proseduralarına aid olan 
rəsmiləşdirmələrə münasibətdə 
hüquqi normaların 
dəqiqləşdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsinə 
istiqamətlənmiş danışıqlardır. (6) 
İntellektual (əqli) mülkiyyət. 
TRİPS çərçivəsində daha dəqiq və 
təkmil normaların yaradılmasına 
istiqamətlənmiş danışıqlardır. (7) 



Mübahisələrin tənzimlənməsi 
proseduru. Mübahisəli məsələlərin 
tənzimlənməsi üzrə prosedurların 
dəqiqləşdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsinə 
istiqamətlənmiş danışıqlardır. (8) 
Ticarət və ətarf mühit.  ÜTT 
qaydaları ilə ekologiya məsələləri 
və ekoloji mallar və xidmətlər üçün 
tarif və qeyri-tarif maneələrinin 
azaldılması məsələləri üzrə 
çoxtərəfli sazişlərdə olan ticarət 
məsələləri üzrə öhdəliklər arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin 
dəqiqləşdirilməsinə istiqamətlənmiş 
danışıqlardır. (9) Xüsusi diferensial 
rejim. Bu qrup məsələlərin daha 
dəqiq, səmərəli və rahat həll 
edilməsi məqsədilə ÜTT 
sənədlərində olan həmin məsələləri 
əhatə edən bütün hüquqi 
müddəaların icmalıdır. 

Doha İnkişaf 
Proqramı üzrə xüsusi 
öhdəliklər (vəzifələr) 
şöbəsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел особых 
обязательств по 
Дохского програма 
развития (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
DDA Special Duties 
(at the WTO 
Secretariate) 

Pambıq məsələlərinin inkişafa 
yardım aspektləri üçün məsul 
şöbədir. O həmçinin baş direktor 
tərəfindən idarə olunan inkişafa aid 
müstəqil məsələlər üzrə məsuldur. 
Şöbə baş direktor tərəfindən 
müəyyən olunan G-90 və Afrika 
qrupu kimi üzvlük qruplarına aid 
olan seçilmiş məsələlər üzrə 
tapşırıqları (təyinatları) öz üzərinə 
götürür. Şöbə inkişaf məsələləri və 
xüsusi tapşırıqlar üzrə müvafiq baş 
direktor müavinləri ilə sıx 
əməkdaşlıq şəraitində işləyir. 



Doha raundu və ya 
minillik raundu 
 
Доха-раунд или раунд 
тысячелетия  
 
Doha round or 
millennium round 

ÜTT çərçivəsində çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının birinci raundudur. 
Raundun açılış qərarı 2001-ci ilin 
noyabrında Doha şəhərində (Qətər) 
ÜTT üzvü ölkələrinin dördüncü 
nazirlər konfransında qəbul 
olunmuşdur. Raundun danışıqlar 
Proqramı – ÜTT-nin hüquqi 
normalarının və prinsiplərinin 
sonrakı inkişafı və əmtəə və 
xidmətlərlə ticarətdəki maneələrin 
liberallaşdırılması olmuşdur (bax. 
Doha Bəyannaməsi).  

Dolayı idxal 
 
Непрямой импорт 
 
Indirect import 

Idxal edilmiş maşın və 
avadanlıqlarda istifadə olunan 
dəstləşdirici və ya yarımfabrikat 
məmulatlarının idxalıdır. 

Dolayı ixrac 
 
Непрямой экспорт 
 
Indirect export 

Digər mal üçün nəzərdə tutulan 
dəstləşdirici məmulatlar formasında 
mal ixracıdır.  

Dolayı manevr 
 
Обходной маневр 
 
Circumvention 

Antidempinq tədbirlərindən yan 
keçmək (riayət etməmək) üçün 
edilən cəhdi göstərən ifadədir. 
Həmçinin, malın mənşəyinin 
göstərilmə qaydalarından 
kənarlaşmayv və s. aid edilə bilər. 

Dörd azadlıq 
 
Четыре свободы 
(ЕЭП) 
 
Four freedoms 

Termin tez-tez Roma sazişi 
kontekstində istifadə olunur və 
kapitalın, malın, xidmətin və işçi 
qüvvəsinin azad hərəkətini nəzərdə 
tutur.  



Dövlət alışları 
 
Правительственные 
закупки 
 
Government 
procurement 

Dövlət və yerli səviyyələrdə 
hökumət və onun bölmələri 
tərəfindən malların alışı, icarəsi, 
lizinqi və ya xidmətlərin alışıdır. 
Hazırda İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf təşkilatı ölkələrində dövlət 
alışlarının həcmi bu ölkələrin 
ÜDM-nin 10%-dən 15%-dək təşkil 
edir. Buna görə bu bazarda 
realizasiya şərtləri dünyanın bir çox 
ölkələrinin bütün iri şirkətlərinin 
diqqətini cəlb edir. ÜTT 
çərçivəsində dövlət alışları 
bazarında malların realizasiya 
şərtləri ÜTT-nin dövlət alışları üzrə 
Sazişi ilə tənzimlənir.  

Dövlət satınalmaları 
 
Государственные 
закупки 
 
Public procurement 

Öz şəxsi istehlakı üçün dövlətin və 
onun nəzarət etdiyi agentliklərin 
mal əldə etməsidir. 

Dövlət satınalmaları 
haqqında Razılaşma 
 
Соглашение о 
государственных 
закупках 
 
Agreement on 
Government 
Procurement 

QATT üzvlərinin Tokio raundu 
kimi tanınan sessiyasından sonra, 
1988-ci ildə 12 dövlət tərəfindən 
bağlanmış beynəlxalq razılaşmadır. 
Bu razılaşma dövlət 
satınlamalarında iştirak etmək 
istəyən firmalara qarşı 
diskriminasiya hallarının aradan 
qaldırılması və bütün firmaların 
müqavilə əldə etməsinə bərabər 
imkanların yaradılması üçün onlara 
beynəlxalq hərracların keçirilməsi 
üzrə qaydaların standart 
praktikasının tətbiqinə imkan verdi. 



Dövlət satınalmaları 
üzrə çoxtərəfli ÜTT 
Sazişi 
 
Многосторонная 
соглашение ВТО по 
государственным 
закупкам 
 
Agreement on 
Government 
procurement 

Dövlət satınalmaları əmtəə və 
xidmətlərlə ticarətə aid olan ÜTT 
qaydaları ilə tənzimləmə 
sferasından istisna olunmuşdur. 
Onlar dövlət satınalmaları üzrə 
ÜTT-nin çoxtərəfli sazişi ilə 
tənzimlənir. O, təşkilatın bütün 
üzvləri üçün deyil, yalnız onun 25 
üzvü (inkişaf etmiş ölkələr, 
C.Koreya və Honkonq) üçün 
məcburidir. Sazişin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, əmtəə və 
xidmətlərin alışının həyata 
keçirilməsi zamanı hökumətlər eyni 
bir malın milli və xarici 
tədarükçülərini diskriminasiyaya 
məruz qoymamalıdır, yəni ən 
əlverişli rejim və milli rejimdən 
istifadə etməlidir. Dövlət xarici 
tədarükçüləri dövlət sifarişinin 
müsabiqə yolu  ilə bölgüsündə milli 
tədarükçülərlə eyni şərtlərlə 
iştirakına yol verməli və tədarükçü 
seçimi prosesinin şəffaflığını təmin 
etməlidir. 

Dövlət ticarət 
inhisarları 
 
Государственные 
торговые монополии 
 
Government trading 
monopolies 

Adətən müəyyən məhsul üzrə 
beynəlxalq ticarəti həyata keçirmək 
üçün dövlət şirkətinə verilən 
müstəsna hüquqdur.  

Dövlət ticarət 
müəssisələri 
 
Государственные 

ÜTT çərçivəsində dövlət 
müəssisələrinin aşağıdakı işçi tərifi 
qəbul olunmuşdur -  bu, müstəsna 
və ya xüsusi hüquq və ya imtiyazlar 



торговые 
предприятия  
 
State trading 
enterprises 

verilmiş və bu imtiyazları həyata 
keçirməklə ixrac və ya idxalın 
həcminə və ya coğrafi istiqamətinə 
təsir edə biləcək satış təşkilatları da 
daxil olmaqla, dövlət və qeyri-
dövlət müəssisələridir. ÜTT 
qaydaları belə müəssisələrin 
yaradılmasını qadağan etmir. Lakin 
ÜTT-nin hər bir üzvü belə 
müəssisələrin olması haqqında ÜTT 
Katibliyini məlumatlandırmalıdır. 
Dövlət müəssiəsələri öz fəaliyyətini 
qeyri-diskriminasiya əsasında 
həyata keçirməlidir.  

Dövlət ticarəti 
 
Государственная 
торговля 
 
State trading  

Dövlət müəssisələri tərəfindən, 
eləcə də özünün alış və satışları 
vasitəsilə dövlətdən imtiyazlar əldə 
etməsi səbəbindən ixrac və idxalın 
miqyası və istiqamətinə təsir edə 
bilən qeyri-dövlət müəssisələri 
tərəfindən həyata keçirilən 
ticarətdir. 

Dövlət xarici ticarət 
müəssisələri 
 
Внешнеторговые 
предприятия 
(государственные) 
 
Foreign trade 
enterprises 

Müəyyən mal nomenklaturası ilə 
ticarət üzərində ixtisaslaşmış, bir 
sıra keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə 
hələ də fəaliyyət göstərən 
müəssisələrdir. 

Dövlətin seçim 
hüququ (sərbəst 
seçimi) 
 
Государственное 
право отбора 

Ölkə ərazisinə xarici 
investisiyaların girişi üzrə rejimdir. 
Burada qanunvericiliyə uyğun 
olaraq, investisiyaların əraziyə 
yerləşdirilməsinədək dövlət onların 
seçimini etmək hüququnu özündə 



 
State discretion 

saxlayır. 

Dövrlərarası ticarət 
 
Межвременная 
торговля 
 
Intertemporal trade 

Gələcəkdə istehlakın azalması 
(borclama) hesabına yüksək cari 
istehlakı və ya gələcəkdə çox 
istehlak edilməsinin lehinə aşağı 
cari istehlakı (kreditləşdirmə) 
göstərir 

Dünya bazarı 
 
Мировой рынок 
 
World market 

Ölkələr arasında əməyin və digər 
istehsal amillərinin beynəlxalq 
bölgüsünə əsaslanan davamlı mal-
pul münasibətləri sferasıdır.  

Dünya təsərrüfatı 
 
Мировое хозяйство 
 
World economy 

Dünya ölkələrinin öz aralarında 
mobil istehsal amilləri ilə 
əlaqələnmiş milli iqtisadiyyatlarının 
məcmusudur.  

Dünya (qlobal) 
ticarətinin 
təhlükəsizliyi və 
asanlaşdırılmasının 
çərçivə standartları  
 
Рамочные 
стандарты 
безопасности и 
упрощения мировой 
торговли 
 
Framework of 
Standards to Secure 
and Facilitate Global 
Trade 

Məqsədi təhlükəsizliyin 
gücləndirilməsi və beynəlxalq 
ticarətin sadələşdirilməsi olan 
rejimdir. Beynəlxalq gömrük 
cəmiyyətlərinin bir hissəsi olan 
qlobal tədarük zəncirinin 
təhlükəsizlik təşəbbüsü dünya 
ticarətini beynəlxalq terrorizm 
təhlükəsindən, mütəşəkkil 
cinayətkarlıqdan və gömrük 
pozuntularından qorumağa 
meyllidir. Eyni zamanda, 
beynəlaxlq ticarət çərçivəsində 
qanunla icazə verilmiş malların 
hərəkətininin asanlaşdırılması 
məqsədilə strukturlaşdırılmış 
platformanın yaradılmasını təmin 



etməlidir. Çərçivə standartlarının 
məqsədi dünya ticarəti üçün 
təhlükəsiz mühitin 
yaradılmasından, eləcə də gömrük 
və biznes nümayəndələri arasında 
əməkdaşlıq münasibətlərinə yeni 
yanaşmanın yaradılmasından 
ibarətdir. Sonuncu isə öz 
növbəsində dünya ticarətinin 
təhlükəsizliyinin və 
sadələşdirilməsinin təmin edilməsi 
üçün 17 standartdan ibarət 
seriyanın tətbiqinə kömək 
edəcəkdir. 

EDIFAKT 
(İdarəetmə, ticarət və 
nəqliyyatda 
məlumatların 
elektron mübadiləsi 
üzrə qlobal standart 
(İTNMEM); ISO 
9735-1987 standartı) 
 
ЭДИФАКТ 
(глобальный 
стандарт 
„электронного 
обмена данными в 
управлении, торговли 
и на транспорте; 
стандарт ISO 9735-
1987) 
 
EDIFACT 
(UN/EDIFACT 
(electronic data 
interchange for 

“İdarəetmə, ticarət və nəqliyyatda 
məlumatların elektron 
mübadiləsinin” qlobal standartıdır. 
Özündə elektron şəklində olan 
standartlaşdırılmış xəbərlər dəstini 
təmsil edir. Bu, kommersiya 
sənədlərinin və digər məlumatların 
elektron kağızsız dövriyyəsi 
sistemidir. Onun əsasını sənədlərin 
və digər informasiyanın 
strukturlaşdırıldığı və onların 
mübadiləsinin, emalı və 
saxlanılmasının həyata keçirildiyi 
razılaşdırılmış standartlar təşkil 
edir. Bu sahədə əsas iş 
avtomatlaşdırılmış informasiya 
şəbəkələri arasında məlumatların 
elektron mübadiləsi üçün rəhbər 
prinsiplərin, məlumat 
kitabçalarının, standartların 
həzırlanması üzrə sistematik işləri 
aparan BMT-nin Avropa iqtisadi 
komissiyasında cəmləşmişdir. Bu 



administration, 
commerce and 
transport) 

qaydalar beynəlxalq səviyyədə 
razılaşdırılmışdır və idarəetmə, 
ticarət və nəqliyyatda məlumatların 
elektron mübadiləsi üçün BMT 
qaydaları – EDİFACT (UN 
Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and 
Transport (EDIFACT)) kimi 
məlumdur. 

Effektiv mühafizə 
norması 
 
Норма эффективной 
защиты 
 
Rate of effective 
protection 

Məhsulların daxili əlavə dəyəri üzrə 
hesablanmış tarifdir. Bu aralıq 
malların idxalına qoyulan rüsumları 
da nəzərə almaqla hesablanan son 
idxal mallarına gömrük 
qoyuluşunun real səviyyəsidir. 
Daxili istehsalçıya həqiqi olaraq 
verilən mühafizə dərəcəsinin 
müvafiq tədbirini effektiv tarif 
mühafizəsi norması təşkil edir. 
Effektiv tarif mühafizəsi norması 
adətən, nominal tarif dərəcəsindən 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir və 
müsbət nominal tarif dərəcəsi üçün 
hətta mənfi kəmiyyət də ola bilər. 
Hazır məmulatlara və xammala 
olan rüsumlar arsındakı fərq nə 
qədər yüksək olarsa və bu 
xammalın nə qədər böyük payı 
hazır məhsula daxil olarsa, gömrük 
mühafizəsinin (himayəsinin) həqiqi 
(effektiv) dərəcəsi bir o qədər də 
böyük olar. Mühafizənin səviyyəsi 
həmçinin emal dərəcəsnin aşağı 
düşməsi baxımından da, yəni əlavə 
dəyərin azalması ilə yüksəlir. Belə 
praktika ixrac etdikləri malların 
emal dərəcəsini tədricən 



yüksəltməyə çalışan inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə münasibətdə 
xüsusilə diskriminasiyalıdır. Həqiqi 
və ya effektiv gömrük himayəsi 
səviyyəsi mal istehsalına başlamaq 
haqqında qərar qəbul edən 
istehsalçı üçün də böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Effektiv tarif dərəcəsi
 
Эффективная 
тарифная ставка 
 
Effective tarif rate 

Effektiv tarif dərəcəsi (effective 
tariff rate) - aralıq malların idxalına 
qoyulan rüsumları da nəzərə 
almaqla hesablanan son idxal 
mallarına gömrük qoyuluşunun real 
səviyyəsidir.  
Cəbri olaraq həqiqi gömrük 
mühafizəsi səviyyəsi aşağıdakı kimi 
hesablanır. Əgər 

Te - gömrük mühafizəsinin 
effektiv səviyyəsi, 

Tn - son məhsul üçün nominal 
tarif dərəcəsi, 

Tim - idxal olunan hissə və 
komponentlər üçün nominal tarif 
dərəcəsi, 

A - idxal olunan 
komponentlərin dəyərinin son 
məhsulun dəyərində payı olarsa, 
onda: 

A
TAT

T imn
e −

×−
=

1
 

Ehtiyat tədarükü 
 
Резервные запасы 
 
Reserve stocks 

Gözlənilməz hallar üçün çox 
mühüm idxal mallarının dövlət 
ehtiyatlarının qanunverici oaraq 
müəyyən olunmuş həcmidir 



Ekologiya sferasında 
keyfiyyətin idarə 
olunması standartı 
(İSO-14000) 
 
Стандарты 
управления 
качеством в сфере 
экологии (ИСО-
14000) 
 
ISO-14000 

İstehsal olunan və satılan 
məhsulların ekoloji keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş 
keyfiyyətin idarə olunması 
standartlarıdır. Bu sahəni 
tənzimləyən standartlar sisteminə 6 
əsas istiqamət daxildir: ekoloji 
idarəetmə sistemi, ekoloji audit, 
ekoloji markalama, müəssisənin 
fəaliyyətinin qiymətləndirlməsi 
üçün ekoloji meyarlar, ekoloji 
baxımdan məhsulun həyat tsiklinin 
qiymətləndirilməsi, terminlər və 
təriflər.  

Ekoloji dempinq 
(Eko-dempinq) 
 
Демпинг 
экологический  
 
Environmental 
dumping (Eco-
dumping) 

Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin 
(ABŞ, Aİ) ÜTT-nin hüquqi 
sisteminə daxil etmək istədikləri 
termindir. Adətən, ekoloji 
dempinqdə ittiham ekoloji 
mühafizəyə malik avadanlıqlarla 
təchiz olunmuş və bu səbəbdən öz 
məhsullarını daha yüksək 
qiymətlərlə təklif edən müəssisələrə 
nisbətən ekoloji mühafizəyə malik 
avadanlıqlarla təchiz olunmamış və 
nəticədə az xərclərlə məhsul 
istehsal edən müəssisələrə 
münasibətdə irəli sürülür. Bir sıra 
ölkələr ekoloji mühafizə 
tədbirlərindən istifadə etməyən 
müəssisələrin istehsal etdiyi 
mallardan əlavə “ekoloji” rüsum 
tutulmasını təklif edir. Ekoloji 
rüsum və ekoloji dempinq 
məsələləri ÜTT-də müzakirə 
olunmuşdur, lakin inkişaf etməkdə 
olan ölkələr tərəfindən sərt 



müqavimətə rast gəlmişdir və öz 
praktiki inkişafını hələ 
tapmamışdır. 

Ekoloji rüsum (Eko-
rüsum) 
 
Пошлина 
экологическая 
 
Eco-duty 
(environmental duty) 

ÜTT çərçivəsində aşağı ekoloji 
standartlara malik ölkələrdə istehsal 
olunan mallara əlavə gömrük 
rüsumları daxil edilməsi imkanları 
haqqında “Ticarət və ətraf mühit” 
problemi üzrə məsələ müzakirə 
olunur. Belə dövlətlərdəki sənaye 
müəssisələri ətraf mühitin 
mühafizəsi üçün istehsalın texnoloji 
prosesinin əlavə avadanlıq və 
qurğulardan istifadə etməməsi 
hesabına aşağı istehsal xərclərinə 
malik olurlar. Bir qayda olaraq, bu, 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə 
aiddir. Belə mallar daha qiymət 
baxımından rəqabətqabiliyyətlidir, 
çünki təbiəti mühafizə tədbirləri 
istiqamətində xərclərin olmaması 
səbəbindən onların istehsalı üzrə 
xərclər azdır, buna görə də ixrac 
qiymətləri aşağıdır. Ekoloji 
rüsumların legitimləşdirilməsi 
təklifi ÜTT-nin əksər üzvləri 
tərəfindən dəstək əldə etmədi və 
belə rüsumların tətbiqinə icazə 
verən hüquqi qərarlar ÜTT 
çərçivəsində mövcud deyildir. 
Lakin ekoloji rüsumlardan 
istifadəyə icazə verən hüquqi 
normanın ÜTT-nin yeni 
Sazişlərində tez bir zamanda özünə 
yer alacağını istisna etmək olmaz.   



Ekoloji üstün mallar 
 
Экологически 
предпочтительные 
продукты 
 
Environmentally 
preferable products 

Texnoloji cəhətdən ətraf mühitə 
daha az ziyan vura biləcək şəkildə 
təşkil olunmuş sahələrin 
məhsullarıdır (ekoloji olaraq 
sertifikatlaşdırılmış meşələr, bioloji 
cəhətdən hazırlanan qablaşdırma 
materiallarının istehsalı və s.). ÜTT 
çərçivəsində ekoloji üstün 
məhsulların istehsalının inkişafına 
kömək etməkdən ötrü həmin 
məhsulların ixrac və idxalı üçün 
yaxşı şəraitin yaradılması problemi 
müzakirə olunur.  

Müstəsna bazar 
hüquqları 
 
Эксклюзивные 
рыночные права 
 
Exclusive marketing 
rights (EMRs) 

Əczaçılıq sənayesi və həmçinin, 
kənd təsərrüfatı və kimya sənayesi 
məhsullarının patentlə müdafiə 
edilməsinə dair Konsepsiyadır. 

Ekspert-məsləhət 
qrupu 
 
Консультативная 
группа экспертов  
 
Expert review group 

Elmi və ya texniki məsələyə aid 
faktı öyrənmək üçün Münsiflər 
qrupunun (Panel) qərarı ilə 
yaradılır. Ekspertlərin məsləhət 
qrupu öz məruzəsini məsələhət 
məruzəsi hüquqlarında Münsiflər 
qrupuna təqdim edir. Ekspertlərin 
məsləhət qrupu onların işinin 
səlahiyyət və prosedurasını 
müəyyən edən Münsiflər qrupuna 
tabedir.  

Dəstəyin ekvivalent 
göstəricisi 
 
Показатель 
поддержки 

Aqreqə olunmuş (məcmu) dəstək 
göstəricisi ilə hesablama 
aparılmasının mümkün olmadığı 
halda əsas kənd təsərrüfatı malları 
istehsalçılarına pul formasında 



эквивалентный 
 
Equivalent 
measurement of 
support 

ifadə olunmuş illik dəstək həcmini 
bildirir. Bu halda dəstəyin 
azaldılması üzrə öhdəliklərdən 
kənaretmə kimi nəzərdən keçirilən 
dəstək proqramları istisna olunur. 
Ekvivalent dəstək ölçüsü bazar 
qiymətlərinin dəstəklənməsinin 
həyata keçirildiyi bütün əsas kənd 
təsərrüfatı məhsulları üçün 
hesablanılır.  

Eyni mallar 
 
Идентичные товары 
 
Identical goods 

ÜTT-nin gömrük 
qiymətləndirilməsi üzrə Sazişində 
bu termin fiziki xarakteristikalar, 
keyfiyyəti və bazardakı reputasiyası 
və eyni bir ölkədə istehsal olunması 
da daxil olmaqla hər cəhətdən eyni 
olan malları bildirir.  

Elastiklik haqqında 
müddəa 
 
Положения о 
гибкости 
 
Flexibility provisions 

Uruqvay raundunun nəticələrinə 
əsasən, kənd təsərrüfatı 
subsidiyalarının ixracının 
azaldılmasına aid edilən müddəadır. 

Elektron kommersiya 
(ticarət) (“e-ticarət”) 
 
Электронная 
торговля («э-
торговля») 
 
Electronic commerce 
(e-commerce) 

Elektron vasitələrdən, o cümlədən, 
internetdən istifadə vasitəsilə əmtəə 
və xidmətlərlə ticarət formasıdır. 
Elektron biznesin xüsusi halıdır. 
Həm beynəlxalq ticarətin 
inkişafında, həm də onun təmin 
olunmasında  yeni, lakin sürətlə 
inkişaf edən istiqamətlərdəndir. 
Xarici elm və praktikada geniş 
yayılmış “elektron kommersiya” 
termini Azərbaycanda tətbiq olunan 
“elektron ticarət” terminindən geniş 
anlayışdır. Lakin Azərbaycan 



dilində bu terminlər adətən, 
qarşılıqlı olaraq bir-birini əvəz edə 
bilir. “Elektron ticarət” 
(kommersiya) termini aşağıdakıları 
nəzərdə tutur: - informasiyanın, 
məhsulların və ya xidmətlərin 
elektron yolla ötürülməsi; - elektron 
yolla xidmətlərin göstərilməsi 
(istehsalı); - xarici ticarət 
sövdələşməsi üçün zəruri olan 
bütün sənədlərin və digər 
informasiyanın elektron ötürülməsi, 
belə informasiyanın saxlanılması və 
ona xidmət göstərilməsi yolu ilə 
əmtəə və xidmətlərlə adi ticarətin 
elektron metodlarla xidməti. “E-
ticarət” termini tam olaraq ilk iki 
istiqaməti əhatə edir. 
“Kommersiya” termini ticarətin 
bütün formasını, eləcə də ticarətə 
kömək edən xidmətləri özündə 
birləşdirir. Buna görə də “e-
kommersiya” termini “e-ticarət” 
termininə nisbətən daha dürüst və 
dəqiqdir. Elektron ticarət son 15 
ildə sürətlə inkişaf etməkdədir. 
Elektron imzalardan, elektron 
sənədlərdən, əmtəə və xidmətlərin 
ötürülməsinin elektron 
metodlarından istifadə edilməsi 
üçün hüquqi əsası yaradan (təmin 
edən) milli qanunlar və beynəlxalq 
sazişlər tədricən qüvvəyə minir. “E-
ticarətin” hüquqi təminatı üzrə 
işləri Beynəlxalq ticarət hüququ 
üzrə BMT-nin Komissiyası 
(UNCİTRAL) öz üzərinə 



götürmüşdür. “E-ticarətin” hüquqi 
aspektləri üzrə UNCİTRAL-ın işi 
1996-cı ilin iyununda Elektron 
ticarət haqqında standart qanunun 
hazırlanması və qəbulu ilə başa 
çatmışdır. “E-ticarətin” hüquqi, 
inzibati və təşkilati qaydalarının 
inkişaf etdirilməsi sahəsindəki işlər 
bir çox digər beynəlxalq 
qurumlarda aparılır. Tədricən bu işə 
ÜTT də cəlb olunur. “E-ticarət” 
ÜTT fəaliyyətində yeni bir 
istiqamətdir. Hələ 1998-ci ilin 
mayında Nazirlər Konfransı 
(Cenevrə) qlobal elektron 
kommersiya haqqında Bəyannamə 
qəbul etdi. Eyni zamanda, ÜTT 
tərəfindən “e-ticarətin” inkişafı 
üçün zəruri olan proqram və aparat 
təminatının gömrük rusumu 
vergisindən azad edilməsi barədə 
qərar qəbul olundu. Bundan başqa, 
ÜTT çərçivəsində “e-ticarət” 
aşağıdakı digər istiqamətlər üzrə də 
tədqiq olunur: vergi qoyuluşu, 
intellektual mülkiyyət hüquqlarının 
qorunması, elektron 
sövdələşmələrin və elektron 
sənədlərin hüquqi statusu, elektron 
sənədin əslinin onun surətindən 
fərqi və bir sıra digər məsələlər.   

Elektron məlumat 
mübadiləsi  
 
Электронный обмен 
данными (ЭОД) 
 

Kommersiya sənədlərinin və digər 
məlumatların elektron (kağızsız) 
dövriyyə sistemidir. Onun əsasını 
sənədlərin və digər informasiyanın 
strukturlaşdırıldığı və onların 
mübadiləsi, emalı və 



Electronic data 
interchange 

saxlanılmasının həyata keçirildiyi 
razılaşdırılmış standartlar təşkil 
edir. Bu sahədə əsas iş 
avtomatlaşdırılmış informasiya 
şəbəkələri arasında məlumatların 
elektron mübadiləsi üçün rəhbər 
prinsiplərin, məlumat 
kitabçalarının, standartların 
həzırlanması üzrə sistematik işləri 
aparan BMT-nin Avropa iqtisadi 
komissiyasında cəmləşmişdir. Bu 
qaydalar beynəlxalq səviyyədə 
razılaşdırılmışdır və idarəetmə, 
ticarət və nəqliyyatda məlumatların 
elektron mübadiləsi üçün BMT 
qaydaları – EDİFACT (UN 
Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and 
Transport (EDIFACT)) kimi 
məlumdur. 

Elektron ticarət 
haqqında model 
qanunu 
 
Модельный закон об 
электронной 
торговле 
 
Model law on 
electronic commerce 

Qanun 1996-cı ildə UNCTRAL 
(BMT) çərçivəsində hazırlanmışdır. 
Elektron vasitələrinin köməyilə 
hazırlanmış kontraktların tanınması 
(qəbulu) üçün hüquqi norma və 
qaydaları müəyyənləşdirir. O, 
aşağıdakıları müəyyən edir: belə 
kontraktlar üzrə mübahisələrin həlli 
qaydaları, sənədin əslinin 
əlamətləri, istənilən hüquqi və 
inzibati proseduralar üçün elektron 
imzanın tanınması və qəbul 
olunması qaydaları. Məhkəmə və 
arbitraj müzakirələri üçün elektron 
formada sənədlərin qəbulu 
qaydasını müəyyən edir. 



Elektron ticarət 
haqqında nümunəvi 
qanun 
 
Типовой закон об 
электронной 
торговле 
 
Model law on 
electronic commerce 
(UNCITRAL) 

1996-cı ildə BMT-nin Beynəlxalq 
Ticarət Hüququ Komissiyası 
çərçivəsində hazırlanmış Qanun 
elektron vasitələrin köməyi ilə 
işlənib-hazırlanmış sazişlərin 
tanınması üçün hüquqi norma və 
qaydaları təyin edir. Sənədin 
orijinallıq əlamətini, elektron 
imzanın tanınması qaydası və onun 
istənilən hüquqi və inzibati 
proseduralar üçün məqbulluğu və 
bu istiqamətdə sazişlər üzrə 
yaranmış mübahisələrin həll 
edilməsini müəyyənləşdirir. 
Məhkəmə və arbitraj araşdırmaları 
üçün elektron formalı sənədlərin 
məqbulluğunu müəyyən edir. 

Elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış tarif 
(elmi tarif) 
 
Научно 
обоснованный тариф 
 
Scientific tariff 

Tarif dərəcələrinin ideal toplusu 
əksər ölkələrin çoxillik 
çalışmalarının predmetidir. Belə 
axtarışların məqsədi verilmiş 
ölkənin məhsulunun xarici ölkə 
məhsulu ilə bərabər rəqabət 
apardığı, daxili məşğulluğu artırdığı 
və ticarətdə ədalətsiz üsullardan 
istifadə edən xarici agentləri 
sıxışdırdığı şərtlərin təmin 
olunmasıdır.  

Elmi-tədqiqat və 
təcrübi-konstruktor 
işləri (Tədqiqat və 
inkişaf işləri) 
 
Научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 

Özündə aşağıdakı dörd növ 
fəaliyyəti birləşdirən Elmi-tədqiqat 
və təcrübi-konstruktor işləridir: - 
konkret məhsul və texnologiyaların 
hazırlanmasına istiqamətlənmiş 
fundamental və tətbiqi tədqiqatlar; - 
konkret kommersiya məqsədi 
olmadan özündə orijinal tədqiqat və 
eksperimental fəaliyyəti birləşdirən 



работы (НИОКР) 
 
Research and 
development activities 
(R&D) 

fundamental tədqiqatlar; - tətbiqi 
tədqiqatlar - yəni konkret 
nəticələrin alınmasına yönəldilmiş 
tədqiqat fəaliyyəti; - 
texnologiyaların hazırlanması - 
yenilərinin yaradılması və ya 
mövcud olanların 
təkmilləşdirilməsi.  

Erga omnes 
 
Erga omnes 
 
Erga omnes 

Latın dilindən “hamıya qarşı” və ya 
“hamıya qarşı münasibətdə” kimi 
tərcümə olunur. Bu terminə bəzi 
hallarda ticarət razılaşmalarının 
mətnlərində, məsələn, “Əgər 
tərəflərdən biri öz tariflərini erga 
omnes azaldırsa...” kimi ifadələrdə 
işlədilir. 

Eyni bir limanda 
malın bir gəmidən 
digərinə yüklənməsi 
 
Перевалка; отгрузка 
 
Transshipment 

Malların (yüklərin) idxal və ixracı 
məntəqəsi olan bir gömrük 
məntəqəsi ərazisində gömrük 
nəzarəti həyata keçirilməklə idxal 
olunan malların nəqliyyat 
vasitələrindən ixrac olunan 
nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsi 
üzrə gömrük prosedurasıdır (Kioto 
Konvensiyasına Əlavə 2-i).  

Eyni sinifdən və  
növdən olan  mallar 
 
Товары того же 
класса или вида 
 
Goods same class kind 

Konkret sənaye sahəsinin istehsal 
etdiyi mal qrupuna və ya mal 
sırasına daxil olan mallardır. Onlara 
identik (eyni) və oxşar mallar 
daxildir.  

Eyni vaxtda olan 
birdəfəlik fraxt 
ödənişi, möhkəm 
akkord norması 
 

Yüklənmiş malların miqdarından 
asılı olmayaraq fraxtalanmış 
gəminin bütövlükdə (tam) 
ödənilməsidir.  



Твердая аккордная 
ставка; Фрахт 
„люмпсум“ 
 
Lump-sum rate 
(FIATA) 
Ədalətli 
(bərabərhüquqlu) 
rəqabət 
 
Справедливая 
(равноправная) 
конкуренция 
 
Equitable competition 
(to compare with Fair 
competition) 

İstehsal xərcinə təsir edən 
beynəlxalq əmək, ekoloji və digər 
standartların uyğunluğunun bəzi 
səviyyəsinin zəruri olması ilə 
əlaqədar firmaların nisbətən bərabər 
şəraitdə rəqabət aparması üçün 
müvafiq strukturun yaradılmasına 
əsaslanan Konsepsiyadır. 

Ədalətli (vicdanlı, 
düzgün) rəqabət 
 
Справедливая 
(честная) 
конкуренция 
 
Fair competition (to 
compare with 
Equitable competition) 

Ticarət siyasəti sahəsi üzrə termin 
kimi, diskriminasiya olmayan 
yanaşma üzrə çoxtərəfli ticarət 
sistemi qaydalarından çıxış edərək 
beynəlxalq ticarətin həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutur.  

Ədalətli (vicdanlı) 
ticarət (qarşılıqlı 
faydaya əsaslanan 
ticarət; paritet 
ticarət) 
 
Справедливая 
торговля 
 
Fair trade 

Konteksdən asılı olaraq 
aşağıdakıları ifadə edir: 1.hüquq və 
öhdəliklərin bərabər balansı ilə 
ticarət sistemi. 2.dempinq və 
subsidiyaları istisna edən ticarət. 
3.düzgün rəqabət. 
Ədalətli ticarət hər hansı bir tərəfə 
ziyan vurmadan baş verir, ən yaxşı 
ticarət şərtlərinin təklif olunması, 
hüquqi mühafizənin təmin olunması 



və s. yolla ticarət şirkətlərinin stabil 
inkişafını təmin edir və Vicdanlı 
ticarət haqqında Qanun əsasında 
həyata keçirilir.  

Ədalətli və 
bərabərhüquqlu 
rejim 
 
Справедливый и 
равноправный режим
 
Fair and equitable 
treatment 

QATT-ın XVII maddəsində əks 
olunan, hökumət ehtiyacları üçün 
malların idxalı üzrə öhdəlikdir. 
Xarici investisiyaların 
stimullaşdırılması və qorunması 
haqqında beynəlxalq sazişlərdə 
möhkəmlənmiş ümumi standart 
rejimlər siyahısına daxildir. Bu 
standartın sələfləri 1948-ci ilin 
Beynəlxalq ticarət təşkilatının 
Havana nizamnaməsinin 
müddəaları olmuşdur. Ədalətli və 
bərabərhüquqlu rejim xarici 
investisiyaların tam və daimi 
qorunması və təhlükəsizliyini və bu 
sahədə diskriminasiya 
tədbirldərinin tətbiq olunmamasını 
nəzərdə tutur.  

Ədalətsiz (vicdansız) 
ticarət praktikası  
 
Нечестная 
(недобросовестная) 
торговая практика 
 
Unfair trading 
practices 

ÜTT qaydalarına əsasən, bu anlayış 
subsidiyaların uyğunsuz və ya 
qeyri-qanuni istifadəsinə və ya 
dempinq qiymətlərlə məhsul 
ixracına aid edilir. 

Əks bildiriş 
 
Обратное 
уведомление 
 
Reverse notification 

QATT/ÜTT-də şəffaflığın təmin 
olunmasının adi üsuludur. 
Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
hökumətlər tətbiq etdikləri və ya 
tətbiq etmək iqtidarında olduqları 
ticarət tədbirləri haqqında təşkilatın 



digər üzvlərini məlumatlandırırlar. 

Əks dempinq 
 
Обратный демпинг 
 
Reverse dumping 

Eyni malların daxili bazarda satış 
qiymətləri ilə müqayisədə onların 
ixrac qiymətlərinin yüksəlməsidir.  

“Əlavə” 
 
«Добавка» 
 
Primage 

Gömrük yığımlarını adi səviyyədən 
yüksək həddə qaldırmaq məqsədi 
ilə idxala müvəqqəti tətbiq edilən 
əlavə vergi və ya digər anoloji 
tədbirləri ifadə edən termindir. 

Əlaqələndirilməmiş 
(könüllü, məcburi 
olmayan) rüsumlar 
 
Необъязательные 
пошлины 
 
Unbound duties 

GATT çərçivəsində aparılan 
istənilən danışıq mərhələsində 
müzakirələr zamanı güzəşt 
mövzusu olmayan gömrük 
rüsumları məcburi olmayan 
rüsumlar hesab edilir. 

Əlaqələndirilmiş 
rüsumların səviyyəsi 
 
Уровень связанных 
пошлин 
 
Coverage of tariff 
binding 

Rüsum dərəcələri əlaqələndirilmiş 
mal mövqelərinin gömrük tarifinin 
bütün mal mövqelərinə nisbətidir 
(payı).  

Əlaqələndirilmiş 
tariflər 
 
Связанные тарифы 
 
Baund tariffs 

ÜTT ölkələrinin bir-biri ilə 
qarşılıqlı ticarətdə qaldırmaq 
hüquqları olmayan idxal tariflərinin 
son (tavan) səviyyəsidir. Hər bir 
ölkə üçün əlaqələndirilmiş tarif 
səviyyəsi özünəməxsusdur və onun 
ticarət partnyorları ilə çoxtərəfli 



ticarət danışıqlarının nəticəsində 
müəyyən olunur. İnkişaf etmiş 
ölkələr öz tariflərini tətbiq olunan 
tariflər səviyyəsində 
əlaqələndirmişlər. Bir çox inkişaf 
etməkdə olan ölkələr isə öz 
tariflərini real tətbiq olunan tariflərə 
nisbətən bir qədər yüksək 
səviyyədə əlaqələndirmişlər ki,  bu 
da manevr sərbəstliyi üçün bir 
qədər şərait yaradır. ÜTT 
qaydalarına görə, əlaqələndirilmiş 
tarifləri ticarət həcminin azalması 
üçün kompensasiya tələb edə bilən 
maraqlı tərəflərlə yeni danışıqların 
açılması əsasında dəyişmək olar. 

Əlaqələndirilmiş 
tariflərin dispersiyası 
 
Дисперсия связанных 
тарифов 
 
Dispersion of bound 
tariffs 

Ayrıca olaraq, kənd təsərrüfatı və 
sənaye malları üçün hesablanan 
dispersiyanı sıfır və maksimum 
səviyyələr arasında qiymətlərin 
sadə səpələnməsi kimi, eləcə də 
variasiya əmsalını - tariflərin orta 
kəmiyyətinə bölünən standart 
kənarlaşma kimi başa düşmək olar. 

Əlaqələndirilmiş 
tariflərin payı (çəkisi)
 
Доля связанных 
тарифов 
 
Share of bound tariffs 

Bütün tarif xətlərinin 
əlaqələndirilmiş tariflərlə əhatə 
olunma (örtülmə) dərəcəsini 
göstərir. ÜTT qaydalarına görə, 
kənd təsərrüfatı məhsulları üçün 
tariflərin 100%-i 
əlaqələndirilməlidir. İnkişaf etmiş 
ölkələrin bir çoxu da özlərinin 
sənaye malları üçün tarifldərinin 
100%-ini əlaqələndirmişlər. İnkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə 
əlaqələndirilmiş tariflərlə əhatə 
olunma (örtülmə) səviyyəsi güclü 



olaraq dəyişir: Kamerunda tarif 
xətlərinin 0,1%-dən tutmuş 
Qabonda tarif xətlərinin 100%-dək. 
Ümumilikdə daha az inkişaf etmiş 
ölkələrdə tariflərin əlaqələndirmə 
səviyyəsi çox aşağıdır.  

Əlaqələndirilmiş 
tariflərinin səviyyəsi 
 
Уровень связанных 
тарифов 
 
Level of baund tariffs 

Əlaqələndirilmiş tariflərin təhlilinin 
çıxış nöqtəsi kimi onların Uruqvay 
raundu nəticəsində təsbit olunmuş 
orta səviyyəsi haqqında 
məlumatlardan istifadə etmək olar. 
Bütün ölkələr və bütün sahələr üçün 
əlaqələndirilmiş tariflərin orta cəbri 
səviyyəsi 7% təşkil edir. Lakin 
sahələr üzrə onun səviyyəsi güclü 
olaraq dəyişir: sənaye malları üçün 
6%, toxuculuq və geyim malları 
üçün 12%, kənd təsərrüfatı 
məhsulları üçün 32% təşkil edir. 
Sənaye malları üçün 
əlaqələndirilmiş tariflərin orta 
səviyyəsi inkişaf etmiş ölkələrdə 
7%-ə, inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə isə 26%-ə yaxındır. 
Əlaqələndirilmiş tariflərin 
səviyyəsinin hansı sahələrdə 
verilmiş ölkə üçün orta göstəricini 
ötüb keçdiyini müəyyən etmək 
mühümdür, belə ki, bu, müəyyən 
sahələrə dəstək üzrə hökumətin 
siyasətinin yaxşı indiqatorudur. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə belə 
sahələrə adətən, toxuculuq, paltar, 
dəri, ayaqqabı, balıq və nəqliyyat 
avadanlıqları daxildir. Avropa 
ölkələrində buraya həmçinin kənd 
təsərrüfatı məhsulları daxildir. 



Sənaye mallarına nisbətən kənd 
təsərrüfatı məhsulları üçün 
əlaqələndirilmiş tariflərin səviyyəsi 
praktiki olaraq bütün ölkələrdə 
yüksəkdir, - bu inkişaf etmiş 
ölkələrdə təqribən 4 dəfə, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə isə 2-3 dəfə 
təşkil edir. 

Əlaqələndirilməmiş 
(sərbəst) öhdəliklər 
 
Несвязывающие 
обязательства 
 
Unbound 
commitments 

Xidmətlər üzrə Baş Sazişə əsasən 
ölkənin öz üzərinə götürdüyü və 
birtərəfli qaydada dəyişiklik edə 
bildiyi öhdəliklərdir. Bu Sazişin 
maddələrinə əsasən, ölkə, öz 
maraqlarına toxunan sahədə ticarət 
rejimini kompensasiya ödəmədən 
belə son dərəcə çevik dəyişə bilər. 

Əmək vahidinin 
dəyəri 
 
Стоимость единицы 
труда 
 
Labour unit value 

Bütün vergilər, dotasiyalar və digər 
pul güzəştləri daxil olmaqla 
iqtisadiyyatın qeyri-kənd təsərrüfatı 
işçilərinin ümumi əmək haqqının 
qeyri-kənd təsərrüfatı sektorunda 
istehsal olunmuş real ÜDM-ə 
bölünməsi ilə hesablanır. 

Əməyin son hədd 
məhsuldarlığı 
 
Предельная 
производительность 
труда 
 
Marginal productivity 
of labour (MPL) 

Əlavə bir əmək vahidindən istifadə 
nəticəsində məcmu gəlirin artım 
həcmidir: MPL = ∆L / ∆Y. Burada, 
MPL - əməyin son hədd 
məhsuldarlığı, ∆L - əmək vahidinin 
artımı, ∆Y - gəlirin artımıdır. 

Əmtəələrlə ticarət 
üzrə Şura 
 
Совет по торговле 
товарами 

Baş Şuraya tabe olan bu qurum 
mallarla ticarət sferasında ÜTT 
prinsiplərinə riayət olunmasına və 
GATT-1994 Sazişinin həyata 
keçirilməsinə nəzarət edən 14 



 
Trade in commodities’ 
Counsel 

ixtisaslaşmış komitənin fəaliyyətinə 
rəhbərlik edir. 

Əmtəə və xidmətlərlə 
ticarətdə 
məlumatların 
qorunması  
 
Защита данных в 
торговле товарами и 
услугами 
 
Data protection in 
trade and services 

İnformasiya və məlumatların 
məxfiliyinin təmin olunmasını 
nəzərdə tutan ÜTT-nin bir sıra 
müddəalarıdır.  

Əmtəələrlə ticarət 
şərti və ya xalis 
barter şərti 
 
Условия торговли 
товарами или 
чистого бартера 
 
Commodity or net 
barter, terms of trade 

Ölkənin ixrac qiyməti indeksinin 
idxal qiyməti indeksinə nisbətinin 
100-ə vurulmasıdır. 

Ən əlverişli rejim 
(ƏƏR) 
 
Режим наибольшего 
благоприятствовани
я (РНБ) 
 
Most-favored-nation 
principle (MFN) 

ÜTT fəaliyyətinin əsaslandığı ən 
mühüm hüquqi prinsipdir. Geniş 
formada Ən əlverişli rejim (ƏƏR) 
prinsipi GATT-1994-ün I 
maddəsində və GATS-ın II 
maddəsində mövcuddur. ÜTT üzvü 
olan bir dövlət tərəfindən digər 
dövlətin malı, xidməti və ya xidmət 
tədarükçüsünə verdiyi istənilən 
güzəşt və ya imtiyaz dərhal və 
şərtsiz olaraq digər ÜTT üzvlərinə 
də aid edilir. Başqa sözlə, digər 



ölkənin ərazisinə olan idxal zamanı 
mallar, xidmətlər və ya xidmət 
tədarükçüləri istənilən digər 
ölkədən olan mallar, xidmətlər və 
ya xidmət tədarükçülərinin istifadə 
etdiyi güzəşt, imtiyaz, üstünlüklər 
və digər faydalardan istifadə 
etməlidirlər. ÜTT qaydaları dəqiq 
məhdudlaşdırılmış istiqamətlər üzrə 
ƏƏR-dən müəyyən kənarlaşmaları 
nəzərdə tutur (bax: ƏƏR-dən 
istisnalar).  

Ən əlverişli rejimdən 
(ƏƏR) istisnalar 
(azad etmə) 
 
Изъятия из режима 
наибольшего 
благоприятствовани
я 
 
Exemption from MFN 
rule 

Mallarla ticarətdə ÜTT qaydaları 
regional iqtisadi qrupların 
iştirakçısı olan ölkələrə digər 
ölkələrə ən əlverişli rejim əsasında 
güzəşt və üstünlükləri (regional 
ticarət və azad ticarət zonasının və 
gömrük ittifaqının yaradılması 
haqqında saziş əsasında onların bir-
birinə verdiyi) yaymamağa (aid 
etməməyə) icazə verir (GATT-
1994-ün XXIV maddəsi). 1979-cu 
ildə GATT çərçivəsində inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin xeyrinə 
diferensial və daha əlverişli rejim 
haqqında qərar inkişaf etmiş 
ölkələrin bir-birinə qarşılıqlı 
olmayan imtiyazlar verməsinə 
imkan yaratmışdır. İmtiyazlı rüsum 
dərəcələri ən əlverişli rejimdən 
istisnalar kimi nəzərdən keçirilir. 
Bundan başqa, ÜTT çərçivəsində 
qonşu ölkələrin sərhədyanı 
ticarətində asanlaşdırılmış rejimin 
qurulmasına yol verilir və bu ən 
əlverişli rejimdən istisna kimi 



nəzərdən keçirilir (GATT, 
XXIV.12 maddə). Ən əlverişli 
rejimdən təqribən bu cür istisnalar 
xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə 
fəaliyyət göstərir.  

Ərazi tətbiqi 
 
Территориальное 
применение 
 
Territorial application 

ÜTT-nin hüquqi müddəaları öz 
təsirini ÜTT üzvü ölkələrinin 
gömrük ərazisinə, eləcə də GATT-
1994-ün XXVI maddəsi əsasında 
ÜTT-də qəbul olunmuş ayrı-ayrı 
gömrük ərazilərinə aid edilir. Eyni 
zamanda, GATT-1994-ün XXIV 
maddəsinin 12-ci bəndinə və 
GATS-ın 3a bəndinə görə öz 
əhdəliklərini yerinə yetirərkən hər 
bir ÜTT üzvü öz ərazisində 
üzərlərinə götürdükləri ÜTT 
öhdəliklərinə regional və yerli 
hakimiyyət orqanları, eləcə də 
qeyri-hökumət orqanları tərəfindən 
riayət olunmasını təmin etməkdən 
ötrü onun sərəncamında olan 
səmərəli tədbirləri tətbiq edirlər.  

Ərzaq təhlükəsizliyi 
 
Продовольственная 
безопасность 
 
Food security 

Daxili və xarici mənbələrdən ölkə 
əhalisinin əsas ərzaq növləri ilə 
fasiləsiz təmin olunma səviyyəsini 
göstərir. Ərzaq təhlükəsizliyi 
problemi ÜTT-nin məşğul olduğu 
məsələlər sırasına birbaşa olaraq 
daxil deyildir. Lakin ÜTT-nin kənd 
təsərrüfatı üzrə Sazişi və kənd 
təsərrüfatı malları ilə ticarət 
məsələlərinə aid olan bir sıra 
qərarlar hər şeydən əvvəl inkişaf 
etməkdə olan və zəif inkişaf etmiş 
ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyi 
məsələlərinə dolayı olaraq toxunur.  



Əsas əmək 
standartları 
 
Основные трудовые 
стандарты 
 
Core labour standards 

Beynəlxalq ticarətin inkişafında 
maraqlı olan təşkilatların iş 
proqramlarına ticarət və əmək 
normaları məsələlərinin daxil 
edilməsi haqqında müzakirələrə 
aiddir. 

Əsas maraqlı tərəf  
 
Существенно 
заинтересованная 
сторона 
 
Substantial supplying 
interest 

QATT-ın 28 maddəsindən qeyd 
olunan tariflərin aşağı salınması 
haqqında qaydalara əsasən, belə 
danışıqlar adətən, əsas maraqlı 
tərəflə aparılır. Bu maddədə qeyd 
olunur ki, müvaifq malla ticarətdə 
maraqlı olan tərəfin də maraqları 
nəzərə alınmalıdır. 

Əsas təchizatçının 
hüququ 
 
Право главного 
поставщика 
 
Principle supplier right 

Müəyyən məhsulun iri təchizatçısı 
qismində digər ticarət tərəfdaşına 
tariflər üzrə danışıqların keçirilməsi 
haqqında sorğu vermək hüququdur.  
QATT çərçivəsində, əsasən də 
danışıqlar raundunun başlanğıcında, 
tariflər üzrə danışıqların idarə 
edilməsinin başlıca qaydalarından 
biridir. Onun mahiyyəti budur ki, 
konkret malın idxalı üzrə tarif 
güzəştləri haqqında ikitərəfli 
danışıqlar yalnız məhsulun əsas 
təchizatçısı olan tərəflə 
aparılır.Əldə edilmiş razılaşma, 
sonradan daha əlverişli rejimli 
bazar əsasında digər ölkələr 
arasında yayılır. 

Əsas tədarükçü 
qaydası 
 
Правило главного 
поставщика 

Əvvəllər GATT çərçivəsində, 
hazırda isə ÜTT çərçivəsində tarif 
danışıqları sistemində fəaliyyət 
göstərir. Konkret malların idxalına 
görə tarif güzəştləri üzrə danışıqlar 



 
Principal supplier rule 

belə malın əsas tədarükçüsü olan 
tərəflə (tərəflərlə) aparılır. Əldə 
olunmuş razılaşma sonra ən 
əlverişli rejim əsasında digər 
ölkələrə də aid edilir. Danışıqlar 
aparılan və belə danışıqların 
iştirakçısı olan digər ölkə üçün 
verilmiş mal üzrə əsas tədarükçü 
olan ölkənin həmin mallar üzrə 
rüsum dərəcələrinə münasibətdə 
konkret razılaşmanın əldə olunduğu 
ölkə malın əsas tədarükçüsü 
adlanır.  

Əsas 
telekommunikasiya 
xidmətləri haqqında 
ÜTT sazişi 
 
Соглашение об 
основных 
телекоммуникационн
ых услугах ВТО 
 
Agreement on basic 
telecommunications 
services 

1994-cü ilin mayında Uruqvay 
raundu iştirakçıları əsas 
telekommunikasiya xidmətləri üzrə 
danışıq qrupunu yaratmağı qərara 
aldılar və Raundun bütün 
iştirakçılarına bu sahədə konkret 
öhdəliklər haqqında danışıqları 
davam etdirməyi təklif etdilər. 
Danışıqlarda 49 dövlət iştirak etdi. 
Lakin danışıqlar ciddi fikir 
ayrılıqlarının yaranması səbəbindən 
dayandırılıdı və 1996-cı ilin 
iyulunda yenidən bərpa edildi. Bu 
dəfə ÜTT-nin müvəqqəti orqanı 
kimi əsas telekommunikasiya 
xidmətləri üzrə Qrup yaradıldı. Bu 
danışıqlar öz orbitinə 69 dövləti 
cəlb etdi və 1997-ci ilin fevralında 
başa çatdırıldı. Əsas 
telekommunikasiya xidmətləri üzrə 
Saziş 1998-ci il yanvarın 1-də 
qüvvəyə mindi. Saziş, onun 
iştirakçısı olan 69 ölkənin əsas 
telekommunikasiya bazarlarına 



giriş üzrə öhdəliklərə malikdir. 
Danışıqların yekunları əsas 
telekommunikasiya xidmətləri 
bazarında mübadilənin təqribən 
90%-nin liberallaşdırılması demək 
idi.  

Əsas 
telekommunikasiya 
xidmətləri 
 
Основные 
телекоммуникации 
 
Basic 
telecommunication 
services 

Telefon danışıqları rabitəsi, teleks, 
teleqraf və faks xidmətlərini əhatə 
edən xidmət növləridir.  

Ətraf mühitin 
mühafizəsi tədbirləri 
üzrə ÜTT qaydaları 
 
Правила ВТО в 
отношении мер по 
охране окружающей 
среды  
 
WTO environmental 
provisions 

ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Saziş ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 
siyasətin ticarət aspektlərini ÜTT-
nin səlahiyyətinə daxil etmişdir. 
Sazişin preambulasında deyilir ki, 
ÜTT-nin müqsədi dünya 
resurslarından optimal istifadə və 
ətraf mühitin qorunması və 
saxlanılmasına çalışmaq sayəsində 
əmtəə və xidmətlər istehsalı və 
ticarətinin inkişaf etdirilməsi yolu 
ilə əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsidir. Ətraf mühitin 
qorunması ilə bağlı olan ticarət 
tədbirlərinə münasibətdə əsas 
hüquqi müddalar GATT-1994-də 
mövcuddur. Lakin GATT-ın 
yaradılması zamanı müasir 
terminologiyadan fərqli 
terminologiyadan istifadə olunması 
üzündən ətraf mühitin qorunması 



üzrə müddəalar, istifadəsi 
ümumilikdə GATT-1994 qaydaları 
ilə icazə verilməyən qadağa və 
məhdudiyyətlərin tətbiqinə icazə 
verən GATT-1994-ün 
qaydalarından istisnalar kimi ifadə 
olunmuşdur. Bu istisnalar 
insanların, heyvanların və bitkilərin 
həyat və sağlamlığının qorunması 
(ХХ (a) maddəsi) üçün və tükənən 
təbii resursların saxlanılması (ХХ 
(g) maddəsi) üçün tədbirlərin 
tətbiqinə aid istisnalara aiddir. Daha 
sonralar mübahisəli işlərdən birinin 
həlli zamanı ÜTT-nin Apellyasiya 
Orqanı “tükənən təbii resurslar” 
termininin nəinki faydalı 
qazıntılara, eləcə də canlı təbiətə də 
aid edildiyini göstərdi. GATT-
1994-ün bu müddəaları mahiyyətcə 
ekoloji məqsədlər üçün qadağa və 
məhdudiyyətlərdən istifadəyə icazə 
verdi. Sonralar meydana gələn 
ticarətdə texniki maneələr, sanitar 
və fitosanitar tədbirlərinin tətbiqi 
haqqında, kənd təsərrüfatı üzrə, 
subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə sazişlər ÜTT-nin 
ekologiya sferasındakı 
səlahiyyətlərini genişləndirən əlavə 
hüquqi müddəalara malik idilər. 
Ticarət və ekologiya məsələləri 
üzrə ÜTT-nin fəaliyyəti ticarət və 
ekologiya üzrə Daimi Komitə 
çərçivəsində cəmləşir.  



Əsas (aparıcı) 
təchizatçı 
 
Главный (основной) 
поставщик 
 
Chief supplier 

Mal bazarına çıxış imkanı əldə 
etmək üçün çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarında istifadə edilən qeyri-
rəsmi termindir. 

Əvəzləmə elastikliyi 
 
Эластичность 
замещения 
 
Elasticity of 
substitution 

Müəyyən bir malın istehsalında bir 
istehsal amilinin digəri ilə 
əvəzlənməsinin nə dərəcədə 
mürəkkəb olduğunu göstərir.  

Əvəzləmənin son 
hədd səviyyəsi 
 
Предельный уровень 
замещения 
 
Marginal rate of 
substitution 

Mövcud istehsal səviyyəsinin 
saxlanılması şərtilə 1 malından 
əlavə vahid əldə etmək üçün qurban 
verilməsi zəruri olan 2 malının 
miqdarını göstərir. 

Faktiki xülasə və 
yekun hesabat 
 
Фактическое 
заключение (резюме) 
и итоговый отчёт 
 
Factual (practical) 
conclusion and closing 
(operating) statement 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasının 
tərkib hissəsidir. Müraciət edən 
ölkənin xarici ticarət rejiminin 
strukturunun İşçi Qrupuna 
tamamilə aydın olması üçün 
məlumatın araşdırılması prosesi 
xeyli irəlilədikdə, İşçi Qrupunun 
yekun hesabatının əsasını təşkil 
edəcək faktiki xülasənin 
hazırlanmasına dair iş başlayır. 
Bundan sonra xülasədə müəyyən 
edilmiş məsələlərə dair sorğu 
başlanır. İşçi Qrupu kifayət qədər 
faktlara əsaslanan məlumatın 
toplandığını qərara aldıqda, o, 



yekun hesabatın hazırlanması üçün 
ÜTT Katibliyinə göstəriş verir. 
Hesabatın layihəsi İşçi Qrupuna 
təqdim edilir və İşçi Qrupu onu 
müraciət edən ölkə ilə ətraflı 
müzakirə aparmağa başlayır. İşçi 
Qrupu hesabatın layihəsinin 
məzmunu ilə tamamilə razı 
olanadək və onu yekun hesabat 
kimi qəbul etməyə hazır olanadək 
müzakirələr zamanı həmin layihə 
geniş şəkildə nəzərdən keçirilə və 
ona düzəliş edilə bilər. Yekun 
hesabatın hazırlanması ilə eyni 
vaxtda müraciət edən ölkə ikitərəfli 
danışıqlarda malların bazara çıxışı 
təklifinə dair və xidmətlərlə ticarətə 
çıxışa dair qarşılıqlı razılığa 
gəlməlidir. Nəticələr daha sonra 
mallara dair güzəştlər və öhdəliklər 
cədvəlinə və xidmətlərə dair xüsusi 
öhdəliklər cədvəlinə daxil edilir. 
İşçi Qrupunun göstərişi ilə ÜTT 
Katibliyi üzvolmanın qərar 
layihəsini və protokolunu hazırlayır 
və cədvəllər onlara əlavə kimi 
qoşulur. Qərar, protokol və 
cədvəllər hesabata əlavə olunur. 
Müraciət edən ölkə bundan sonra 
üzvolma prosesinin yekun 
mərhələsinə çatır. İşçi Qrupu 
hesabatın mətni ilə və onun ÜTT-
nin Baş Şurasına təqdim edilməsi 
ilə razılaşır, o da öz növbəsində onu 
qəbul edərək, müraciət edən ölkəni 
protokoldakı və ona əlavə edilmiş 
cədvəllərdəki şərtlərlə ÜTT-yə üzv 



olmağa dəvət edir. Rəsmən 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 
Təsis Edilməsi Haqqında Mərakeş 
Sazişinin XII-ci Maddəsinə uyğun 
olaraq, ÜTT sistemində qərar qəbul 
edən ən ali orqan kimi, “üzvolmaya 
dair qərarlar Nazirlər Konfransı 
tərəfindən qəbul oluna bilər”, lakin 
bir qayda olaraq, Nazirlər 
Konfransı bu funksiyanı Baş 
Şuraya həvalə edir. İstənilən halda, 
Baş Direktor tərəfindən üzvolma 
təsdiq olunduqda, müraciət edən 
ölkə üzvolmanı öz milli 
qanunlarına uyğun təsdiq etməli və 
sonra təsdiqolunma sənədini ÜTT-
yə təqdim etməlidir. 

FAO (BMT-nin 
Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı üzrə 
Təşkilatı) 
 
ФАО (Организация 
ООН по вопросам 
продовольствия и 
сельского хозяйства) 
 
FAO (Food and 
Agriculture 
Organization of the 
United Nations) 

BMT-nin Kənd təsərrüfatı və Ərzaq 
Təşkilatıdır.  

Faydaların 
(qazancların) ləğvi və 
ya azaldılması 
 
Аннулирование или 
сокращение выгод  

Tarif və ticarət üzrə Baş Sazişin 
(GATT) hüquqi müddəasıdır. Bu 
müddəa ÜTT-nin digər üzvlərinin 
öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi 
və ya belə nəticələr doğuran hər 
hansı tədbir tətbiq etməsi 



 
Nullification or 
Impairment 

nəticəsində onların əldə etdiyi 
faydanın Sazişə görə ləğv 
olunmasını və ya azaldılmasını 
doğru hesab edən istənilən ÜTT 
üzvünə belə neqativ nəticələrin 
aradan qaldırılması təklifi ilə digər 
danışıq aparan tərəfə yazılı olaraq 
müraciət etməyə imkan verir. 
Bunun ardınca ölkələr məsləhətə 
başlamalıdır. Əgər belə məsləhət 
gedişində çıxış yolu tapılmazsa, 
onda məsələ ÜTT-nin müzakirəsinə 
verilməlidir. ÜTT zərər yetirilmiş 
tərəfə zərər vurana münasibətdə öz 
güzəşt və öhdəliklərinin fəaliyyətini 
dayandırmağı tövsiyə edə bilər. Bu 
müddəalar GATT-1994-ün XXIII 
maddəsində mövcuddur. Onlar 
Mübahisələrin həllinin qayda və 
prosedurları haqqında Razılaşmada 
konkret ifadə olunmuşdur.  

Fəaliyyət müddətinin 
bitməsi haqqında 
saziş müddəası 
 
Положение 
соглашения об 
истечении срока 
действия 
 
Sunset clause 

Təyin olunan tədbirin müəyyən 
müddət keçdikdən sonra avtomatik 
olaraq öz qüvvəsini itirməsi üzrə 
razılaşmada təsbit olunmuş 
maddədir.  

Firmadaxili ticarət 
 
Внутрифирменная 
торговля 
 
Intra-firm trade 

Müxtəlif dövlətlərin ərazisində 
yerləşmiş bir korporasiyanın 
müəssisələri arasındakı qarşılıqlı 
ticarətdir. Bu ticarət qarşılqlı xarici 
ticarət kimi nəzrdən keçirilir, lakin 
o adi xarici ticarətdən əhəmiyyətli 



dərəcədə fərqlənir. XX əsrin 90-cı 
illərinin sonları üzrə məlumatlara 
görə, firmadaxili ticarət beynəlxalq 
ticarətin 1/3-ə yaxınını təşkil edirdi.  

Fiskal inhisarlar 
 
Фискальные 
монополии 
 
Fiscal monopolies 

Sağlamlıq üçün potensial olaraq 
təhlükəli olan mallarla (alkaqol, 
tütün, tez alovlanan maddələr və s.) 
ticarət üçün yaradılmış 
təşkilatlardır.  

FOB (gəminin 
göyərtəsində təhvil) 
 
ФОБ (свободно на 
борту, франко-борт) 
 
FOB (Free on board) 

İNCOTERMS şərtlərinə görə, 
beynəlxalq alqı-satqı 
müqavilələrində mal göndərişinin 
bazis şərtlərindən biridir. Bu halda 
istifadə olunan nəqliyyat növü 
dəniz yoludur və yüklər dəniz yolu 
və dəniz nəqliyyatçılığına əlverişil 
su yolları ilə daşınır. FOB təhvil-
təslim şəklində satıcı 
müəyyənləşdirilən tarixdə və yerdə, 
alıcı tərəfindən təmin olunan 
gəmiyə malı yükləyir. Malların 
gəminin göyərtəsinə yükləndiyi 
andan etibarən meydana çıxan itki 
və xərclərdən alıcı məsuliyyət 
daşıyır. Satıcı ixrac üçün bütün 
lazımi sənədləri toplayaır və 
gömrük tənzimləmələrini 
tamamlayaraq malları alıcıya təhvil 
verir.  

Fövqəladə müdafiə 
tədbirləri 
 
Чрезвычайные 
защитные меры 
 
Emergency protection 

Bax: Öhdəlikdən azad olma üzrə 
qeyd-şərt 
 



see also Escape clause 

Fövqəladə tədbirlər 
 
Чрезвычайные меры 
 
Contingency measures 

Daxili bazara ziyan vuran dempinq, 
dotasiya və idxalın kəskin 
artmasının təsirinin 
neytrallaşdırılması üçün daxil edilə 
bilən və ÜTT qaydalarına görə 
mümkün (yol verilən) ticarət 
mühafizəsi tədbirləridir. 

GATS üzrə 
protokollar 
 
Протоколы к ГАТС 
 
Protocols to the GATS 

ÜTT çərçivəsində xidmətlərlə 
ticarət üzrə Baş Sazişə əlavə olan 
sazişlərdir. Məsələn, İkinci protokol 
maliyyə xidmətləri üzrə 1995-ci ilin 
öhdəliklərinə aiddir, Üçüncü 
protokol fiziki şəxslərin hərəkətinə 
(yerdəyişməsinə) aiddir.  

GATS çərçivəsində 
xidmət tədarükünün 
(təchizinin) dörd 
üsulu  
 
Четыре способа 
поставки услуг в 
рамках ГАТС 
 
Four modes of GATS 
supply 

Xidmətlər dörd üsulla tədarük 
oluna (və ya satıla) bilər. 1. 
sərhədyanı xidmət tədarükü 
(məsələn, rabitə). 2. xaricdə xidmət 
istehlakı (ixracatçı ölkədə təchizat 
(məsələn, turizm)). 3. kommersiya 
iştirakı (idxalçı ölkədə filialın 
açılması vasitəsilə xidmətin 
təchizi). 4. xidmətin göstərilməsi 
məqsədi ilə xidmət təchizatçısının 
müvəqqəti olaraq digər ölkəyə 
getməsi. Birinci üsul - sərhədyanı 
xidmət tədarükü (ÜTT-nin bir 
üzvünün ərazisindən istənilən digər 
ÜTT üzvünün ərazisinə), yəni satıcı 
və alıcının sərhəddi keçmədiyi hal. 
Sərhəddi ancaq xidmət özü keçir. 
İkinci üsul - xaricdə xidmət 
istehlakıdır, yəni bir ölkənin 



istehlakçısının digər ölkənin 
ərazisində yerləşməklə xidmət əldə 
etdiyi və onu istehlak etdiyi haldır. 
Bu halda xidmət və xidmət satıcısı 
sərhəddi keçmir, onu xidmət 
istehlakçısı keçir. Üçüncü üsul - 
kommersiya iştirakıdır, yəni ÜTT-
nin bir üzvünün digər ÜTT 
üzvünün ərazisində kommersiya 
iştirakı yolu ilə xidmət tədarüküdür. 
Bu halda xidməti təqdim edən firma 
sərhəddi keçir və digər ölkənin 
ərazisində yerləşməklə həmin 
ölkənin xidmət istehlakçısına 
xidmət göstərdiyi nümayəndəliyini 
və ya qız firmasını açır. Dördüncü 
üsul - xidmət göstərən fiziki 
şəxslərin bu xidməti təqdim etdiyi 
digər dövlətin ərazisinə keçməsidir. 
Başqa sözlə, xaricdən xidmət 
istehlakçısının yerləşdiyi ölkəyə 
gələn insanların fəaliyyəti yolu ilə 
göstərilir. 

GATT çərçivəsində 
öhdəliklər üzrə son 
hədd rüsum 
dərəcələri 
 
Предельные ставки 
пошлин по 
обязательствам в 
рамках ГАТТ 
 
GATT ceiling duties 

QATT iştirakçı-ölkəsinin digər 
iştirakçı-ölkələrin mallarına qarşı 
tətbiq etdiyi maksimal dərəcədir. 



GATT sisteminin 
fəaliyyəti üzrə Qrup 
 
Группа по 
Функционированию 
системы ГАТТ 
 
FOGS Functioning of 
the GATT System 

Uruqvay raundunun başlanğıcında 
yaradılmış danışıqlar üzrə 
qruplardan biridir.  

GATT üzrə iştirakçı-
ölkə 
 
Страна-участник 
ГАТТ 
 
Contracting party 

1947-ci il QATT üzvlərini göstərən 
formal termin 

GATT çərçivəsində 
çoxtərəfli ticarət 
danışıqları 
 
Многосторонние 
торговые переговоры 
в рамках ГАТТ 
 
GATT multilateral 
trade negotiations 
(MTN) 

Özünün bütün tarixi ərzində 
GATT-ın ən mühüm funksiyası 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
təşkili olmuşdur. XXV və XXVIII 
maddələr GATT üzvü ölkələrinə 
belə danışıqlara daxil olmağa icazə 
verirdi. Beynəlxalq ticarət 
danışıqlarının birinci raundları 
əsasən gömrük tariflərinin aşağı 
salınmasına həsr olunmuşdu. Daha 
sonrakı mərhələlərdə danışıqların 
ağırlıq mərkəzi qeyri-tarif tədbirləri 
sahəsinə, beynəlxalq ticarət 
sisteminin fəaliyyətinin yeni prinsip 
və qaydalarının yaradılmasına 
keçirildi. ХХ əsrin 70, 80 və 90-cı 
illərində GATT çərçivəsində 
danışıqlar konfransında beynəlxalq 
ticarətdə ticarət-siyasi iqlimin 
formalaşmasına mühüm təsir edən 
məsələlər müzakirə olunmuşdur. 



“Tokio raundu” kimi məlum olan 
çoxtərəfli ticarət danışıqları (1973-
1979) benyəlxalq ticarətin yeni 
prinsiplərinin, qayda və hüquqi 
normalarının hazırlanması kimi 
GATT-ın mühüm fəaliyyət 
istiqamətlərini nəzərəçarpacaq 
dərəcədə fəallaşdırdı. Bu istiqamət 
özünün sonrakı inkişafını 
beynəlxalq ticarət danışıqlarının 
Uruqvay raundunda tapdı. GATT-
ın mövcud olduğu dövr ərzində 
yeddi danışıq konfransı 
keçirilmişdir. Səkkizinci olan 
Uruqvay raundu GATT-ın ÜTT-yə 
çevirilməsi ilə nəticələndi.  

GATT-1994-ün VII 
maddəsinin tətbiqi 
haqqında saziş 
 
Соглашение о 
применении статьи 
VII ГАТТ-1994 ВТО 
 
Agreement on 
implementation of 
article VII of the 
general agreement on 
tariffs and trade 1994 

Üç əlavədə olan preambuladan, 24 
maddədən, ətraflı metodoloji 
izahlardan ibarətdir. Gömrük 
qiymətləndirilməsi üzrə Sazişin 
müddəaları bütün ÜTT üzvü olan 
ölkələr üçün məcburidir. Sazişin 
əsasında yerləşən gömrük 
qiymətləndirilməsi prinsipi əsas 
metod kimi “sövdələşmə 
qiymətindən” – idxal olunmuş mal 
üçün ödənilmiş və ya ödənilməli 
olan qiymətdən istifadə 
olunmasından ibarətdir. Bu qiymətə 
alıcının əlavə xərcləri (komission, 
broker xərcləri, qablaşdırmanın 
dəyəri və s.) də daxil edilə bilər. 
Hər bir ölkə qiymətləndirmə bazası 
kimi SİF və ya FOB qiymətinin 
tətbiqi haqqında məsələni özü həll 
edir. Əgər gömrük orqanları 
gömrük dəyəri kimi bəyannamə 



dəyərini qəbul etməzlərsə, onda 
idxalatçının tələbi ilə ona 
bəyannamə qiymətinin qəbul 
olunmama səbəbləri haqqında yazılı 
qərarı təqdim etməli və idxalatçı ilə 
məsləhət zamanı gömrük 
qiymətləndirilməsinin beş digər 
metodundan ardıcıl olaraq istifadə 
etməlidirlər. Bunlar - eyni malların 
gömrük dəyəri; oxşar malların 
gömür dəyəri; idxal olunan malların 
idxalatçı ölkənin daxili bazarında 
daha çox miqdarda satıldığı vahid 
qiymət əsasında müəyyən olunan 
gömrük dəyəri; qiymətləndirmə 
predmeti olan malların istehsal 
xərclərinin cəminə onların daxili 
bazarda realizasiya xərclərini əlavə 
etməklə müəyyən olunan 
hesablama dəyəri; gömrük dəyəri 
yuxarıda adları çəkilmiş metodlarla 
müəyyən oluna bilinmədiyi halda 
onun idxalatçının ölkəsində olan 
məlumat bazası əsasında yuxarıda 
adları çəkilmiş metodların istənilən 
səmərəli istifadəsi ilə təyin oluna 
bildiyini müəyyən edən ehtiyat 
metodlarıdır. Bu halda gömrük 
dəyəri idxal ölkəsində istehsal 
edilmiş malların satış qiyməti 
bazasında; ixrac ölkəsinin daxili 
bazarında malların qiymətləri 
bazasında; üçüncü ölkəyə ixrac 
üçün olan malların qiymətləri 
bazasında; minimum gömrük dəyəri 
bazasında; ixtiyari (əsassız) dəyər 
bazasında müəyyən oluna bilməz. 



Gömrük qiymətləndirilməsi üzrə 
Saziş gömrük dəyərinin müəyyən 
edilməsinin bütün metodlarının 
idxal ölkəsində mümkün olan 
informasiyadan istifadə etməsinin 
zəruriliyini müəyyən edir.  

GATT-a de-fakto 
üzvlük 
 
Де-факто членство в 
ГАТТ 
 
De-facto GATT 
membership 

GATT üzvü olan Avropa 
dövlətlərinin imperiyasına daxil 
olan ölkələr siyasi müstəqillik əldə 
etdikcə, “faktiki əsasda”, yəni 
avtomatik olaraq GATT-da 
metropoliya ölkələrinin iştirak 
etdiyi şərtlərdə GATT-ın üzvü 
olurdular. ÜTT-nin yaradılması 
zamanı Uruqvay raundunda iştirak 
etmiş GATT-1947-nin bütün de-
fakto üzvləri ÜTT-nin tamhüquqlu 
üzvləri oldular.  

GATT-ın danışıq 
aparan tərəfləri 
 
Договаривающиеся 
стороны ГАТТ 
 
GATT contracting 
parties 

GATT terminologiyasında bu 
GATT üzvü olan ölkələrdir. Termin 
ikiqat yazılışa malikdir: “iştirakçı-
ölkə” termini GATT iştirakçısı olan 
fərdi ölkəni bildirir; “iştirakçı 
ölkələr” termini isə vahid bir tam 
kimi fəaliyyət göstərən GATT-ın 
bütün iştirakçılarını ifadə edir. 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
olan Sazişin 1A əlavəsində qeyd 
olunur ki, GATT-1994-də “iştirakçı 
ölkələr” termini “ÜTT üzvü” kimi 
oxunmalıdır. “İştirakçı ölkələr 
termini” elə bu konteksdə “ÜTT” 
kimi və bir sıra hallarda “ÜTT-nin 
nazirlər Konfransı” kimi 
oxunmalıdır.  



GATT-ın əsas hüquqi 
alətləri və seçilmiş 
sənədləri 
 
Основные правовые 
инструменты и 
избранные 
документы ГАТТ 
 
Basic instruments and 
selected documents 
(BİSD) 

Bu 1952-1994-cü illər ərzində 
GATT Katibliyi tərəfindən illik 
olaraq nəşr olunan, müvafiq hesabat 
dövründə GATT çərçivəsində qəbul 
olunmuş hüquqi sənədlərin 
məcmuəsidir. GATT-ın bir çox 
hüquqi sənədlərinin hüquqi 
əhəmiyyətlərini itirməmələri ilə 
əlaqədar olaraq, onlar hazırda da 
ÜTT çərçivəsində fəaliyyətlərini 
davam etdirirlər.  

Genetik cəhətdən 
modifikasiya 
olunmuş orqanizmlər 
(məhsullar) 
 
Генетически 
модифицированные 
организмы 
(генетически 
модифицированные 
продукты) 
 
Genetic modified 
organisms (GMOS) 
and genetic modified 
products (GM 
products) 

Biotexnologiyanın inkişafı genetik 
cəhətdən modifikasiya olunmuş 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
sayının artmasına gətirib çıxardı. 
1996-cı ildən 2004-cü ilədək olan 
dövrdə genetik cəhətdən 
modifikasiya olunmuş (GM) 
məhsulların əkin sahəsi 47 dəfə 
artmışdır. Onları 17 ölkədə 8 mln.-
dan çox fermer əkib becərir. GM 
məhsullarının 60%-ə yaxını ABŞ-
da becərilir. Bir çox ölkələr GM 
məhsullarının idxalı və istehlakına 
ehtiyatla yanaşırlar. GM 
məhsullarının idxalına 
məhdudlaşdırcı tədbirlərin mümkün 
inkişafı ilə bağlı olaraq ÜTT 
çərçivəsində bu qrup mallarla 
ticarətin tənzimlənməsi problemi 
müzakirə olunmağa başlanıldı. 
Müzakirə predmeti olan 
məsələlərdən biri idxal olunan GM 
məhsullarının təbii yerli 
məhsullarla eyni sırada nəzərdən 
keçirilib-keçirilməməsi məsələsi 



idi. Əgər bu məhsullara eyni 
məhsul kimi baxılarsa, onda 
GATT-1994-ün I və III maddələri 
qüvvəyə minir ki, bu da idxal 
mallarına identik (eyni) olan 
məhsulların diskriminasiyaya 
məruz qoyulmamasını tələb edir. 
Nəticə etibarilə, idxal olunan GM 
məhsullarına hər hansı xüsusi 
sertifikatlaşdırma sistemi, xüsusi 
sənədlərin təqdim olunması 
tələbləri və digər xüsusi 
identifikasiya və icazə tədbirləri 
tətbiq olunmamalıdır. GM 
məhsulları ilə ticarətin doğurduğu 
digər bir problem belə məhsulların 
xüsusi markalanması və onların 
xüsusi olaraq qablaşdırılması 
məcburiyyətidir. Bu qayda ÜTT ilə 
ticarətdə texniki maneələr üzrə 
Sazişin normalarından irəli gəlir. 
Ümumilikdə bu qrup məhsullar 
üçün ÜTT-nin qayda və 
normalarının tətbiqi haqqında 
məsələ hələ də həllini tapmamışdır.  

Genetik markalama 
 
Генетическая 
маркировка 
 
Genetic labeling 

Tərkibində genetik şəklini dəyişmiş 
orqanizmlər olan malların 
nişanlanmasıdır. Qida 
məhsullarının tərkibində genetik 
cəhətdən modifikasiya olunmuş 
orqanizmlərin olmasını göstərən 
öhdəliyi ifadə edir. 

Geniş buraxma 
zolaqlı video 
xidmətlər 
(audiovizual 
xidmətlər)  

Ayrıca və ya kombinə edilmiş 
şəkildə hərəkətsiz və video 
təsvirlərdən, səs və mətn 
informasiyalarından istifadə edilən 
rabitə xidmətləridir. 



 
Широкополосные 
услуги 
 
Broadband services. 
(see also Audiovisual 
services) 
Geri qaytarılan 
rüsum (rüsumun geri 
qaytarılması) 
 
Возвратная пошлина 
 
Drawback 

Gömrük rüsumları və yığımlarının 
bir hissəsinin dövlət tərəfindən 
əvəzinin verilməsidir 
(ödənilməsidir). İdxal olunmuş 
mallardan tutulan rüsum və 
vergilərin həmin malların reeksport 
(təkrar ixrac) olunduğu halda tam 
və ya qismən qaytarılıdığı 
sərhədyanı vergi tənzimlənməsi 
formasıdır.  

Gəlirlərin yenidən 
bölgüsünün ticarət 
şərtinə təsiri 
 
Влияние 
перераспределения 
доходов на условия 
торговли 
 
Terms of trade effect 
of transfer of income 

Əldə edən ölkəyə nisbətən donor 
ölkənin öz ixrac mallarına xərclər 
üçün daha yüksək son hədd 
meylliyinə malik olduğu halda, 
gəlirlərin ötürülməsi donor ölkənin 
ticarət şərtini pisləşdirir; əldə edən 
ölkəyə nisbətən donor ölkənin öz 
ixrac mallarına xərclər üçün daha 
aşağı son hədd meylliyinə malik 
olduğu halda isə gəlirlərin 
ötürülməsi donor ölkənin ticarət 
şərtini yaxşılaşdırır. 

Gizli dempinq 
 
Демпинг скрытый 
 
Hidden dumping 

Bu termin CATT-1994-ün VI 
maddəsi üzrə qeyddə verilmişdir. 
Gizli dempinq öz aralarında əlaqəli 
olan firmalar tərəfindən həyata 
keçirilir. Onun mahiyyəti, 
idxalatçının malı onun əlaqəli 
olduğu ixracatçının ona verdiyi 
çekdə göstərilən qiymətdən aşağı 



qiymətlə satmasından ibarətdir. Bu 
halda malın qiyməti ixracatçının 
ölkəsində mövcud olan qyimətdən 
aşağı olur. GATT-1994-ün VI 
maddəsi belə halı qiymət 
dempinqinin bir növü kimi 
nəzərdən keçirir.  

Gizli proteksionizm 
 
Скрытый 
протекционизм 
 
Backdoor 
protectionism 

İdxal axınlarına təsir etmək üçün 
istehsala əlavə standartlar və ya 
daha sərt karantin qaydaları tipli 
tədbirlərin tətbiq edilməsi 

Gizli ticarət 
maneələri 
 
Скрытые торговые 
барьеры 
 
Disguised trade 
barriers 

Hökumətlər tərəfindən məqsədə 
nail olmaq üçün tətbiq edilən ilk 
baxışdan ticarətlə əlaqədar 
olmayan, lakin faktiki olaraq 
idxalın səviyyəsinə birbaşa təsir 
edən tədbirlərdir. İstehlakçıların 
müdafiəsi haqqında qanunların, sərt 
istehsal standartları və karantin 
qaydalarının tətbiq olunması bu cür 
tədbirlərə aid edilir. 

Gömrük 
bəyannaməsindən 
əvvəlki gömrük 
rəsmiyyətləri 
 
Таможенные 
формальности, 
предшествующие 
представлению 
таможенной 
декларации 
 
Customs formalities 

Malların gömrük ərazisinə 
gətirildiyi andan və onların gömrük 
rejimi altında yerləşdirilməsi 
anınadək maraqlı (aidiyyatı olan) 
şəxslər və gömrük orqanları 
tərəfindən yerinə yetirilməli olan 
əməliyyatlar kompleksini bildirir.  



prior to the lodgment 
of the goods 
declaration 

Gömrük brokeri 
 
Таможенный брокер 
 
Customs broker 

Bəyannamə təqdim edənin və ya 
digər şəxsin adından və onun 
tapşırığı ilə gömrük əməliyyatları 
həyata keçirmək hüququna malik 
vasitəçidir. 

Gömrük dəyəri 
haqqında Saziş 
 
Соглашение о 
таможенной 
стоимости 
 
Agreement on Custom 
Valuation 

Tokio raundu kimi tanınan, QATT 
üzvlərinin 1980-ci ildəki 
sessiyasından sonra bağlanmış 
beynəlxalq sazişdir. Bu saziş 
gömrük qiymətlərinin bir çox 
yuvarlaqlaşdırılma sistemlərinin 
əvəz olunmasına və QATT üzv-
ölkələrinin müxtəlif növ mallara 
gömrük rüsumlarının tətbiqinin 
universal və ədalətli sisteminə 
yaxınlaşmasına imkan verdi. 

Gömrük dəyərinin 
müəyyən olunması 
(idxal mallarının 
gömrük dəyəri)  
 
Цена сделки - 
таможенная 
стоимость 
импортных товаров 
 
Customs Valuation 

İdxal malının qiymətinin müəyyən 
olunmasının ÜTT çərçivəsində 
razılaşdırılmış metodlarıdır. Bu - 
idxal rüsumları tutulan qiymətdir. 
ÜTT qaydaları çərçivəsində idxal 
mallarının gömrük dəyərinin 
müəyyən olunmasının əsas 
növüdür. Bu idxal malı üçün real 
olaraq ödənilən və ya ödənilməli 
olan qiymətdir. Sövdələşmə 
qiymətinə alıcının bir sıra əlavə 
xərcləri (komision və broker 
xərcləri, lisenziya mükafatı üçün 
xərclər, qablaşdırmanın və 
konteynerlərin dəyəri, malların 
idxalı zamanı idxalatçının müraciət 
etdiyi xidmətlərin ödənilməsi) daxil 



edilə bilər. Sövdələşmənin 
qiymətinin cavab verməli olduğu 
şərtlər ÜTT-nin GATT-1994-nün 
VII maddəsinin tətbiqi haqqında 
Sazişdə (idxal mallarının gömrük 
qiymətləndirilməsi üzrə Saziş) 
dəqiq reqlamentləşdirilmişdir. Saziş 
hər bir ölkə üçün fraxt (daşınan 
yükün yol xərci) və sığortanın 
dəyərinin malın gömrük dəyərinə 
daxil edilib-edilməməsini açıq 
saxlayır.  

Gömrük dəyərinin 
müəyyən olunması 
metodları 
 
Методы 
таможенной оценки 
 
Methods of customs 
valuation 

ÜTT çərçivəsində idxal mallarının 
gömrük dəyərinin müəyyən 
edilməsi metodları ətraflı olaraq 
qaydaya salınmışdır. Bu istiqamət 
üzrə hüquqi normalar GATT-1994-
ün VII maddəsində (gömrük 
məqsədləri üçün malın dəyərinin 
müəyyən olunması) və GATT-
1994-ün maddəsinin tətbiqi üzrə 
Sazişdə verilmişdir. ÜTT qaydaları 
idxal mallarının gömrük dəyərinin 
müəyyən edilmə metodlarını ətraflı 
olaraq müəyyən edir. Bu hüquqi 
müddəaların məqsədi - gömrük 
qiymətləndirməsini ədalətli, 
qərəzsiz etmək və təsadüfi və süni 
gömrük dəyərindən istifadəni 
dayandırmaqdır. ÜTT qaydaları 
gömrük dəyərinin əsasına 
qiymətləndirilən malların 
sövdələşmə qiymətini daxil edir. 
GATT-1994-ün VII maddəsi və bu 
maddənin tətbiqi haqqındakı saziş 
birgə istifadə olunmalıdır, çünki 
onlar bir-birini qarşılıqlı olaraq 



tamamlayır. ÜTT çərçivəsində 
ixrac mallarının gömrük dəyərinin 
müəyyən edilmə metodikası 
müəyyən olunmamışdır (qaydaya 
salınmamışdır).    

Gömrük əməkdaşlığı 
Şurası (Ümumdünya 
(beynəlxalq) Gömrük 
Təşkilatı) 
 
Совет по 
таможенному 
сотрудничеству 
(СТС) 
 
Customs cooperation 
council (CCC) (at the 
World customs 
organization, WCO) 

Gömrük Əməkdaşlığı Şurası 1948-
ci ildə Qərbi Avropanın 13 
ölkəsinin təşəbbüsü ilə ilkin olaraq, 
gömrük proseduralarının vahid 
şəklə salınması, gömrük məqsədi 
ilə malların dəyərinin müəyyən 
edilməsinin vahid prinsiplərinin 
işlənib hazırlanması və ümumi mal 
nomenklaturasının tətbiq edilməsilə 
bağlı Komissiya formasında 
yaradılmışdır. 1996-cı ildən 
gömrük və tarif praktikasının 
çoxtərəfli tənzimləməsi sahəsində 
əsas fəaliyyət göstərən beynəlxalq 
gömrük təşkilatıdır. Həmçinin 
gömrük texnikası, gömrük təşkili və 
gömrük hüquqi ilə məşğul olan 
beynəlxalq qurumdur. GƏŞ gömrük 
rəsmiləşdirmələri və 
proseduralarının unifikasiyası və 
sadələşdirilməsinə ciddi təsir etmiş 
çoxlu sayda beynəlxalq hüquqi 
sazişlər (konvensiyalar) 
hazırlamışdır. Onların sırasına 
Malların təsivri və 
kodlaşdırılmasının 
harmonlaşdırılmış sistemi və 
Harmonlaşdırılmış 
nomenklaturanın özünü, 1972-ci 
ilin Gömrük proseduralarının 
sadələşdirilməsi və unifikasiyasını 
(Kioto Konvensiyası) aid etmək 



olar. Ümumdünya (Beynəlxalq) 
Gömrük Təşkilatı bu sahədə GƏŞ-
in fəaliyyətini davam etdirir. Onun 
ən mühüm işlərindən biri Kioto 
Konvensiyasının Brüssel 
protokoludur. Ümumdünya gömrük 
təşkilatı ÜTT ilə öz fəaliyyətini 
koordinasiya edir.  

Gömrük ərazisi 
 
Таможенная 
территория 
 
Customs territory 

Hüdudları daxilində vahid gömrük 
qanunvericiliyinin fəaliyyət 
göstərdiyi, ümumi gömrük tarifinin 
və xarici ticarətin tənzimlənməsinin 
digər tədbirlərinin tətbiq olunduğu 
ərazidir. Kioto Konvensiyası 
“gömrük ərazisi - milli gömrük 
qanunvericiliyinin fəaliyyət 
göstərdiyi ərazidir” kimi daha qısa 
tərifə malikdir.  

Gömrük ittifaqı 
 
Таможенный союз 
 
Customs union 

İki və ya bir neçə gömrük ərazisinin 
bir gömrük ərazisi ilə elə 
əvəzlənməsidir ki, bu halda 
rüsumlar və ticarətin 
tənzimlənməsinin digər 
məhdudlaşdırıcı tədbirləri bu 
ərazidən baş verən praktiki olaraq 
bütün mallarla ticarətə münasibətdə 
ləğv oluna bilsin. Eyni zamanda, 
gömrük ittifaqı yaradan bütün 
gömrük ərazisi iştirak etməyən 
ölkələrə münasibətdə ümumi 
gömrük rüsumları və ticarətin 
tənzimlənməsinin digər tədbirlərini 
tətbiq edirlər. ÜTT qaydaları 
gömrük ittifaqlarının yaradılmasına 
və fəaliyyətinə icazə verir (GATT-
1994-ün XXIV maddəsi). 



Gömrük 
məlumatlarının 
avtomatlaşdırılmış 
emalı sistemi 
(GMAES) 
 
Автоматизированна
я система 
обработки 
таможенных данных 
(АСОТД, ЮНКТАД) 
 
Automated system for 
customs data 
(ASYCUDA) 

UNCTAD-ın Beynəlxalq Gömrük 
Təşkilatı ilə birlikdə hazırladığı 
gömrük məlumatlarının 
kompüterləşdirilmiş avtomatik 
emalı sistemidir. Gömrük 
proseduralarının səmərəliliyini 
yüksəltmək üçün dünyada ilk 
elektron gömrük sistemi olan 
Uorld-GPEGS (World-GPEGS) 
2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir. 
Hazırda bu sistem dünyanın 80-dən 
çox ölkəsinin gömrük orqanları 
tərəfindən istifadə olunur. Bu 
sistem ildə 16 mln.-dan çox gömrük 
bəyannamələrini avtomatlaşdırılmış 
rejimdə emal etməyə imkan verir. 
Bu isə verilmiş sistemi tətbiq etmiş 
ölkələrdə gömrük qeydiyyatına sərf 
olunan vaxtın 12-15 dəfə 
azaldılmasına səbəb olmuşdur.  

Gömrük mühafizəsi 
xərcləri və ya tarifin 
“ölü itkisi” 
 
Издержки 
таможенной 
защиты или 
«мёртвый убыток» 
тарифа 
 
Protection cost or 
deadweight loss of a 
tariff 

Tarifin daxil edilməsi nəticəsində 
istehsalın səmərəliliyinin aşağı 
düşməsi və istehlakın strukturunun 
təhrif olunması üzündən ölkə 
rifahındakı real itkilərdir.  

Gömrük nəzarəti 
 
Таможенный 
контроль 

Malların və nəqliyyat vasitələrinin 
idxal və ixracı və onlarla digər 
əməliyyatların ölkənin qanunlarına 
uyğun olaraq həyata keçirilməsinin 



 
Customs control 

təmin olunması məqsədilə milli 
gömrük xidmətinin həyata keçirdiyi 
tədbirlər kompleksidir. Gömrük 
nəzarəti mallar və nəqliyyat 
vasitələri haqqında sənədlərin və 
məlumatların yoxlanılması, 
malların və nəqliyyat vasitələrinin 
gömrük baxışı və ya müayinəsi 
yolu ilə həyata keçirilir. Beynəlxalq 
praktika audit metoduna əsaslanan 
gömrük nəzarətinə (Audit-Based 
Control) daha çox diqqət yetirir. Bu 
metod Kioto Konvensiyası 
tərəfindən “yoxlanılan şəxsin 
mühasibat yazılarının, 
kargüzarlığının, kommersiya 
informasiyasının yoxlanılması yolu 
ilə gömrük bəyannaməsinin 
dəqiqliyi və düzgünlüyünə gömrük 
orqanlarının əmin olduqları 
tədbirlər sistemi” kimi müəyyən 
olunur.  

Gömrük 
proseduralarının 
sadələşdirilməsi və 
razılaşdırılması 
haqqında beynəlxalq 
Konvensiya; Yenidən 
baxılmış Kioto 
Konvensiyası  
 
Международная 
конвенция об 
упрощении и 
согласовании 
таможенных 
процедур 

Gömrük proseduralarının 
sadələşdirilməsi və razılaşdırılması 
haqqında beynəlxalq Kovensiya 
1974-cü ildə qüvvəyə  minməklə, 
bir çox ölkələrin gömrük 
orqanlarının fəaliyyətinə, gömrük 
işinin qanunvericilik və inzibati 
bazasının inkişafına və 
formalaşmasına ciddi təsir 
göstərmişdir. 1999-cu ildə 
Konvensiyaya yenidən baxılaraq, 
Ümumdünya (Beynəlxalq) Gömrük 
Təşkilatı tərəfindən yeni 
redaksiyada qəbul edilmişdir. 
Yenidən baxılmış Konvensiyada, 



(Пересмотренная 
Киотская Конвенция 
(ВТАМО)) 
 
International 
Convention on 
Simplification and 
Harmonization of 
Customs Procedures 
(The Revised Kyoto 
Convention 
(RKC),WCO) 

iştirakçılar tərəfindən tətbiq 
edilməli olan on fəsildən ibarət və 
zəruri hesab edilən prosedurlar və 
praktikaları özündə əks etdirən yeni 
“Ümumi müddəalar” mövcuddur və 
Konvensiya iştirakçıları bu 
müddəaları heç bir şərhsiz qəbul 
etməlidirlər. Digər spesifik əlavələr 
isə iştirakçılar tərəfindən btövlükdə 
və ya müəyyən qismində nəzərə 
alına bilər. Hazırda Kioto 
Konvensiyasının bir çox 
müddəaları əksər ölkələr tərəfindən 
tətbiq edilməklə, gömrük 
nəzarətinin və rəsmiləşdirilməsinin 
beynəlxalq qaydaları kimi istifadə 
edilir.  

Gömrük 
proseduraları 
 
Таможенные 
процедуры 
 
Customs procedures 

Gömrük sərhəddindən malın 
keçirilməsi üzrə tədbirlərdir, malın 
gömrük buraxılışıdır.  

Gömrük 
qanunvericiliyi 
 
Таможенное 
законодательство 
 
Customs law 

Gömrük orqanlarına həvalə edilmiş 
səlahiyyətlər çərçivəsində onlar 
tərəfindən verilmiş sərəncamlar da 
daxil olmaqla, hüquqi tətbiqi xüsusi 
olaraq bu quruma həvalə edilən və 
idxala, ixraca, malların bir yerdən 
başqa yerə aparılmasına və 
saxlanılmasına aid olan hüquqi 
normalar və inzibati sərəncamlar 
kimi Kioto Konvensiyası ilə 
müəyyən edilir.  



Gömrük dəyərinin 
müəyyən edilməsi 
üzrə Komitə və 
Gömrük dəyərinin 
müəyyən edilməsi 
üzrə Texniki Komitə 
 
Комитет по 
таможенной оценке 
и Технический 
комитет по 
таможенной оценке 
 
Committee on customs 
valuation, technical 
committee on customs 
valuation 

Gömrük qiymətləndirilməsi üzrə 
Komitə ÜTT orqanlarından biridir. 
Ona üzv olmaq ÜTT üzvü olan 
bütün ölkələr üçün açıqdır. O, 
ÜTT-nin mallarla ticarət üzrə 
Şurasına tabedir. Bu Komitənin 
funksiyalarına ÜTT-nin gömrük 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə 
Sazişinin reallaşdırılması üzrə 
bütün məsələlər, bu Sazişin 
reallaşdırılması məsələləri üzrə 
məsləhətlərin aparılması və gömrük 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə 
ÜTT üzvü ölkələrinin 
qanunvericiliklərinin monitorinqi 
daxildir. Gömrük dəyərinin 
müəyyən edilməsi üzrə texniki 
Komitə Ümumdünya (Beynəlxalq) 
Gömrük Təşkilatının himayəsi 
altında yaradılmışdır. Onun əsas 
funksiyası ÜTT-nin gömrük 
dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə 
Sazişinin şərhi və tətbiqinin texniki 
səviyyədə vahidliyinin təmin 
olunmasıdır. Bu Komitənin 
vəzifələrinə gömrük 
qiymətləndirilməsi sisteminin 
gündəlik fəaliyyəti gedişində 
meydana çıxan ÜTT üzvü 
ölkələrinin konkret texniki 
problemlərinin öyrənilməsi 
daxildir. ÜTT-nin hər bir üzvü 
Texniki komitədə təmsil oluna 
bilər. ÜTT-nin və Ümumdünya 
(Beynəlxalq) Gömrük Təşkilatının 
üzvü olmayan ölkələr müşahidəçi 
qismində bu komitənin iclaslarında 



iştirak edə bilərlər.   

Gömrük rejimi 
 
Таможенный режим 
 
Customs procedure; 
customs regime; 
customs regulation 

Əmtəələrə və nəqliyyat vasitələrinə 
münasibətdə xarici ticarət 
fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 
tədbirlərinin tətbiqi qaydalarını 
müəyyən edən hüquqi və inzibati 
qaydalar kompleksini özündə təmsil 
edən gömrük prosedurası və eləcə 
də gömrük məqsədləri üçün 
əmtəələrin və nəqliyyat 
vasitələrinin özlərinin statusu 
deməkdir. 

Gömrük rejimi - 
daxili istehlak üçün 
malların emalı 
 
Таможенный режим 
- переработка 
товаров для 
внутреннего 
потребления 
 
Processing of goods 
for home use 

İdxal mallarının daxili istehlak 
üçün buraxılışınadək yalnız gömrük 
nəzarəti altında alınmış məhsullara 
olan idxal rüsum və vergilərinin 
ümumi məbləğinin onların 
hazırlandığı idxal mallarına 
münasibətdə olan məbləğə nisbətən 
aşağı olduğu dərəcəyədək emal 
olunduğu və ya istifadə edilə 
bilindiyi gömrük prosedurasını 
göstərir.  

Gömrük rejimi - 
daxili istehlak üçün 
buraxılış 
 
Таможенный режим 
- выпуск для 
внутреннего 
потребления  
 
Clearance for home 

İdxal olunan xarici malların idxal 
rüsum və vergilərinin 
ödənilməsindən və zəruri gömrük 
rəsmiləşdirmələrinin yerinə 
yetirilməsindən sonra gömrük 
ərazisində sərbəst dövriyyəyə 
buraxılmasını göstərən gömrük 
prosedurasıdır (Kioto 
Konvensiyası, B Xüsusi Əlavəsi). 



use 

Gömrük rejimi - 
gömrük anbarı 
 
Таможенный режим 
- таможенный склад 
 
Customs warehouse 

İdxal mallarının gömrük rüsum və 
vergiləri alınmadan və mallara 
iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq 
edilmədən xüsusi olaraq təyin 
olunmuş yerdə (gömrük anbarında) 
gömrük nəzarəti altında 
saxlanıldığını göstərən gömrük 
prosedurasıdır. İxrac gömrük 
rejiminə uyğun aparılması nəzərdə 
tutulan malların isə güzəştlər 
verilməklə gömrük nəzarəti altında 
saxlancından ibarət gömrük 
rejimidir.  

Gömrük rejimi - 
gömrük ərazisi 
xaricində emal 
 
Таможенный режим 
- переработка вне 
таможенной 
территории 
 
Outward processing 

Ölkə ərazisində sərbəst dövriyyədə 
olan malların yenidən işlənməsi, 
emalı və ya təmiri məqsədilə 
müvəqqəti olaraq aparılması, sonra 
isə idxal vergi və yığımlarından tam 
və ya qismən azad edilməsi ilə 
geriyə gətirilməsini (qaytarılmasını) 
göstərən gömrük prosedurasıdır. 

Gömrük rejimi - 
gömrük ərazisində 
emal 
 
Таможенный режим 
- переработка на 
таможенной 
территории  
 
Inward processing 

Malların emal olunması, yenidən 
işlənməsi və ya təmirə məruz 
qalması və milli gömrük ərazisi 
hüdudlarından xaricə aparılması 
şərtilə idxal gömrük ödənişlərinin 
ödənilməsindən şərti azad 
edilməklə malların gömrük 
ərazisinə gətirilməsini göstərən 
gömrük prosedurasıdır.  



Gömrük rejimi - 
ixrac 
 
Таможенный режим 
- экспорт 
 
Outright exportation 

Sərbəst dövriyyədə yerləşən 
malların əks idxal öhdəliyi olmadan 
gömrük ərazisindən çıxarıldığı 
(ixrac olunduğu) gömrük 
prosedurasını göstərir (Kioto 
Konvensiyası, C Xüsusi Əlavəsi). 

Gömrük 
rəsmiləşdirmələri  
 
Таможенные 
формальности 
 
Customs formalities 

Mallara və nəqliyyat vasitələrinə 
milli qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş idxal və ixracın gömrük 
tənzimlənməsi tədbirləri və dövlət 
tənzimlənməsinin digər 
tədbirlərinin tətbiq olunması, eləcə 
də gömrük ödənişlərinin 
hesablanılması və tutulması 
məqsədilə gömrük sərhəddindən 
keçirilən həmin mal və nəqliyyat 
vasitələrinə münasibətdə gömrüyü 
keçən şəxslərlə gömrük 
orqanlarının həyata keçirdiyi 
fəaliyyət kompleksidir (gömrük 
əməliyyatlarıdır). ÜTT çərçivəsində 
gömrük rəsmiləşdirilməsi daha 
ümumi formada GATT-1994-ün 
VIII maddəsi (idxal və ya ixracla 
bağlı olan yığım və 
rəsmiləşdirmələr) ilə tənzimlənir.  

Gömrük rüsumu 
dərəcələrinin 
azaldılması düsturu 
 
Формула снижения 
ставок таможенных 
пошлин  
 
Formula tariff 
reductions 

GATT-ın himayəsi altında 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının son 
raundlarında istifadə olunmuş 
metodlardan biridir. Bu metod 
danışıqlar gedişində razılaşdırılmış 
mal qrupları üçün gömrük rüsum 
dərəcələrinin azaldılmasının belə 
azalma əmsalının hesablanıldığı 
düstur əsasında həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. Uruqvay 



raundu gedişində “isveçrə 
düsturundan” istifadə olunmuşdur. 
O aşağı rüsum dərəcələrinə 
nisbətən yüksək rüsum 
dərəcələrinin daha çox 
azaldılmasına imkan verirdi.  

Gömrük rüsumları 
 
Таможенные 
пошлины  
 
Customs duties 

Malların gömrük ərazisindən idxalı 
və ya ixracı zamanı gömrük 
orqanları tərəfindən tutulan, 
gömrük tarifində göstərilmiş icbari 
rüsumlardır.  

Gömrük rüsumu 
dərəcələrinin 
əlaqələndirilməsi 
 
Связывание 
(консолидация) 
ставок таможенных 
пошлин 
 
Binding of tariff rates 

Ticarət danışıqları gedişində 
ölkənin tarif öhdəlikləri siyahısında 
göstərilmiş və öz üzərinə götürdüyü 
konkret mallara rüsum 
dərəcələrinin yüksəldilməməsi üzrə 
hüquqi öhdəliyidir. Tarif 
danışıqlarında ölkə konkret mallar 
üçün fəaliyyətdə olan gömrük 
rüsumları səviyyəsini 
əlaqələndirmə və ya onun aşağı 
salınması və aşağı salınmış 
səviyyənin əlaqələndirilməsi 
öhdəliyini öz üzərinə götürə bilər. 
ÜTT qaydaları həmçinin rüsumları 
“son hədd (tavan)” (Ceiling Rate) 
səviyyəsində əlaqələndirməyə icazə 
verir. Bu səviyyə adətən, tarif 
danışıqları gedişində müəyyən 
olunmuş mövcud səviyyədən 
yüksək olur. Bu o deməkdir ki, ölkə 
öz öhdəliklərini pozmadan mövcud 
rüsum səviyyəsini (Applied Rate) 
sərbəst şəkildə son hədd 
səviyyəsəindək yüksəldə bilər. 
Hazırda inkişaf etmiş ölkələr 



sənaye mallarına olan rüsum 
dərəcələrinin 100%-i 
əlaqələndirmişlər. İnkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə əlaqələndirilmiş 
rüsum səviyyələri isə aşağıdır.  

Gömrük siyasəti 
 
Таможенная 
политика 
 
Customs policy 

Gömrük ərazisində gömrük nəzarəti 
və mal dövriyyəsinin 
tənzimlənməsi vasitələrindən daha 
səmərəli istifadənin təmin 
olunması, daxili bazarın qorunması, 
milli iqtisadiyyatın inkişafının 
stimullaşdırılması, iqtisadi 
siyasətdən irəli gələn vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi məqsədilə həyata 
keçirilən dövlət siyasətidir.  

Gömrük tarif 
dərəcələrinin xətti 
aşağı salınması 
 
Линейное снижение 
ставок 
таможенного 
тарифа 
 
Linear tariff cuts 

Gömrük tariflərinin aşağı salınması 
haqqındakı danışıqlarda istifadə 
olunan metod böyük mal qrupları 
üçün gömrük rüsum dərəcələrinin 
aşağı salınmasının belə azalma 
əmsalından istifadə etməklə həyata 
keçirilməsindən ibarətdir (məsələn, 
gömrük rüsumu dərəcələri 10% və 
ya 20% və ya hər hansı digər 
kəmiyyət qədər azaldılır). Bu metod 
GATT-ın himayəsi altında 
keçirilmiş çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının bir neçə raundunda 
istifadə olunmuşdur.  

Gömrük tarifi 
 
Таможенный тариф 
 
Customs tariff 

Ölkənin dünya bazarı ilə qarşılıqlı 
əlaqəsi nəticəsində meydana çıxan 
ticarət siyasəti və daxili bazarın 
dövlət tənzimlənməsi alətidir. 
İstənilən ölkənin gömrük tarifi 
özündə mallardan tutulan gömrük 
rüsumu dərəcələrini göstərməklə 
(gömrük tarifinin mal 



nomenklaturası), gömrük nəzarəti 
lazım olan  malların 
sistemləşdirilmiş siyahısını özündə 
saxlayan qanunvericilik aktını 
təmsil edir. Müasir gömrük tarifi - 
mürəkkəb ticari-siyasi vasitədir. 
Gömrük tarifinin səmərəliliyi tətbiq 
olunan gömrük rüsumlarının 
növündən, mal təsnifatı 
sistemindən, gömrük rüsumlarının 
tutulması məqsədləri üçün malın 
qiymətinin müəyyən edilmə 
metodologiyasından, idxal malının 
mənşə ölkəsinin müəyyənedilmə 
metodundan asılıdır. Gömrük 
tariflərinin inkişafı iki istiqamətdə 
baş verir. Bir tərəfdən gömrük 
tariflərinin mal diferensiasiyası 
artır. Belə ki, müasir gömrük 
tariflərinin mal nomenklaturası 9-
11 min mal mövqeyini özündə 
birləşdirir. Digər tərəfdən, hər bir 
mal mövqeyi üzrə malın mənşə 
ölkəsindən asılı olaraq iki və ya 
daha çox rüsum dərəcəsi müəyən 
olunur. Bu əlamət üzrə sadə və 
mürəkkəb gömrük tariflərini 
fərqləndirirlər: mənşə ölkəsindən 
asılı olmayaraq hər bir mal üçün bir 
rüsum dərəcəsini müəyyən edən 
sadə (birsütunlu) gömrük tarifləri 
və hər bir mal üzrə iki və ya daha 
çox sayda rüsum dərəcəsi müəyyən 
edən mürəkkəb gömrük tarifləri. 
Adətən, daha yüksək, avtonom 
rüsum dərəcəsi Ən əlverişli rejimin 
təqdim olunmadığı ölkələrə 



münasibətdə tətbiq olunur. Daha 
aşağı müqavilə (konvensiyalı) 
rüsum dərəcəsi isə Ən əlverişli 
rejimdən istifadə edən ölkələrə 
verilir. 

Gömrük tarifi 
xətlərinin və istifadə 
olunan tarif 
dərəcələrinin sayı 
 
Число тарифных 
линий и используемых 
тарифных ставок 
 
Number of custom 
tariff lines and applied 
tariff rates 

Gömrük tarifi xətləri adətən, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə 5 mindən 
inkişaf etmiş ölkələrdə 10 minədək, 
istifadə olunan tarif dərəcələri isə 5-
50-dək olmaqla, daha sadə 
tariflərdən daha mürəkkəblərədək 
dəyişir. Hesab olunur ki, tarif 
dərəcələrinin sayı nə qədər az  
olarsa, tarif bir o qədər şəffaf olar 
və onu tətbiq etmək də asanlaşar. 
Bəzən tarif dərəcələrini tarif 
rubrikalarına aqreqə edirlər: 0, 0-5, 
6-10, 11-15, 16-20, 21-30, 31-40, 
41-50, 50+%. Onların bazasında 
hansı tarif rubrikasının daha tez-tez 
istifadə olunduğunu əyani olaraq 
göstərmək üçün tariflərin tezlik 
bölgüsünü qrafiki olaraq tərtib 
etmək faydalıdır. Adətən, inkişaf 
etməkdə olan ölkələr üçün 16-20%-
lik, inkişaf entmiş ölkələr üçün 6-
10%-lik tarif rubrikaları (keçid 
iqtisadiyyatlı ölkə olan 
Azərbaycanda isə 11-15%) 
üstünlük təşkil edir. 

Gömrük tarifinin 
(vergisinin) 
eskalasiyası 
 
Эскалация 
таможенного 
обложения 

Malların emal dərəcəsinin artması 
baxımından mallara gömrük 
qoyuluşu səviyyəsinin (tarif 
mühafizəsi səviyyəsinin) 
yüksəlməsidir. Xammaldan hazır 
məhsula doğru tarif dərəcəsinin faiz 
artımı nə qədər yüksəkdirsə, hazır 



 
Escalation of customs 
tariff 

məhsul istehsalçılarının xarici 
rəqabətdən qorunma dərəcəsi də bir 
o qədər yüksək olar. Məsələn, 
pambıq üçün rüsumun 1%, pambıq 
ipliyi üçün 5%, pambıq parçalar 
üçün 10% olduğu hal. Tarif 
eskalasiyası - ÜTT üzvü olan 
inkişaf etməkdə olan ölkələr 
tərəfindən emal olunmuş malların 
inkişaf etmiş dövlətlərin bazarlarına 
ixracı üçün əlavə maneə yaradan 
metodika kimi nəzərdən keçirilir. 
Hazırda ÜTT-də gedən tarif 
danışıqlarında inkişaf etməkdə olan 
ölkələr tarif eskalasiyasının 
azaldılmasına çalışırlar. 

Gömrük tarifinin düz 
şkalası 
 
Плоская шкала 
таможенного 
тарифа 
 
Flat-tariff structure 

Bütün idxal malları üçün eyni tarif 
dərəcələri olan strukturdur. 

Gömrük tarifinin 
orta dərəcəsi 
 
Средняя уровень 
таможенных 
тарифов 
 
Average level of 
custom tariffs 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasının 
gömrük tarif dərəcəsinə aid olan 
mühüm elementlərindən biridir. 
ÜTT sazişləri ayrıca qoşulan ölkəyə 
gömrük tarifləri sahəsində hər hansı 
bir müəyyən orta güzəşt səviyyəsini 
(sadə və ya orta çəkili) müəyyən 
edən müddəalara malik deyil. Lakin 
nümunə kimi iqtisadi və sosial 
inkişaf səviyyəsi qoşulan ölkənin 
parametrlərinə yaxın olan digər 
ÜTT üzvü olan ölkələr üzrə 



məlumatlardan istifadə edilə bilər. 
Gömrük tariflərinin son səviyyəsi 
qoşulan ölkə ilə ÜTT üzvü olan 
ölkələr arasında danışıqların 
nəticələrindən asılı olacaqdır. Bu 
baxımdan, ÜTT üzvlərindən kifayət 
qədər sərt tələblər gözləmək 
lazımdır. Məsələn, iqtisadi inkişaf 
səviyyəsi ÜTT-nin daha az inkişaf 
etmiş üzvləri ilə müqayisə oluna 
bilən Monqolustan və Qırğızıstan 
öz gömrük tariflərini orta hesabla 
müvafiq olaraq 20% və 6,7% 
səviyyəsində “əlaqələndirmişlər”. 
Müqayisə üçün göstərək ki, inkişaf 
etməkdə olan bir çox ölkələrdə 
gömrük tarif dərəcələri 20-40% 
hüdudunda dəyişir. 

Gömrük tariflərinin 
fərdi səviyyəsi 
 
Индивидуальный  
уровень 
таможенных 
тарифов 
 
Individual level of 
custom tariffs 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasının 
gömrük tarif dərəcəsinə aid olan 
mühüm elementlərindən biridir. 
Tarif təkliflərinin hazırlanmasında 
üç variant mövcuddur: Variant 1. 
Gömrük tarif dərəcəsini tətbiq 
olunan tarif səviyyəsində 
“əlaqələndirmək”. Variant 2. 
Gömrük tarif dərəcəsini tətbiq 
olunan dərəcədən daha aşağı 
səviyyədə “əlaqələndirmək”. 
Variant 3. Gömrük tarif dərəcəsini 
tətbiq olunan dərəcədən daha 
yüksək səviyyədə “əlaqələndirmək” 
(yəni “tavan” əlaqələndirilməsi). 
Təşkilata qoşulan ölkə ÜTT 
üzvlərindən 1 və 2 variantları üzrə 
tələbləri gözləməlidir. Lakin qeyd 



etmək lazımdır ki, tariflər 
“əlaqələndirildikdən” sonra ÜTT 
üzvləri müvafiq danışıqlar 
aparmadan onları yüksəltmək 
hüquqları yoxdur. Bu səbəbdən, 
tarif siyasətinin həyata 
keçirilməsində manevr sərbəstliyi 
üçün bir qədər ehtiyata malik olmaq 
çox vacibdir. Bu konteksdə 
təşkilata qoşulan ölkə üçüncü 
varianta meyil etdikdə, tarifləri nə 
üçün “tavan” səviyyəsində 
əlaqələndirmək lazım olduğunun 
izahını verməyə hazır olmalıdır. 
Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının 
tövsiyələri üzrə inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin aşağı gömrük tarifləri 
daxil etmələrinin bir çox halları 
mövcuddur, odur ki, tariflərin 
onların mövcud səviyyəsində 
əlaqələndirilməsi heç də həmişə 
verilmiş ölkənin daxili bazarının 
həqiqi qorunma səviyyəsini əks 
etdirmir. Əslində, ÜTT-nin həm 
inkişaf etməkdə olan və həm də 
inkişaf etmiş üzvlərində gömrük 
tariflərinin  “əlaqələndirilmiş” 
dərəcələri ilə tətbiq olunan 
dərəcələri arasında kifayət qədər 
böyük fərq mövcuddur. Yeni raund 
danışıqlarına hazırlıq prosesində bir 
sıra ölkələr təsdiq edirlər ki, bu fərq 
bazara giriş şərtlərinin qabaqcadan 
bilinməsini aşağı salır və bu 
səbəbdən də o aradan 
qaldırılmalıdır. Digər həssas malları 
qorumaqdan ötrü bir sıra mallar 



üçün 2-ci variantı seçmək pis ideya 
olmazdı (məsələn, daxil olan ölkədə 
hazırda istehsal olunmayan və 
gələcəkdə də istehsal olunmayacaq, 
lakin danışıqlar üzrə partnyorlar 
üçün ixrac marağı kəsb edən 
mallar). 

Gömrük tariflərinin 
preferensial 
dərəcələri 
 
Преференциальные 
ставки таможенных 
тарифов 
 
Preferential rates of 
duties 

Daha əlverişli rejimli bazardan 
istifadə edən ölkələr üzrə tətbiq 
edilən rüsum dərəcələrindən daha 
aşağı olan rüsum dərəcələridir. 

Gömrük tariflərinin 
strukturu 
 
Структура 
таможенных 
тарифов 
 
Tariff structure 

Müasir gömrük tarifləri, bir qayda 
olaraq, mürəkkəb struktura 
malikdir. Adətən, onlar hər bir mal 
mövqeyi üzrə yüksəkliyinə görə 
müxtəlif olan gömrük rüsumlarının 
bir neçə dərəcələrinə malikdir. 
Məsələn, maksimum dərəcə Ən 
əlverişli rejimdən (ƏƏR) istifadə 
etməyən mallardan tutulan 
rüsumlardır. Minimum dərəcələr və 
ya ƏƏR dərəcələri ƏƏR-i əldə 
etmiş ölkələrin istifadə etdiyi daha 
aşağı dərəcələrdir. Nəhayət, ayrı-
ayrı ölkələrin və ya ölkələr 
qrupunun istifadə etdiyi imtiyazlı 
dərəcələr (ən aşağı dərəcələr). Belə 
gömrük tarifi çoxsütunlu tariflər 
(Multicolumn Tariff) adlanır. Hər 
bir maldan bir rüsum dərəcəsinin 
tutulduğu sadə (birsütunlu) gömrük 



tarifləri (Single Column Tariff) 
daha az hallarda istifadə olunur. Bu 
tarif ölkələr üzrə deyil, yalnız 
mallar üzrə diferensiasiya 
olunmuşdur. Bütün mal qrupları 
üçün bir rüsum dərəcəsinin istifadə 
olunduğu düz (ən adi) şkalalı 
tariflər (Flat Rate Tariff) çox nadir 
hallarda istifadə olunur. 

Gömrük tranziti 
üçün mal-gömrük 
bəyannaməsi 
 
Декларация о 
товарах для 
таможенного 
транзита 
 
Goods declaration for 
customs transit 

Kioto Konvensiyasının E.1 
əlavəsinə uyğun olaraq, yük 
göndərənin gömrük tranzitli mallar 
haqqında məlumat verdiyi sənəddir.  

“Günəşin batması 
(qürubu)” haqqında 
maddə 
 
Статья о «закате 
солнца» 
 
Sunset clause 

Sazişin müvafiq norması və ya 
onun müəyyən etdiyi tədbirlər 
müəyyən olunmuş zaman 
müddətinin keçməsi ilə avtomatik 
olaraq öz fəaliyyətini 
dayandırmasını göstərən saziş 
müddəasıdır. ÜTT çərçivəsində 
belə məzmunlu hüquqi normalar 
antidempinq, kompensasiya və 
qoruyucu tədbirlər üzrə sazişlərdə 
mövcuddur.  

Görünməyən ticarət 
 
Невидимая торговля  
 
Invisible trade 

Digər dövlətlərin mallarının 
nəqliyyat vasitəsilə göstərilən 
daşınma xidmətlərinin alqı-satqı 
əməliyyatları; maliyyə-kredit və 
sığorta əməliyyatları; avadanlığın 
icarəyə verilməsi; xarici turizmin 



təşkili və s.-dir. 

Güzəştlər (faydalar) 
 
Льгота 
 
Benefit, Preferences 

Ticarəti genişləndirmək məqsədilə 
hökumətin bəzi ticarət 
tərəfdaşlarına verdiyi ticarət (tarif) 
güzəştləridir. 
Güzəştlər konsepsiyası ÜTT 
qaydaları çərçivəsində 
subsidiyaların müəyyən 
edilməsində əsas müddəadır. 
“Güzəşt” termini ÜTT-nin 
subsidiya və kompensasiya 
rüsumları üzrə Sazişində 
verilmişdir. Sazişdəki bu termin 
kifayət qədər açılmamışdır. Lakin 
ümumi qayda kifayət qədər 
aydındır. Hökumətin və ya hökumət 
orqanının müəssisələrə bazarda 
mövcud olandan daha yaxşı 
şərtlərlə maliyyə vəsaiti, mal, 
xidmət və s. təqdim edən istənilən 
fəaliyyəti özündə güzəşti təmsil 
edir və nəticə etibarilə də subsidiya 
kimi nəzərdən keçirilə bilər. 
Məsələn, hökumətin bazar 
qiymətlərinə nisbətən daha yüksək 
qiymətlərlə müəssisə səhmlərini 
alması; kommersiya banklarında 
mövcud olan şərtlərdən daha 
əlverişli şərtlərlə borcların 
verilməsi; vergi güzəştləri; bazarda 
olan qiymətlərə nisbətən əmtəə və 
xidmətləri daha əlverişli 
qiymətlərlə vermə - bütün bunlar 
müəssisə və ya sahə üçün güzəşti 



təmsil edir və buna görə də 
subsidiya kimi qəbul edilə bilər.  

Güzəşt fərqi 
 
Разница льгот 
 
Preference margin 

Ən əlverişli rejim (MFN) əsasında 
qoyulan rüsum ilə güzəştli sistem 
çərçivəsində tətbiq edilən rüsum 
arasında olan fərqdir. 

Güzəştlər balansı 
 
Баланс уступок 
 
Balance of 
concessions 

ÜTT üzvlərinin danışıqlar 
prosesində və ya onun sonunda nə 
istədikləri və nəyə nail olmaları 
üzrə nəticələrə verdikləri qiymətdir. 
Adətən birinci və ikinci arasında 
təxmini tarazlığın əldə olunmasına 
cəhd olunur. 

Güzəştlərlə mübadilə 
(ticarətdə) 
 
Обмен уступками (в 
торговле) 
 
Exchange of 
concessions (in trade) 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarında 
irəli sürülən, tələb və təklif 
nəticəsində əldə edilmiş, ikitərəfli 
qaydada razılaşdırılmış sazişlərdir. 

Hakim mövqedən 
sui-istifadə 
 
Злоупотребление 
доминирующим 
положением 
 
Abuse of dominant 
position 

Müəyyən məhsul bazarında aparıcı 
mövqeyə malik olan firmanın bu 
mövqenin saxlanılması, 
genişləndirilməsi və istifadə 
edilməsi üzrə praktikasıdır. 

Harmonlaşdırılmış 
sistem (HS) 
 
Гармонизированная 

Malların təsviri və 
kodlaşdırılmasının 
harmonlaşdırılmış sistemidir. 
Azərbaycanın Xarici İqtisadi 



система (ГС) 
 
Harmonized system 
(HS) 

Fəaliyyətinin Mal 
nomenklaturasının (XİF MN) 
hazırlanması üçün əsas kimi 6-
işarəli nomenklaturadan istifadə 
olunmuşdur. XİF MN kodunun ilk 
6 işarəsi harmonlaşdırılmış sistemin 
koduna uyğundur (ÜTT).  

Harmonlaşdırma 
 
Гармонизация 
 
Harmonization 

Harmonlaşdırma aşağıdakı dörd 
mənada ifadə olunur: 
1) Normativ aktları və ya dövlət 
praktikasını digər ölkələrin anoloji 
sənədlərinə uyğun etmək və ya 
onları qəbul olunmuş beynəlxalq 
sazişlərə uyğunlaşdırmaq məqsədilə 
onlarda dəyişikliklərin edilməsidir; 
2) “Vahid pəncərə” və ya elektron 
sənəd dövriyyəsi sisteminin 
yaradılması üçün “məlumatların 
harmonlaşdırılması” halında 
harmonlaşdırma ticarət və nəqliyyat 
sənədlərində/formulyarlarında 
(xidmət kitabçalarında) istifadə 
olunan məlumatların yığımı və 
təhlilini, eləcə də onların 
müqayisəsi və beynəlxalq 
standartlara, kodlara/təsnifat 
sisteminə və “Core Components” 
kitabxanasına uyğunlaşdırılmasını 
tələb edir. 3) Milli standartların 
harmonlaşdırılması eyni bir tətbiq 
sahəsi olan müxtəlif standartların 
texniki məzmunundakı 
müxtəlifliklərin, xüsusilə də ticarət 
üçün əngəl yaradan fərqlərin aradan 
qaldırılması deməkdir. 4) Tariflər 
baxımından bu tariflərin sektorlar 
arasında və ölkələr arasında 



uyğunlaşdırılması, 
əlaqələndirilməsi deməkdir. 

Harmonlaşdırma 
kodu 
 
Гармонизированный 
код 
 
Harmonized code 

Gömrük, statistik və digər 
məqsədlər üçün malların 
təsnifləşdirilməsi məqsədilə dünya 
üzrə qəbul olunmuş vahid təsvir 
sistemidir.   

Hava məlumatının 
azadlığı (Çikaqo 
Konvensiyası) 
 
Свободы воздушного 
сообщения 
 
Freedoms of the air 
(see also Chicago 
convention; Open 
skies) 

Aviaekspertlər daxili hava 
məkanından təyyarələrin uçuş 
hüququnu hava məlumatının 
azadlığı adlandırılan səkkiz tərkib 
hissəyə bölürlər. 
  

Hava nəqliyyatı 
xidmətləri 
 
Авиатранспортные 
услуги 
 
Air transport services 

Xidmət sektoruna aid edilən GATS 
müddəalarının tərkib hissələrindən 
biridir. Həmçinin, xidmət 
sektorunda GATS sazişinin tətbiqi 
birbaşa olaraq bu sazişin hava 
nəqliyyatına aid əlavələrində olan 
müddəalarla məhdudlaşır. Hava 
nəqliyyatı xidmətləri üzrə GATS 
əlavəsində bu sazişin yalnız üç qrup 
tədbirlərə aid edilməsi dəqiq 
müəyyən olunmuşdur: 1) 
təyyarələrin təmir və servis xidməti 
(bu tədbir uçan aparatların cari 
xidmətinə daxil edilmir və 
istismardan çıxarılmış təyyarələrə 



olan xidməti göstərir); 2) hava 
nəqliyyatı xidmətlərinin satışı və 
marketinqi (bu tədbirlər qiymətlərin 
kalkulyasiyasını və daşınma 
şərtlərini istisna edir); 3) kompüter 
ehtiyatlama (rezerv) sisteminin 
xidmətləri. 

Hava nəqliyyatının 
azadlığı  
 
Свобода воздушного 
сообщения 
 
Air freedom rights 

Hava nəqliyyatı xidmətləri çoxsaylı 
ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə 
tənzimlənir. Bu sazişlərin predmeti 
- hava sərnişin və yük daşımaları 
sahəsində qarşılıqlı olaraq müəyyən 
hüquqların verilməsidir. Bu sazişlər 
ÜTT çərçivəsindən kənarda 
mövcuddur və fəaliyyət göstərirlər, 
halbuki onların ayrı-ayrı 
müddəaları GATS normalarına 
uyğundur. Hava daşımaları 
sahəsində verilən hüquqların həcmi 
sazişdən sazişə dəyişir. Bu hüquqlar 
bir dövlətin digərinə verdiyi 
kommersiya hüquqlarının artması 
prinsipi ilə qruplaşdırıla bilər. Əgər 
birinci qrup hüquqlar xarici daşıma 
ilə məşğul olana razılaşdırılmış 
tərəflərin ərazisindən yalnız tranzit 
uçuş hüququ verirsə, onda hər bir 
sonrakı qrup hüquqlar ona yük və 
sərnişin daşınması sahəsində əlavə 
kommersiya imkanları verir. Bu 
qrup hüquqlar “hava nəqliyyatının 
azadlığı” adlanır.  

Hekşer-Olin teoremi 
 
Теорема Хекшера-
Олина 
 

Ölkə, istehsalı nisbətən bol və ucuz 
amildən intensiv istifadəni tələb 
edən malı ixrac edəcək, istehsalı 
nisbətən defisit və bahalı amildən 
istifadəni tələb edən malları isə 



Hechsher-Ohlin 
Theorem 

idxal edəcəkdir. Başqa sözlə, işçi 
qüvvəsi ilə nisbətən zəngin olan 
ölkə nisbətən əməktutumlu mal 
ixrac edir və nisbətən 
kapitaltutumlu mal idxal edir. 
Hekşer-Olin teoremi beynəlxalq 
ticarətin əsas səbəbi və ya 
determinantı kimi ölkələr arasında 
amillərin nisbi bolluğu və ya 
amillərlə təminatlılıq fərqini ayırır. 
Ona görə də Hekşer-Olin modelini 
çox vaxt amillərin proporsionallığı 
və ya amillərlə təminatlılıq da 
adlandırırlar. Beləliklə, Hekşer-
Olin teoremi müqayisəli üstünlüyü 
yalnız izah edir. Bu teorem təsdiq 
edir ki, amillərin nisbi bolluğunda 
və onların qiymətlərində 
müxtəliflik ticarət münasibətlərinə 
daxil olana qədər iki ölkə arasında 
malların nisbi qiymətlərinin 
fərqinin səbəbidir. Amilin nisbi 
qiymətlərində və malın nisbi 
qiymətlərindəki bu fərqlər sonra iki 
ölkə arasında amillərin və malların 
mütləq qiymətləri arasında 
müxtəlifliyə keçir. Hər iki ölkədə 
malın mütləq qiymətlərində bu 
fərqlər elə ticarətin əsas səbəbidir. 

Helms-Berton 
qanunu 
 
Закон Хелмса-
Бертона 
 
Helms-Burton 
legislation 

Kubaya qoyulan xarici 
investisiyalara mane olmaq üçün 
ABŞ tərəfindən 1996-cı ildə qəbul 
edilmiş qanundur. 



Hər bir tarif tipinin 
(spesifik, advalor və 
mürəkkəb) tarif 
mövqelərinin ümumi 
sayında payı 
 
Доля каждого 
тарифного типа в 
общем числе 
тарифных позиций 
 
Share of tariff type in a 
common number of 
tariff position 

Eyni zamanda həm spesifik və həm 
də advalor tariflərdən ibarət olan 
mürəkkəb tariflər və spesifik 
tariflər müəyyən metodologiya (hər 
bir ölkə üzrə fərqli ola bilər) üzrə 
advalor tarifə çevrilməlidir. 

Həssas məhsullar 
 
Чувствительные 
продукты 
 
Sensitive products 

Bu kateqoriyaya idxal 
məhdudiyyətlərinə daha çox 
ehtimal olunan mallar daxil 
edilirlər. Bunun tipik nümunəsi 
kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının 
bir çox növlərini, tekstil, ayaqqabı 
və geyim, minik avtomobillərini və 
bəzi hallarda poladı göstərmək olar.  

“Həyat öyrədəcək” 
dəlili (Fəaliyyət 
göstərməklə 
öyrənmək 
arqumenti);  
bax: “yeni” sahə 
arqumenti 
 
Довод о том, что 
«жизнь научит» 
 
Learning-by-doing 
argument (see also 
Infant-industry 
argument) 

İstehsalçıların rəqabət şəraitində 
fəaliyyət göstərməyi öyrəndikləri 
halda, dövlət tərəfindən bu və ya 
digər sahənin müdafiə olunmasına 
bəraət qazandırılması haqqında 
tezisdir. 



Himayənin (dəstəyin) 
ekvivalent ölçüsü 
 
Эквивалентное 
измерение 
поддержки 
 
Equivalent 
measurement of 
support  

Azaldılma üzrə öhdəliklərdən 
istisna kimi nəzərdən keçirilən 
proqram əsasında verilmiş dəstək 
istisna olmaqla, “AİP” 
metodikasına görə, hesablanması 
praktikada tətbiq oluna bilinməyən 
bir və ya daha çox tədbirlərin 
tətbiqi yolu ilə əsas kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarına verilən 
dəstəyin pul ifadəsində illik 
həcmini göstərir. Bunlara 
aşağıdakılar aid edilir: (i) üzvün 
Güzəştlər siyahısının IV hissəsində 
istinad yolu ilə daxil edilmiş 
məlumat materiallarının uyğun 
cədvəllərində göstərilmiş baza 
dövrü ərzində verilən dəstək; (ii), 
hazırkı Sazişin istənilən realizasiya 
dövrü ərzində və ondan sonra 
hazırkı Sazişin Əlavə 4-dəki 
müddəalara uyğun olaraq 
hesablanmış və üzvün Güzəştlər 
siyahısının IV hissəsində istinad 
yolu ilə daxil edilmiş məlumat 
materiallarının uyğun cədvəllərində 
istifadə olunmuş məlumat və 
metodikaları nəzərə almaqla 
verilmiş dəstək.  

Himayənin (dəstəyin) 
yüksək həddi 
 
Величина поддержки 
 
Margin of support  

Avropa Birliyi tərəfindən Kennedi 
raundu çərçivəsində kənd 
təsərrüfatı üzrə danışıqlara dair irəli 
sürülən təkliflərin tərkib hissəsidir.  



Hökumət xərclərinin 
aşağı salınması 
 
Уменьшение 
государственных 
расходов 
 
Reducing of state 
expenditures 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında tarif 
siyasətinə aid olan mühüm 
elementlərdən biridir. Gömrük 
rüsumlarının toplanması bəzi 
ölkələrdə, xüsusilə səmərəli vergi 
sisteminin olmadığı inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə dövlət 
gəlirlərinin əsas tərkib hissəsidir. 
Məsələn, 1996/97 maliyyə ilində 
CAR-da gömrük rüsumları və aksiz 
yığımları vergi yığımının ümumi 
məbləğinin təqribən 17%-ni təşkil 
etmişdir. Elə həmin ildə 
Hindistanda bu xüsusi çəki 32% 
təşkil etmişdir. Bu səbəbdən, 
gömrük tarifi dərəcəsinin 
azaldılmasının bilavasitə nəticəsi 
dövlət gəlirlərinin azalmasına 
gətirəcəkdir. Əgər 
“əlaqələndirilmiş” (baund) gömrük 
tarifləri qüvvədə olan dərəcədən 
aşağı səviyyədə təyin olunacaqsa, 
onda dövlət gəlirlərinin azalması 
zəruri olacaqdır. Məsələn, tətbiq 
olunan tariflərin orta dərəcəsinin 
təxminən 30%-dən 17%-dək 
azaldılması məqsədilə tarif 
islahatlarının nəticəsində gömrük 
tariflərinin tətbiqindən əldə edilən 
yığımların payı Tailandda 1994-cü 
ildə dövlət gəlirləri 19%-dən 1997-
ci ildə 13%-dək azalmışdır. Bu 
səbəblə dövlət gəlirlərində gömrük 
rüsumlarının vacib rol oynadığı 
ölkələrdə bu problemin diqqətlə 
öyrənilməsi tələb olunur. Həmçinin 



qeyd etmək lazımdır ki, QATT-
1994-ün 38bis 3(b) maddəsi inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin büdcə gəliri 
əldə etmələri məqsədilə onların 
tariflərin saxlanılması hüququnu 
tanıyır. Digər tərəfdən, onu da qeyd 
etmək vacibdir ki, iqtisadi islahatlar 
gedişində bir çox ölkələr gömrük 
rüsumlarına istinaddan gəlir vergisi, 
dövriyyə vergisi, ƏDV kimi gəlir 
əldə etmə mənbələrinə keçməyə 
başlamışlar ki, bunlar da bütün 
vergi sistemi və idarəetmə 
orqanlarının tam olaraq yenidən 
qurulmasını tələb edir. 

Hüquqi məsələlər 
bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел по 
юридическим 
вопросам (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Legal Affairs (at the 
WTO Secretariate) 

Hüquqi məsələlər bölməsinin əsas 
missiyası ÜTT-nin ziddiyyətlərin 
aradan qaldırılması qrupları, digər 
ÜTT orqanları, ÜTT üzvləri və 
ÜTT katibliyi üçün hüquqi 
məsləhət və informasiyanı təmin 
etməkdir. Bölmənin vəzifələrinə 
ÜTT-nin ziddiyyətlərin aradan 
qaldırılması qrupları üçün 
müzakirələrin hüquqi, tarixi və 
prosedur aspektləri üzrə katiblik və 
texniki dəstək və köməyinin 
vaxtında təmin olunması; Katiblik, 
xüsusilə də Ziddiyyətlərin aradan 
qaldırılması Orqanı və onun sədri 
üçün müntəzəm hüquqi məsləhətin 
və ÜTT razılaşmaları və digər 
hüquqi məsələlərin təmin olunması; 
ÜTT üzvləri üçün ÜTT 
razılaşmaları və ziddiyyətlərinin 
həlli üzrə hüquqi informasiyanın 
təmin olunması; daxil olma üzrə 



hüquqi dəstəyin təmin olunması; 
ziddiyyətlərin aradan qaldırılması, 
müntəzəm ÜTT treyninq kursları və 
ÜTT texniki əməkdaşlıq missiyaları 
vasitəsilə ziddiyyətlərin aradan 
qaldırılması proseduraları və ÜTT-
nin hüquqi məsələləri üzrə 
treyninqlərin həyata keçirilməsi; 
ÜTT ilə əlaqəli fəaliyyətləri olan 
digər təşkilatların (məsələn, BVF, 
İƏİT, Enerji Xartiyası) görüşlərində 
iştirak etmək daxildir. 

Xalis buraxılışlar və 
səhvlər 
 
Чистые пропуски и 
ошибки 
 
Net errors and 
omissions 

Tədiyə balansının maddəsidir. Hər-
hansı bir səbəbdən tədiyə 
balansının digər maddələrində 
yazılmamış ödəniş buraxılışlarını 
və ayrı-ayrı ödənişlərin yazılışında 
meydana çıxmış səhvləri əks etdirir.  

Xarici rəqabətdən 
azad olan sahələr 
 
«Оберегаемые 
отрасли» 
 
Sheltered industries 

Müdafiə tarifindən səmərə əldə edə 
bilən və tam olaraq beynəlxalq 
rəqabətə məruz qalmamasının 
təmin edildiyi sahələrdir. 

Xammallar üçün 
kompleks proqram 
(Xammallar üçün 
ümumi fond) 
 
Интегрированная 
программа для 
сырьевых товаров 
(Общий фонд для 
сырьевых товаров) 

1976-cı ildə UNCTAD çərçivəsində 
hazırlanmış əsas xammal növlərinin 
dünya bazarlarının 
stabilləşdirilməsi sistemidir. Sistem 
ən mühüm xammal növləri üzrə 
beynəlxalq stabilləşdirici mal 
sazişlərinin bağlanmasını nəzərdə 
tuturdu. Bu sistemin nüvəsi 
xammallar üçün Ümumi fond 
(Common fund for Commodities) 



 
Integrated programme 
for commodities 
(Common fund for 
commodities) 

olmalı idi. Qiymətlərin enməsinin 
ləngidilməsi üçün malların alışı və 
qiymətlərin artımının aradan 
qaldırılması üçün bufer 
ehtiyatlarından malların növbəti 
satışı yolu ilə xammalların 
qiymətlərinin qeyri-sabitliyini 
azaldacağı nəzərdə tutulurdu. 
Ümumi fond malların alışı üzrə 
əməliyyatları maliyyələşdirmək və 
onların satışından gələn vəsaitləri 
toplamaqla, bu proqramın maliyyə 
əsası olmalı idi. Bir sıra inkişaf 
etmiş ölkələrin bu sistemin 
fəaliyyətində iştirak etmək 
istəklərinin olmaması ХХ əsrin 90-
cı illərində onun faktiki olaraq 
dayandırılmasına gətirib çıxardı.  

“Xaricdə istehlak” 
 
«Потребление за 
рубежом» 
 
Consumption abroad 
(see also Four modes 
of GATS supply) 

QATS-a əsasən xidmətlərin 
təchizatının dörd üsulundan biridir.  

Xaricdə xidmət 
istehlakı 
 
Потребление услуг за 
рубежом 
 
Consumption abroad 

ÜTT üzvü olan hər hansı ölkə 
ərazisindən istənilən digər ÜTT 
üzvü (xidmət istehlak edən) 
ərazisinə xidmət tədarükü başa 
düşülür. Bu halda tədarük edilən 
xidmətin özü deyil, xidmətlərin 
tədarükçüsü sərhəddi keçir. Başqa 
sözlə, xidmət istehlakçısı xidmət 
istehsalçısının yerləşdiyi əraziyə 
keçir (məsələn, xarici turist səfəri, 
xarici təhsil müəssisəsində təhsil 



alınması, xarici səhiyyə 
müəssisələrində müalicə alınması 
və s.). 

Xaricdə xidmət 
istehlakı (xidmətlərin 
tədarükünün ikinci 
üsulu) 
 
Потребление услуг за 
рубежом (второй 
способ поставки 
услуг) 
 
Consumption abroad 

Xidmət istehlak edən istənilən digər 
ÜTT üzvünə ÜTT üzvlərindən 
birinin ərazisindən xidmət tədarükü 
başa düşülür. Bu halda tədarük 
olunan xidmətin özü deyil, 
xidmətin istehlakçısı sərhəddi keçir. 
Başqa sözlə desək, xidmət 
istehlakçısı xidmət istehsalçısının 
olduğu xarici əraziyə yerini dəyişir 
(məsələn, xaricə turizm səfəri, 
xarici təhsil müəssisəsində təhsil 
alınması, xarici səhiyyə 
müəssisəsində müalicə alınması və 
s.). 

Xarici əlaqələr 
bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел по внешных 
связей (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
External Relations (at 
the WTO Secretariate) 

Bölmə QHT-lər, Beynəlxalq 
hökumətlərarası təşkilatlar, 
parlamentlər və parlament üzvləri 
ilə əlaqələrə diqqət yetirir. O 
həmçinin protokol və ÜTT 
sənədlərinin qeydiyyatının 
saxlanması vəzifələrini həyata 
keçirir. Onun əsas fəaliyyəti 
vətəndaş cəmiyyəti və onun 
müxtəlif komponentləri ilə dialoqu 
təşkil etmək və inkişaf etdirmək; 
Birləşmiş Millətlər sistemi, xüsusilə 
də UN New York HQ və UNCTAD 
(BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə 
konfransı) və ITC (Beynəlxalq 
ticarət komitəsi, ABŞ) ilə qarşılıqlı 
əlaqəni saxlamaqdır. Bölmə 
müstəqil məsələlər barədə İƏİT 
(OECD) və xüsusilə də Ticarət 



direktorluğu ilə əlaqə saxlayır. 
Bölmə müvafiq görüşlərdə iştirakın 
koordinasiyasını təmin etmək, ÜTT 
adından görüşlərdə iştirak etmək, 
mühazirə və nitqlər hazırlamaq 
üçün əsas diqqəti Katibliyə 
yetirməklə fəaliyyət göstərir. O 
həmçinin baş direktorun ofisi ilə 
yaxın əlaqədə Üzvlərlə rəsmi 
münasibətlərə məsuldur. 

Xarici emala malik 
ticarət  
 
Торговля с внешней 
переработкой  
 
Outward processing 
trade (OPT) 

İdxalatçı ölkədə hazırlanmış və 
ixrac olunmuş, sonra isə xaricdə 
istehsal olunmuş məhsulun tərkib 
hissəsi kimi ölkəyə qaytarılmış 
komponentlərin dəyərindən rüsum 
tutulmayan sxemdir. Belə praktika 
ABŞ-da (ABŞ tarifinin 98-ci 
bölməsi), Avropa İttifaqı 
ölkələrində, NAFTA çərçivəsində 
geniş tətbiq olunur. Buna ÜTT 
qaydaları ilə icazə verilir. 

Xarici 
investisiyalarda ən 
əlverişli rejim 
 
Режим наибольшего 
благоприятствовани
я в иностранных 
инвестициях 
 
Most-favored-nation in 
foreign investment 

ÜTT üzvü ölkələri ÜTT Katibliyi 
vasitəsilə qəbul olunmuş ticarət 
tədbirləri haqqında digər ÜTT 
üzvlərini məlumatlandırmaq 
öhdəliyinə malikdir. Bu məqsədlə 
ÜTT Katibliyində Mərkəzi 
məlumatlandırma (bildiriş) reyestri 
yaradılmışdır. Mərkəzi reyestr hər il 
ticarət tədbirlərinin bildirilməsi 
üzrə növbəti öhdəliklər haqqında 
hər bir ÜTT üzvünü 
məlumatlandırır. Mərkəzi reyestrdə 
toplanan fərdi bildiriş üzrə 
informasiya istənilən ÜTT üzvünə 
onun xahişi ilə verilir. ÜTT üzvü 
ölkələri xəbərdarlıq proseduru 



haqqında qərar qəbulu üzrə 
Əlavədə göstərilmiş ticarət 
tədbirləri haqqında informasiyanı 
xəbər verməlidirlər. Bildirişi zəruri 
olan tədbirlərin nümunəvi siyahısı 
aşağıdakı informasiyaları özündə 
birləşdirir: gömrük tarifləri 
haqqında, kəmiyyət 
məhdudiyyətləri haqqında, ticarətdə 
texniki maneələr haqqında, 
qoruyucu tədbirlər haqqında, 
kompensasiya tədbirləri haqqında, 
dövdət alışları haqqında, mənşə 
qaydaları haqqında və bir sıra digər 
tədbirlər haqqında informasiyalar.  

Xarici miqyas effekti 
 
Внешний эффект 
масштаба 
 
Externel economies of 
scale 

Bütövlükdə sahədə istehsal 
miqyasının artması nəticəsində 
firma çərçivəsində mal vahidi üçün 
xərclərin azalmasıdır. 

Xarici təklif 
(tədarük) 
 
Поставка через 
границу 
 
Cross-border supply 

GATS-ın nəzərdə tutduğu 
xidmətlərlə ticarətin dörd 
formasından biridir.  

Xarici ticarət 
 
Внешняя торговля  
 
Foreign trade 

Ölkənin digər ölkələrlə idxal-ixrac 
münasibətləri sistemidir. Adətən, 
müxtəlif dövlətlərin mal 
istehsalçıları və mal istehlakçıları 
arasında (rezidentləri) həyata 
keçirilən mübadilə kimi müəyyən 
edilir. Xarici ticarətin daxili 
ticarətdən əsas fərqi ondan ibarətdir 



ki, ixrac zamanı mal ixrac ölkəsinin 
gömrük ərazisini tərk edir, ixrac və 
idxal ölkələrinin gömrük 
sərhədlərini kəsişdirir və idxal 
ölkəsinin gömrük ərazisində qalır. 
İdxal zamanı isə ardıcıllıq 
əksinədir.  

Xarici ticarət bankı 
 
Внешнеторговый 
банк 
 
Foreign trade bank 

İdxal və ixracın 
kreditləşdirilməsinin, ixrac 
kreditlərinin sığortalanmasının və 
qarşılıqlı xarici ticarət 
hesablaşmalarının aparılmasının 
həyata keçirildiyi xüsusi kredit 
institutudur (kommersiya bankı).  

Xarici ticarət krediti 
 
Внешнеторговый 
кредит 
 
Foreign trade credit 

Təxirə salınmış (vaxtı uzadılmış) 
ödəniş və ya pul və ya maddi 
dəyərlilərin müddətli faizlə 
qaytarılması şərtləri ilə müvəqqəti 
verilməsi sayəsində əmtəə və 
xidmətlərin satışından ibarət olan 
dünya bazarında kapitalın hərəkəti 
formasıdır. Xarici ticarət 
kreditlərinin aşağıdakı növlərini 
fərqləndirirlər: inkişaf etməkdə olan 
ölkələr üçün güzəştli xarici ticarət 
kreditləri; köçürmə veksel altında 
geri çağrılan xarici ticarət 
kreditləri; revolver (tapanca) xarici 
ticarət kreditləri; vekselli xarici 
ticarət kreditləri.  

Xarici ticarət 
rejiminin 
araşdırılması 
 
Исследование 
внешнеторгового 
режима 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasında 
başlanğıc addımlardandır. Daha 
bütöv məlumat əldə etmək üçün, 
İşçi Qrupu daha sonra yazılı suallar 
və cavablar prosesinə başlayır. İşçi 
Qrupunun ayrı-ayrı üzvləri 
müraciət edən ölkəyə yazılı suallar 



 
Study (investigation) 
of foreign trade regime 

göndərirlər və müraciət edən 
ölkədən isə onlara yazılı cavab 
vermək tələb olunur. İşçi Qrupu 
cavabları yoxlayır və onun 
üzvlərinin rəyinə əsasən, adekvat 
formada cavablandırılmamış və ya 
izah edilməmiş məsələlərə dair 
müraciət edən ölkəyə adətən 
gələcəkdə suallar verir. Sorğu-sual 
uzun müddət davam edə bilər. Bəzi 
ölkələrdə bu proses on beş il vaxt 
aparmışdır. Bu günədək üzvolma 
prosesinin ən qısa müddəti üç il 
olmuşdur (Qırğızıstanın üzv 
olmasında). Hər bir ölkədə şərtlər 
müxtəlif olduğu üçün, suallar və 
cavablar prosedurasının tələb edə 
biləcəyi ehtimal olunan orta vaxtı 
ağlabatan dərəcədə hesablamaq 
qeyri-mümkündür. 

Xarici ticarət 
rejiminin 
memorandumu 
 
Меморандум 
внешнеторгового 
режима 
 
Memorandum of 
foreign trade regime 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasında 
ilk addımdır. İlk təqdim ediləcək 
sənəd də həmçinin çox vacibdir, 
çünki o demək olar ki, qalan proses 
üçün əsası müəyyən edir. Bu 
ölkənin xarici ticarət rejiminin 
hazırki vəziyyətinə dair ətraflı 
memorandumdur. Memorandum 
uzun və mürəkkəb sənəddir, onun 
hazırlanması olduqca çətindir. 
Onun tərtib edilməsi həddindən 
artıq – müraciət edən ölkələrin 
gözlədiklərindən daha çox vaxt 
tələb edir. Bu sənədin yaxşı 
hazırlanması həmçinin böyük 
diqqət və tədqiqat bacarığı da tələb 
edir. Müraciət edən ölkənin öz 



xarici ticarətini necə idarə etməsini, 
tənzimləməsini və ona nəzarət 
etməsini bütövlükdə və əsaslı 
surətdə təsvir etməsi gözlənilir. 
Memoranduma bütün müvafiq 
iqtisadi, maliyyə, siyasi, hüquqi, 
inzibati və statistik məlumatlar 
daxil edilməlidir. Təəssüf ki, bu 
günki üzvolma təcrübəsinin 
göstərdiyi kimi, təqdim edilmiş 
xarici ticarət rejiminin 
memorandumlarının çox az hissəsi 
tamamilə qənaətbəxş olmuşdur. 
Əksəriyyəti səthi və anlaşılmayan 
olmuşdur. Çox vaxt xarici ticarət 
rejimi haqqında əsas məlumat ya 
səhv təqdim edilir ya da ki, 
tamamilə təqdim edilmir. Müraciət 
edən ölkələr çox vaxt sualın 
məqsədini başa düşmürlər və 
faktlara əsaslanan obyektiv və 
şəffaf hesabatları təqdim etmək 
əvəzinə onlar sadəcə özlərinin 
münasib olduğunu zənn etdikləri 
məlumatı qarışıq və sistemsiz 
qaydada toplayırlar. Onlar 
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilə 
bilən sənədlərin hazırlanmasında 
təcrübəsizlikdən çox əziyyət 
çəkdikləri qədər dərin mədəni və ya 
siyasi səbəblərə görə məlumatı 
açıqlamaqda niyyətin olmadığından 
da əziyyət çəkirlər. Bundan əlavə, 
yadda saxlamaq lazımdır ki, 
memorandum sənədi rəsmi ÜTT 
dillərinin birində hazırlanmalıdır 
(ingilis, fransız və ya ispan). 



Burada bir çox müraciət edən 
ölkələr əlverişsiz şəraitə 
malikdirlər, çünki onların rəsmiləri 
bu dilləri kifayət qədər yaxşı 
bilməyə bilərlər. ÜTT-yə üzv 
ölkələrin rəsmiləri tərəfindən 
oxunulması və daha vacibi, 
müraciət edən ölkənin ÜTT 
prinsiplərinə və normalarına 
uyğunluğunun onların tərəfindən 
müəyyənləşdirməsi üçün tələb 
olunan memorandumların 
anlaşılmayan və ya natamam 
olmasının bir çox digər izahları var, 
məsələn, hökumətin rolunun fərqli 
başa düşülməsi, müxtəlif iqtisadi 
qavrayışlar və sair. Təbiidir ki, 
memorandumun hazırlanması çox 
vaxt apara bilər. Məsələn, 
Özbəkistana öz memorandumunu 
təqdim etmək üçün dörd il tələb 
olunmuşdu (1994-cü ildən 1998-ci 
ilədək); Sudana isə bundan da bir il 
çox vaxt tələb olunmuşdu (1994-cü 
ildən 1999-cu ilədək). 

Xarici ticarətdə 
məhdudiyyətlər 
 
Ограничения  во 
внешней торговле 
 
Foreign trade 
restrictions 

Ölkənin daxili bazarında xarici 
mallarla ticarəti çətinləşdirən 
hökumət qərarlarıdır. Adətən, belə 
qərarlar xarici malların satışına 
tariflər və ya kvotalar formasına 
malik olur. Həmçinin qeyri-tarif 
maneələri də mövcuddur.  

Xarici ticarətin 
tənzimlənməsi 
 
Регулирование 

Dünyanın bütün dövlətləri xarici 
ticarəti tənzimləyirlər. Xarici 
ticarətin dövlət tənzimlənməsi - 
dövlətin iqtisadi siyasət vəzifələrinə 



внешней торговли 
 
Foreign trade 
regulation 

uyğun olaraq həyata keçirilən və 
müəyyən məqsədlərin əldə 
olunmasına istiqamətlənmiş 
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 
xarici ticarət əməliyyatlarına 
normativ aktlarla möhkəmlənmiş 
dövlət təsiri metodları sistemidir. 
Belə məqsədlər dövlət büdcəsinin 
gəlirinin artırılması, milli 
iqtisadiyyatın inkişafında struktur 
siyasətin həyata keçirilməsi, 
istehsalın ayrı-ayrı sahələrinin 
yaradılması və inkişafına kömək 
edilməsi, iqtisadiyyatın həssas 
sahələrinin qorunması, xarici ticarət 
siyasəti məsələlərinin həlli və digər 
məqsəd və vəzifələr ola bilər.  

Xəbərdarlıq 
(məlumatlandırma, 
nota vermə) 
 
Нотификация 
(уведомление) 
 
Notification 

Məlumatlandırma (Xəbərdarlıq) 
proseduraları haqqında Qərarla 
(Decision on Notification 
Procedures) müəyyən olunan 
GATT-1994-ün fəaliyyətini əhatə 
edən, qəbul olunmuş ticarət 
tədbirləri haqqında ÜTT 
Katibliyinin məlumatlandırılması 
öhdəliyidir. ÜTT Katibliyində 
Mərkəzi məlumatlandırma 
(xəbərdarlıq) reyestri yaradılır. 
Mərkəzi reyestr qarşıdan gələn il 
ərzində edilməli olan növbəti 
bildirişləri haqqında hər il ÜTT-nin 
hər bir üzvünü məlumatlandırır. 
Mərkəzi reyestrdə olan informasiya 
istənilən ÜTT üzvünə onun xahişi 
ilə verilir. Məlumatlandırma 
(Xəbərdarlıq) prosedurası haqqında 
Qərara əlavədə müntəzəm bildirişi 



lazım olan ticarət tədbirldərinin 
nümunəvi siyahısı verilmişdir (tarif 
və qeyri-tarif tədbirləri, gömrük 
qiymətləndirilməsi, mənşənin 
müəyyən edilmə qaydası, 
antidempinq və kompensasiya 
tədbirləri və s.). ÜTT çərçivəsində 
həmçinin əks xəbərdarlıq 
sistemindən də istifadə olunur. Əks 
xəbərdarlıq dedikdə, digər ölkənin 
ticarət tədbirinin doğurduğu iqtisadi 
çətinlikləri özündə hiss edən 
ölkənin verdiyi xəbərdarlıq nəzərdə 
tutulur. Əks xəbərdarlıq belə ticarət 
tədbirləri haqqında bildirişə 
malikdir. 

Xidmət bazarına 
giriş üzrə spesifik 
öhdəliklər 
 
Специфические 
обязательства по 
доступу на рынок 
услуг 
 
Specific commitments 
on market access 

Xidmətlərin təsnifat siyahısına 
uyğun olaraq ayrı-ayrı xidmət 
sektorlarında ÜTT üzvü olan 
ölkənin (və ya qoşulan ölkənin) 
qəbul etdiyi öhdəlikləridir. Hər bir 
ölkə öz öhdəliklərində yalnız ÜTT 
çərçivəsində danışıqlar aparmağa 
hazır olduğu xidmət sektorlarını 
göstərir. Buna görə müxtəlif 
ölkələrin spesifik öhdəlikləri yalnız 
bu ölkələrin danışıqlar obyekti kimi 
nəzərdən keçirdiyi xidmət sahələri 
daxil olmaqla müxtəlif sektorial 
əhatəyə malikdir. İnkişaf etmiş 
ÜTT üzvü olan ölkələr öz 
öhdəliklərinə praktiki olaraq bütün 
xidmət sektorlarını daxil etmişlər, 
halbuki inkişaf etməkdə olan 
ölkələr öhdəliklər götürdüyü 
sektorların sayını 
məhdudlaşdırmışlar. Hər bir xidmət 



sektoru üzrə öhdəliklər xidmət 
tədarükünün hər bir dörd üsuluna 
münasibətdə ayrıca müəyyən edilir. 
Sektorial öhdəliklər əlaqəli xarakter 
daşıyır və yalnız GATS-da 
müəyyən olunmuş prosedura uyğun 
olaraq dəyişdirilə bilər. Bu halda 
bir xidmət sektorunda bazara giriş 
şərtlərinin kəskinləşməsi adətən, 
digər xidmət sektorunda əlavə 
liberallaşma ilə kompensasiya 
olunur.  

Xidmət sahələrinin 
təsnifatı  
 
Классификационная 
система видов услуг 
ВТО 
 
Classification of 
service sectors 

Bu sistem çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının Uruqvay raundu 
gedişində hazırlanmışdır. ÜTT 
çərçivəsində fəaliyyət göstərən 
xidmətlər üzrə Təsnifat 12 iri 
bölməyə ayrılmış 161 xdmət 
növünü birləşdirir. Təsnifat xidmət 
növlərini yalnız sadalayır, lakin hər 
bir növə aid olan fəaliyyətin 
məzmununu təsvir etmir. Burada 
hər bir xidmət növü və alt növü 
üçün xidmət növlərinin ətraflı 
təsviri verilən BMT-nin əsas 
məhsulun müvəqqəti Təsnifatının 
(UN Provisional Central Product 
Classification) kodları 
göstərilmişdir. Xidmətlər üzrə 
tsnifat xidmətlərlə ticarətin 
liberallaşdırılması üzrə danışıqlar 
və danışıqların iştirakçısı olan 
ölkələrin öhdəliklərinin 
hazırlanması üçün istifadə olunur. 



Xidmət tədarük edən 
fiziki şəxslərin 
iştirakı 
 
Присутствие 
физических лиц 
поставляющих услуги
 
Presence of natural 
persons providing 
services 

ÜTT-nin üzvü olan ölkənin 
vətəndaşı olan fiziki şəxsin ÜTT-
nin digər üzv ölkəsinin ərazisinə 
daxil olmaqla, orada xidmət 
göstərməsidir. Bu üsul həm də 
“fiziki şəxslərin hərəkəti” adlanır. 
GATS terminologiyası üzrə xidmət 
tədarükünün dördüncü üsuludur. 
Fiziki şəxslər ya müstəqil olaraq, ya 
xarici firmada iş prosesi zamanı 
(heyətin firmadaxili yerdəyişməsi 
çərçivəsində mütəxəssis kimi), 
yaxud da xarici və ya milli şirkət 
tərəfindən imzalanmış müqavilə 
əsasında xidmət göstərə bilər. 
Xidmət tədarük edən fiziki 
şəxslərin sərbəst yerdəyişməsi 
(hərəkəti) maneələrin olmadığı açıq 
dünya işçi qüvvəsi bazarının 
formalaşdırılması ilə bağlıdır. Belə 
vəziyyət hazırda bütün dünya 
ölkələrində mövcud deyildir. ÜTT 
çərçivəsində xidmət göstərilməsinin 
bu üsulunun liberallaşdırılması 
şirkətin idarəetmə heyətinin və 
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərinin 
müvəqqəti yerdəyişməsinin 
genişləndirilməsi haqqında üfiqi 
öhdəliklərə gətirilib çıxarılır. Bir 
çox ölkələr konkret xidmət 
sektorları üzrə spesifik öhdəlikləri 
öz üzərlərinə götürmüşlər. Xidmət 
istehsalçısının profesional 
ixtisasının və müəyyən fəaliyyət 
növləri ilə məşğul olmaq üçün 
icazənin alınmasına olan tələbin 
tanınmaması xarici ölkələrin fiziki 



şəxslərinin xaricdə olmaqla öz 
xidmətlərini satmasına mane olur. 
Hazırda bu problem inkişaf etmiş 
və inkişaf etməkdə olan ölkələr 
arasında ciddi ziddiyyətə 
çevrilmişdir.  

Xidmət təklifi 
(tədarükü) 
 
Поставка услуги 
 
Service supply 

Xidmətlərin istehsalı, bölgüsü, 
marketinqi, satışı və tədarükünü 
özündə birləşdirən fəaliyyətdir.  

Xidmətin təcəssümü 
 
Воплощенные услуги 
 
Embodied services 

Bu və ya digər malda fiziki olaraq 
təcəssüm edən xidmətlərdir. 
Məsələn, disket və ya lazer disklər 
formasında satılan kompyuter 
proqram təminatının intellektual 
komponenti. 

Xidmətlər 
 
Услуги  
 
Services 

Nəticəsi (və ya məhsulu) xidmət 
istehlakçısının konkret təlabatının 
ödənilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət 
növüdür. “Xidmətlər” termini 
məhsulları fiziki və hüquqi 
şəxslərin təlabatını təmin edən 
çoxsaylı fəaliyyət növünü əhatə 
edir. Əmək hüququ münasibətləri 
əsasında həyata keçirilən fəaliyyət 
istisna olunmaqla, digər şəxslərin 
tələbatlarının ödənilməsinə 
istiqamətlənmiş sahibkarlıq 
fəaliyyəti kimi adlandırılır. 
Xidmətlərin sırasına nəqliyyat 
fəaliyyətinin bütün növləri, 
bölüşdürücü xidmətlər, informasiya 
yayımlanması (ötürülməsi) 
xidmətləri, tikinti, maliyyə, bank və 
sığorta fəaliyyəti, rabitə 



vasitələrinin xidməti, tibbi və təhsil 
xidmətləri və bir çox digərləri 
daxildir. ÜTT çərçivəsində 
xidmətlər və xidmətlərlə beynəlxalq 
mübadilə əmtəələrlə beynəlxalq 
mübadilə ilə birlikdə nəzərdən 
keçirilir və GATS Sazişi ilə 
tənzimlənir.  

Xidmət (servis) 
dempinqi 
 
Сервисный демпинг 
 
Service dumping 

Nəqliyyat xidmətlərinin 
göstərilməsində subsidiyalı və ya 
diskriminasiyalı qiymətqoymanın 
nəticəsi hesab edilir. 

Xidmətlərlə Ticarət 
üzrə Baş Saziş 
(GATS) 
 
Генеральное 
соглашение по 
торговле услугами 
(ГАТС) 
 
General agreement on 
trade in services 
(GATS) 

Xidmətlərlə ticarət üzrə ilk 
çoxtərəfli dövlətlərarası saziş 
Uruqvay raundunun ən mühüm 
nəticəsidir. GATS - xidmətlərlə 
ticarəti tənzimləyən çoxtərəfli 
hüquqi sistemin əsasını təşkil edən 
prinsiplərə malikdir. GATS 29 
maddəyə malikdir ki, onlar da 
aşağıdakı 6 bölmədə 
birləşdirilmişdir: - həyata keçirilmə 
dairəsi və terminlər, - ümumi 
öhdəliklər və intizam, - xüsusi 
öhdəliklər, - xidmətlərlə 
mübadilənin proqressiv 
liberallaşdırılması, - prosedur 
qaydalar, - yekun qaydalar 
(müddəalar). Ayrı-ayrı xidmət 
növlərini əhatə edən əlavə də 
GATS-ın tərkib hissəsini təşkil edir.  
GATS hüquq və öhdəliklərin üç 
blokunu əhatə edir:  - bütün xidmət 
növlərinə aid olan bazis hüquq 
normalarının ifadə olunduğu 



GATS-ın özü və eləcə də 
konseptual əsaslar; - QATS-ın 
konkret maddələrini müəyyən edən 
ayrı-ayrı sahəvi xidmət növlərinə 
aid əlavə xüsusilə GATS-ın 
maddəsi üzrə istisnalara (ən 
əlverişli rejimdən istisnalar) 
münasibətdə bu xidmət növlərinə 
(dəniz nəqliyyatı, 
telekommunikasiya, maliyyə 
xidmətləri, hava nəqliyyatı 
xidmətləri və s.) tətbiq edilir; - ayrı-
ayrı xidmət növlərinə münasibətdə 
ÜTT üzvü ölkələrinin konkret 
öhdəliklər siyahısı. GATS-ın 
predmeti - mərkəzi, regional və 
yerli hakimiyyət orqanları, eləcə də 
qeyri-hökumət təşkilatları 
tərəfindən həyata keçirilən 
xidmətlərlə ticarətə təsir edən 
tədbirlərdir (GATS-ın I maddəsi). 
GATS-ın əsas müddəaları bir çox 
cəhətdən GATT-ı xatırladır. GATS 
saziş iştirakçılarının öz üzərlərinə 
götürdükləri iki qrup öhdəlikləri 
nəzərdə tutur: bütün xidmət 
növlərinə aid edilən ümumi 
(horizontal) və xidmət istehsal və 
tədarük edən ayrı-ayrı sahələrə 
münasibətdə konkret (spesifik) 
öhdəliklər. Ayrı-ayrı ölkələrin 
bazara giriş üzrə öhdəlikləri onların 
öhdəlik siyahısına daxil edilir. Bu 
siyahılar hər bir ölkənin hüquqi 
öhdəlikləridir. Onlar xidmət 
tədarükünün hər bir dörd növünə 
münasibətdə hüquqi məkan yaradır. 



Bu siyahılar ölkənin ÜTT-yə 
qoşulması haqqında Protokolun bir 
hissəsini təşkil edir. Uruqvay 
raundu danışıqları çərçivəsində 
ticarət predmeti ola bilən xidmət 
növlərinin təsnifat sxemi 
hazırlanmışdır. O özündə 161 növ 
xidməti birləşdirir. Bu sxem 
konkret danışıqların əsasında 
yerləşmiş və onun əsasında milli 
xidmət siyahıları tərtib olunmuşdur. 
O, “ÜTT-nin təsnifat sxemi” adını 
almışdır. ÜTT çərçivəsində 
xidmətlərlə ticarət üzrə Şura 
yaradılmışdır. Onun fəaliyyət 
dairəsinə GATS fəaliyyətinin bütün 
məsələləri daxildir. Xidmətlərlə 
ticarətin liberallaşdırılması 
haqqında yeni danışıqlar turu 2000-
ci ildə başlamışdır. GATS 
çərçivəsində ölkələrin öhdəlikləri 
12 xidmət sektorunu (biznes, rabitə, 
tikinti, bölgü, təhsil, ətraf mühitin 
mühafizəsi, maliyyə, səhiyyə, 
turizm, idman, mədəniyyət və 
istirahət, nəqliyyat və digər 
xidmətlər sahəsində) əhatə edir ki, 
bunlar da öz növbəsində 155 alt 
sektorlara bölünmüşdür. 
Makroiqtisadi təhlil baxımından 
ölkələrin maliyyə xidmətləri üzrə 
ticarət rejimi xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu sektorlar aşağıdakılardır: 
1) işgüzar xidmətlər; 2) rabitə və 
audiovizual xidmətlər; 3) inşaat və 
onunla bağlı mühəndis xidmətləri; 
4) paylaşdırıcı xidmətlər; 5) təhsil 



xidmətləri; 6) ətraf mühitin 
mühafizəsi xidmətləri; 7) maliyyə 
xidmətləri; 8) səhiyyə və sosial 
təminat xidmətləri; 9) turizm və 
səyahətlə bağlı xidmətlər; 10) asudə 
vaxtın, mədəni və idman 
tədbirlərinin təşkili ilə bağlı 
xidmətlər (audiovizual xidmətlər 
istisna edilməklə); 11) nəqliyyat 
xidmətləri; 12) digər xidmətlər. 

Xidmətlər üzrə milli 
öhdəliklərin siyahısı 
 
Национальный 
перечень 
обязательств по 
услугам 
 
National list of 
commitment 

Xidmətlər üzrə çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarında iştirak edən hər bir 
ÜTT üzvü olan ölkə Milli 
öhdəliklər siyahısını hazırlamalıdır. 
Bu siyahı xidmət sektorlarının və 
bu sektorların hər biri üzrə bazara 
giriş şərtlərinin verilməsi üzrə 
ölkənin öz üzərinə götürdüyü 
öhdəliklərin sadalandığı rəsmi 
sənəddir. Belə öhdəliklər siyahısını 
ÜTT-yə qoşulan hər bir ölkə 
hazırlamalıdır. Bu siyahılar hər bir 
qoşulan ölkənin apardığı bazara 
giriş üzrə danışıqların gedişində son 
formaya malik olur və onlar hüquqi 
olaraq məcburi sənədə çevrilirlər. 
Milli hökumətlər tərəfindən onların 
təsdiq olunmasından sonra onlar 
GATS-ın və milli qanunvericiliyin 
bir hissəsi olur. Hər bir ölkə belə 
siyahıya onların bazara giriş üzrə 
yalnız öhdəliklərini öz üzərlərinə 
götürdükləri xidmət növlərini 
(sektorları) siyahıya daxil edir. 
Siyahıya daxil edilməmiş sektorlar 
üzrə hər bir ölkə milli xidmət 
bazarına girişin tənzimlənməsinin 



sərbəstliyinə malik olur. Hazırda 
bütün ÜTT üzvləri xidmət 
sferasında belə öhdəliklər 
siyahısına malikdir. 

Xidmətlər üzrə 
spesifik öhdəliklərin 
siyahısı 
 
Перечни 
специфических 
обязательств по 
услугам 
 
Schedules of specific 
commitments 

ÜTT üzvü olan hər bir ölkə və 
qoşulmaqda olan ölkə xidmət 
bazarına giriş üzrə öz üzərinə 
spesifik öhdəliklər götürməlidir. 
Ayrı-ayrı ölkələrin spesifik 
öhdəlikləri öhdəliklər siyahısında 
qeyd olunur. Hər bir siyahı belə 
öhdəliklərin götürüldüyü ayrı-ayrı 
xidmət sektorlarında konkret 
öhdəliklərə əhatə edir. Bu 
siyahıların hər biri aşağıdakıları 
müəyyən edir: - bazara girişin 
həddləri, məhdudiyyətləri və 
şərtləri; - milli rejimə münasibətdə 
şərtlər və qeyd-şərtlər; - əlavə 
öhdəliklər; - öhdəliklərin icrasının 
müvəqqəti çərçivəsi; - öhdəliklərin 
qüvvəyə minmə tarixi. Spesifik 
öhdəliklər siyahısı GATS-a əlavə 
olunur və onun ayrılmaz tərkib 
hissəsini təşkil edir.  

Xidmətlərin 
göstərilməsinin 
dördüncü üsulu 
 
Четвертая способ 
оказания услуг 
 
Fourth method of  
service 

Məsələn, xarici ölkə vətəndaşı olan 
cərrah Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı üzərində cərrahiyyə 
əməliyyatı aparmaq üçün 
Azərbaycana gəlir. Bu zaman 
xidmət göstərən şəxsə həm fərdi 
sahibkar qismində xidmət göstərən 
fiziki şəxslər, həm də xidmət 
göstərən hüquqi şəxslərin 
əməkdaşları aid edilir. 



Xidmətlərin 
göstərilməsinin ikinci 
üsulu 
 
Вторая способ 
оказания услуг 
 
Second method of  
service 

ÜTT üzvü olan ölkə istehlakçısının 
bu və ya digər xidməti istehlak 
etmək məqsədilə xidmətin 
göstərildiyi digər ÜTT üzvü 
ölkəsinə getməsidir. Bu üsul həm 
də “xaricdə istehlak” adlanır. 
Məsələn, turistin yerləşdiyi ölkədə 
ona göstərilən xidmətlər: yerli 
ekskursiya bələdçilərinin, ictimai 
iaşə müəssisələrinin xidmətləri, 
asudə vaxtın təşkili xidmətləri və s. 
Bu zaman xidmət istehlakçısının bir 
ərazidən digər əraziyə yerini 
dəyişməsi heç də həmişə vacib 
deyil. Belə ki, bu məqsədlə 
istehlakçının mülkiyyətinin yerini 
dəyişməsi kifayətdir. Məsələn, 
gəminin xaricdə təmiri üçün təkcə 
gəminin xaricə aparılması 
kifayətdir. Bu halda xidmət 
istehlakçının yerləşdiyi ərazidə 
deyil, onun mülkiyyətinin 
yerləşdiyi ərazidə istehlak olunur. 

Xidmətlərin 
göstərilməsinin 
üçüncü üsulu 
 
Третья способ 
оказания услуг 
 
Third method of  
service 

ÜTT-nin üzvü olan hər hansı bir 
ölkənin hüquqi və fiziki şəxsinin 
xidmət göstərmək məqsədilə ÜTT-
nin digər üzv ölkəsinin ərazisində 
“kommersiya iştirakı”dır. 
Kommersiya iştirakı” - hüquqi 
şəxsin, filialın, nümayəndəliyin 
yaradılması, alınması da daxil 
edilməklə, işgüzar və peşəkar 
təsisatın istənilən formasıdır. 
Məsələn, “Makdonalds” Bakıda 
törəmə şirkətini təsis edir və 
müştərilərə xidmət etmək üçün 
Azərbaycanda restoranlar şəbəkəsi 



açır. Xidmət birbaşa hüquqi şəxs 
tərəfindən deyil, filial və ya 
nümayəndəlik kimi kommersiya 
iştirakının digər forması vasitəsilə 
göstərildiyi halda, QATS 
tələblərinə uyğun olaraq onlara 
birbaşa hüquqi şəxsə tətbiq edilən 
rejim tətbiq edilir. 

Xidmətlərlə 
beynəlxalq ticarət 
 
Международная 
торговля услугами 
 
International trade in 
services 

Adətən, istənilən ölkənin 
rezidentləri və qeyri-rezidentləri 
arasında xidmətlərlə ticarət kimi 
başa düşülür. Xidmətlərlə 
beynəlxalq ticarət statistikası üzrə 
məlumat kitabçası (2002) xaricdə 
xarici şirkətlərin xidmətlərlə ticarəti 
və digər ölkə ərazisində yerləşən 
fiziki şəxslərin xidmətlərlə ticarəti 
də daxil olmaqla, onu müxtəlif 
ölkələrin rezident və qeyri-
rezidentlərinin xidmətlərlə məcmu 
ticarəti kimi şərh edir. 

Xidmətlərlə 
sərhədyanı ticarət 
 
Трансграничная 
торговля услугами 
 
Cross-border trade in 
services 

Ticarətin növü olaraq, alıcı və 
təchizatçının sövdələşməsinin 
qiyabi şəkildə həyata keçirilməsinə 
imkan verir. Bu xidmətlər adətən, 
elektron poçt vasitəsilə yerinə 
yetirilir. 

Xidmətlərlə ticarət 
bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел по торговли 
услугами (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 

Xidmətlər bölməsi 2002-ci ildən 
reallaşdırılan xidmət danışıqlarının 
yeni raundu üçün dəstəyi təmin 
edir. O həmçinin Xidmətlərlə 
ticarət üzrə şura və Maliyyə 
xidmətləri üzrə komitə; Daxili 
tənzimləmə üzrə işçi qrup; İ:4 
maddələri altında olan qaydalar 



Trade in Services (at 
the WTO Secretariate) 

(intizam); GATS qaydaları üzrə işçi 
qrup; təhlükəsizlik tədbirləri, 
subsidiyalar və dövlət 
himayəçiliyinə aid olan qaydalar; 
Xüsusi öhdəliklər üzrə komitə; 
Şuranın tabeliyi altında olan hər 
hansı bir əlavə orqanlar; xidmətləri 
özündə birləşdirən hər hansı bir 
ziddiyyətlərin aradan aqldırılması 
panelləri də daxil olmaqla, GATS 
tabeliyində yaradılmış digər 
orqanları köməklə təmin etməkdə 
davam edir.  

Xidmətlərlə ticarət 
üsulları 
 
Способы торговли 
услугами 
 
Modes of supply of 
services 

GATS xidmətlərlə ticarəti aşağıdakı 
xidmət tədarükü kimi müəyyən edir 
(I maddə): - ÜTT-nin bir üzvünün 
ərazisindən istənilən digər ÜTT 
üzvünün ərazisinə; - istənilən digər 
ÜTT üzvünün bir ÜTT üzvünün 
ərazisində xidmət istehlakçısına; - 
istənilən digər ÜTT üzvünün 
ərazisində kommersiya iştirakı yolu 
ilə bir ÜTT üzvünün xidmət 
tədarükü ilə; - ÜTT-nin bir üzvünün 
fiziki şəxslərinin istənilən digər 
ÜTT üzvünün ərazisində iştirakı 
yolu ilə xidmət tədarükü ilə.  

Xidmətlərlə Ticarət 
üzrə Şura (ÜTT-də) 
 
Совет по торговле 
услугами ВТО 
 
Council for trade in 
services 

ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Sazişlə yaradılmışdır. Onun başlıca 
vəzifəsi – GATS-ın fəaliyyətinə 
nəzarət etməkdir. 2000-ci ildən 
başlayaraq bu şura çərçivəsində 
xidmətlərlə ticarət üzrə çoxtərəfli 
danışıqlar aparılır. Şura ildə 5-6 
dəfə toplanır. Şurada iştirak bütün 
ÜTT üzvü olan ölkələr üçün 
açıqdır.  



GATS sazişinin icrası üzərində 
nəzarəti həyata keçirir. Onun 
tərkibində Maliyyə Xidmətləri 
ticarəti üzrə Komitə və Peşəkar 
Xidmətlər üzrə İşçi qrupu yerləşir. 

Xidmətlərlə ticarətin 
daxili tənzimlənməsi 
 
Внутреннее 
регулирование 
торговли услугами  
 
Domestic regulation 

GATS-ın VI maddəsi xidmətlərlə 
ticarətlə bağlı daxili tənzimləmə 
tədbirlərinin işlənib hazırlanması və 
tətbiqi zamanı ÜTT üzvlərinin 
riayət etməli olduqları prinsip və 
qaydalara malikdir. Bu qaydalar bu 
cür daxili tənzimləmə tədbirlərinin 
obyektiv və aşkar meyarlara 
əsaslanmasını, xidmətin 
keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün 
zəruri olandan artıq daha da 
əziyyətli olmamasını və özü-
özlüyündə xidmət tədarükünə 
məhdudiyyətin olmamasını tələb 
edir. Eyni zamanda, bu maddəyə 
görə, xidmətlərlə ticarətin daxili 
tənzimləmə normalarının tətbiqi ilə 
bağlı olan mübahisələrin və 
münaqişəli vəziyyətlərin  
müzakirəyə qoyulması üçün 
məhkəmə, arbitraj və inzibati 
orqanlar yaradılmasında hər bir 
ÜTT üzvünün öhdəlikləri 
mövcuddur.  

Xroniki (daimi) 
dempinq 
 
Хронический 
(постоянный) 
демпинг 
 
Persistent dumping 

Malların ədalətli qiymətdən aşağı 
daimi ixracıdır. Müxtəlif bazarlarda 
(bazar seqmentlərində) bazar 
şərtlərindəki fərqlər və qiymət 
diskriminasiyasından istifadə 
imkanları sayəsində malların uzun 
müddət ərzində davam edən aşağı 
qiymətlərlə satışıdır. 



Xüsusi ekspert qrupu 
 
Специальная группа 
экспертов 
 
Panel (of experts) 

ÜTT-nin qaydalarına müvafiq 
olaraq mübahisələrin həllinə 
baxılması üçün yaradılan və adətən 
üç ekspertdən ibarət olan qrupdur. 

Müstəsna idxal 
hüququ 
 
Исключительные 
импортные права 
 
Exclusive import 
rights 

Patent, müəlliflik və intellektual 
mülkiyyətin digər hüquqlarına 
malik olanlara, həmin intellektual 
mülkiyyət hüququnun paralel idxal 
olunan mallarda təcəssüm etdiyi 
təqdirdə onların saxlanılması 
imkanının verilməsi praktikasıdır. 

Xüsusi müdafiə 
tədbirlərinin tədricən 
liberallaşdırılması 
 
Постепенная 
либерализация 
специальных 
защитных мер 
 
Degressivity 

Xüsusi müdafiə tədbirinin fəaliyyət 
müddəti 1 ildən çox təşkil etdikdə, 
bu şəraitə iqtisadi cəhətdən 
uyğunlaşma prosesinin 
yüngülləşdirilməsi üçün bu tədbiri 
tətbiq edən ÜTT üzvü onu tətbiq 
olunma dövrü ərzində tədricən 
bərabər intervallarla liberallaşdırır. 

Xüsusi mühafizə 
(qoruyucu) tədbirləri 
 
Специальные 
защитные меры 
 
Special safeguards 
provisions 

Kənd təsərrüfatı üzrə Sazişə uyğun 
olaraq mövcud olan mexanizmdir. 
Bu tədbirlər qeyri-tarif tədbirlərinin 
tarif ekvivalentinə çevrildiyi 
mallara aid edilir. Xüsusi qoryucu 
tədbir özündə ölçüsü malların idxal 
həcmindən və ya idxal malının 
qiymət səviyyəsindən (triqqer 
səviyyə) asılı olan əlavə rüsumu 
təmsil edir. ÜTT-nin kənd təsrrüfatı 
üzrə Sazişi xüsusi qoruyucu 
tədbirlərin daxil edilmə 
prosedurunun ətraflı təsvirinə 



malikdir. Xüsusi qoruyucu 
tədbirlərin aid edildiyi mallara 
münasibətdə ÜTT-nin adi qoruyucu 
tədbirlər mexanizmi təsir etmir. 

Xüsusi rüsum 
 
Специальная 
пошлина 
 
Special duty 

Xüsusi müdafiə tədbirlərinin tətbiq 
olunması ilə əlaqədar tutulan 
rüsumdur. 

Xüsusi və Diferensial 
Rejim Şərtləri (S&D) 
 
Условия 
Специального и 
Дифференцированног
о режима (особый 
подход к 
налогообложению 
экспорта из 
развивающихся 
стран, направленный 
на поддержку 
такого экспорта) 
 
Special and 
Differential Treatment 
(S&D) 
 

Xüsusi və diferensial rejim şərtləri 
(S&D) ümumi şəkildə 5 qrup üzrə 
təsnifləşdirilə bilər: bazara çıxış 
vasitəsilə artan ticarət imkanlarına 
çalışan şərtlər; inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin maraqlarını qorumaq üçün 
ÜTT üzvlərinə ehtiyac duyan 
şərtlər; ticarət tədbirlərinin idarə 
edilməsində inkişaf etməkdə olan 
ölkələr üçün qayda və intizamda 
çevikliyə imkan verən şərtlər; 
inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 
daha uzun keçid dövrünə imkan 
verən şərtlər; və texniki yardım 
üçün olan şərtlər. ÜTT sazişlərinin 
və qərarlarının SD şərtlərinin 
icrasının icmalı 
WT/COMTD/W/77/Rev.1 
sənədinin və onun əlavəsinin 
tərkibinə daxildir. Şərtlər üç 
kateqoriya üzrə bölünmüşdür – 
onlar ÜTT-nin hüquqi 
mətnlərindən, mühüm Nazirlər 
qərarları və qətnamələri və Baş 
Şuranın və digər orqanların 
qərarlarından ibarətdir. 



Xüsusi və Diferensial 
Rejim 
 
Специальный и 
Дифференцированны
й Режим 
 
Special and 
Differential Treatment 
(S&D) 

Bu rejimə əsasən, inkişaf etmək 
olan ölkələrin ixrac malları inkişaf 
etmiş ölkələrin bazarına güzəştli 
girişə malik olmalı, ticarət 
danışıqlarında iştirak edən inkişaf 
etməkdə olan ölkələr isə özlərinin 
əldə etdiyi güzəştlər üçün tam 
qarşılıqla cavab verməməlidir.  

İcazə verilən (yol 
verilən) subsidiyalar 
 
Разрешенные 
субсидии 
 
Permitted 
(permissible) subsidies 

ÜTT-nin subsidiya və 
kompensasiya tədbirləri üzrə Sazişi 
tərəfindən qadağan olmayan 
subsidiyalar. 

İcazəverici qeyd-şərt 
 
Разрешительная 
оговорка 
 
Enabling Clause 

Keçid dövründə yüksək müdafiə 
səviyyəsinin saxlanılması imkanını, 
həmçinin xarici malın milli 
təhlükəsizlik üçün təhlükə 
doğurduğu halda yüksək 
dərəcələrin mümkünlüyünü 
göstərir.  

İcbari 
lisenziyalaşdırma 
 
Обязательное 
лицензирование 
 
Compulsory licensing 

İntellektual mülkiyyət üzrə müəllif 
hüququ sahibinin öz müəlliflik 
hüququnu xarici ölkədə yerləşən 
firmalara və ya intellektual 
mülkiyyətin şamil olunduğu 
məhsulun satıldığı hökumətə 
verməsi üzrə irəli sürülən tələbdir. 

İdarəetmə və Ümumi 
xidmətlər bölməsi 
(ÜTT Katibliyində 
köməkçi bölmədir) 
 

Bölmənin işi (a) büdcənin 
hazırlanması və nəzarət, mühasibat 
işi və ödəniş siyahısı daxil olmaqla 
bütün maliyyə məsələləri, (b) 
maddi güzəştlərə (yardımlara) aid 



Отдел по уравлении 
и общих услуг 
(вспомогательный 
Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Administration and 
General Services (at 
the WTO Secretariate) 

olan loqistika məsələləri və (c) 
xidməti ezamiyyələr (tapşırıqlar) və 
digər səyahət tədbirləri üzrə 
xidmətlərin səmərəli fəaliyyətinin 
təmin olunmasına yönəldilmişdir. 
Bu, özündə büdcədənkənar fondlar 
kimi desentralizasiya olunmuş 
büdcənin monitorinqini və bölmələr 
üçün müntəzəm informasiyanın 
təmin olunması; büdcə, maliyyə və 
idarəetmə komitəsinin inzibati 
(idarəetmə) fəaliyyətinin təmin 
olunması; ÜTT-yə aid pensiya 
tədbirlərinin idarə edilməsi; yüksək 
idarəetmə səviyyəsi üçün 
informasiyanın təchiz olunması və 
ÜTT-nin Nazirlər Konfranslarının 
hazırlanmasında köməyi birləşdirir. 

İdxal depoziti 
 
Импортный депозит 
 
Import deposit 

Xaricdə malın alınmasından əvvəl 
dönərli valyuta formasında 
idxalatçının depozitə qoyduğu 
faizsiz girovdur. İdxal depoziti 
idxal rüsumu və malın digər 
parametrlərindən asılı olaraq təyin 
olunur və idxalın 
məhdudlaşdırılması aləti kimi çıxış 
edir.  

İdxal depozitləri 
sxemi 
 
Схемы импортных 
депозитов 
 
Import deposit 
schemes 

Hökumət tərəfindən idarə olunan və 
ya hökumətin adından idxal 
əməliyyatının həyata keçirilməsinin 
şərti kimi pul depozitinin 
ödənilməsini tələb edən 
mexanizmlərdir. Bu cür sxemlər 
idxalın məhdudlaşdırılması 
sisteminin tərkib hissəsidir.  



İdxal gömrük 
rüsumları və 
vergiləri 
 
Импортные 
таможенные 
пошлины и налоги 
 
Import customs duties 
and taxes 

Ölçüsü göstərilən xidmətlərin 
təqribi dəyəri ilə məhdudlaşdırılan 
və ya digər milli hakimiyyət 
orqanlarının tapşırığı üzrə gömrük 
xidməti tərəfindən tutulan istənilən 
yığımlar istisna olmaqla, idxal 
zamanı tutulan gömrük rüsumları, 
eləcə də digər ödənişlər, vergi və 
yığımlardır (Kioto Konvensiyası).  

İdxal mallarının 
əvəzləyiciləri  
 
Заменителы 
импортных товаров 
 
Import substitutes 

Ölkənin özünün istehsal etdiyi və 
eyni zamanda da digər ölkələrdən 
idxal etdiyi (istehsalın tam 
ixtisaslaşmaması  üzündən) eyni 
mallardır (məsələn, ABŞ-da 
avtomobillər). 

İdxal 
məhdudiyyətləri 
(idxalın 
məhdudlaşdırılması) 
 
Импортные 
ограничения 
(ограничения 
импорта) 
 
Import restrictions (see 
also Quantitative 
restrictions; import 
quotas) 

Tədbirlərin tətbiq olunması ilə 
əlaqədar olaraq idxal axınlarının 
azalması ilə nəticələnən, hökumət 
tərəfindən həyata keçirilən istənilən 
tədbirlərdir. Məsələn, xarici 
valyutada aparılan əməliyyatlara 
qoyulan məhdudiyyətlər, idxalın 
lisenzilaşdırılması və idxal kvotası. 

İdxal olunan 
məhsulun aşağı 
salınmış qiymətinin 
aşkar edilməsinin 
antidempinq 
mexanizmi 

İdxal poladının aşağı qiymətinə 
rüsum tətbiq etməklə öz 
poladtökmə sənayesini qorumaq 
üçün 1978-ci ildə ABŞ-ın daxil 
etdiyi antidempinq mexanizmidir. 
Bu, idxal qiymətini xarici 



 
Антидемпинговый 
механизм выявления 
заниженной цены 
импортируемой 
продукции 
 
Trigger-price 
mechanism 

istehsalçıların ən aşağı xərclərinə 
bərabər etmək üçün həyata 
keçirilmişdir.  

İdxal riskinin 
qiymətləndirilməsi 
 
Оценка риска 
импорта 
 
Import risk assessment 
(see also Risk 
assessment) 

ÜTT üzvləri ticarətdə ərzağın 
təhlükəsizliyi, bitki və heyvanların 
sağlamlığı üzrə tələblərdən istifadə 
edə bilərlər, lakin anoloji şəraitdə 
olan digər üzvlərə münasibətdə bir 
üzvü diskriminasiya etməklə, bu 
tədbirləri özbaşına və ya ədalətsiz 
tətbiq etməməlidirlər. Müvafiq 
qaydalar “Sanitar və fitosanitar 
tədbirləri üzrə Saziş”də əks 
olunmuşdur.  

İdxal rüsumlarının 
azaldılma hədləri 
maddəsi (şərti)  
 
Оговорка пределов 
снижения 
импортных пошлин 
 
Peril-point provisions 

Daxili sahəyə ciddi ziyan vura 
biləcək tariflərin istənilən 
azaldılması haqqında prezidentə 
danışıqlar aparmağı qadağan edən 
proteksionist tədbirdir. 

İdxal tarifi nəzərə 
alınmaqla idxal 
qiymətləri 
 
Импортные цены 
учтенный при 
импортного тарифа  
 

Bu parametr üçün adətən, real 
idxalın mövsümi korrektə edilmiş 
həcmi üçün idxal qiymətləri 
deflyatoru götürülür. Qiymətlərinə 
dövlətlərarası ticarət danışıqlarının 
güclü təsir etdiyi və nəticədə idxal 
edən ölkədə iqtisadi fəaliyyətin 
ümumi səviyyəsi ilə müəyyən 



Import prices in 
consideration of 
import tariff 

olunmayan mallar deflyatorun 
hesablanmasından çıxarılır 
(məsələn, dövlət aviaşirkəti üçün 
təsbit olunmuş qiymətlərlə 
təyyarələrin və ya qazın alınması). 
İdxal tarifi büdcənin gəlir 
hissəsində göstərilmiş idxal 
vergilərinin idxalın dəyərinə nisbəti 
kimi müəyyən olunur. Sonra idxal 
qiymətləri deflyatoru idxal tarifi 
üstəgəl 1-ə vurulur. 

İdxal üzrə valyuta 
nəzarəti bəyannaməsi
 
Декларация 
валютного контроля 
(импорт) 
 
Exchange control 
declaration (import) 

Səlahiyyətli orqan üçün ödəniş 
şərtlərinə və valyuta nəzarətinin 
mövcud qaydalarına uyğun olaraq 
xarici valyutanın ayrıldığı ticarət 
sövdələşməsi və pul köçürməsinin 
həyata keçirilməsi üzərində nəzarət 
vasitəsi olan, idxalatçının (alıcının) 
doldurduğu sənəddir.  

İdxal və ya ixracla 
bağlı olan yığım və 
rəsmiləşdirmələr 
 
Сборы и 
формальности, 
связанные с ввозом 
или вывозом 
 
Fees and formalities 
related to importation 
and exportation 

GATT-1994-ün VIII maddəsi (idxal 
və ya ixrac ilə bağlı olan yığım və 
rəsmiləşdirmələr) idxal və ixrac 
rəsmiləşdirmələrinin 
sadələşdirilməsini və onların 
minimumadək azaldılmasını və 
eləcə də idxal və ixrac 
sənədləşməsinə olan tələblərin 
sadələşdirilməsini tələb edən 
mühüm hüquqi normalara malikdir. 
Elə bu maddədə malların idxal və 
ixracı ilə bağlı olan bütün yığım və 
ödənişlərin (rüsum və vergilərdən 
başqa) göstərilən xidmətlərin 
təqribi dəyəri ilə 
məhdudlaşdırılmasının zəruriliyi və 
bunun yerli mallar üçün dolayı 



mühafizə və ya fiskal məqsədlər 
üçün idxal və ya ixracdan vergi 
tutulması vasitəsi  kimi çıxış 
etməməsini söyləyən digər hüquqi 
norma vardır. Bu müddəa ABŞ ilə 
Avropa İttifaqı arasında malların 
gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün 
amerikan yığım sisteminə aid olan 
mübahisə nəticəsində 
dəqiqləşdirildi. Hazırda ixrac, idxal 
və eləcə də gömrük 
rəsmiləşdirmələrinin 
sadələşdirilməsi məsələləri ÜTT-
nin hazırda müzakirə predmeti olan 
çoxtərəfli ticarət danışıqları 
çərçivəsində müzakirə olunur. 

İdxal və ixrac 
lisenziyaları 
 
Импортная и 
экспортная лицензия 
 
Import and export 
license 

Ticarət siyasətində ixrac və ya idxal 
lisenziyası - səlahiyyətli dövlət 
orqanı tərəfindən verilən, xarici 
ticarət əməliyyatlarına belə icazə 
olmadan yol verilməyən konkret 
malların idxalı və ya ixracına 
(bəzən tranzitinə) icazə verən 
sənəddir. İdxal lisenziyalarının 
tətbiqi qaydaları ÜTT-nin İdxalın 
Lisenziyalaşdırılması haqqındakı 
Sazişi ilə tənzimlənir.  

İdxala əlavə vergilər 
 
Дополнительный 
налог на импорт 
 
Import surcharge (see 
also Primage) 

Adi gömrük rüsumlarına əlavə 
edilmiş yığımdır. Bəzi ölkələr 
tədiyə balansının kəsirini 
tənzimləmək üçün bu tədbirdən 
istifadə edirlər, lakin bir qayda 
olaraq bu tədbir çox vaxt uğur 
gətirmir. 



İdxala orta meyllilik 
 
Средная склонность 
к импорту 
 
Average propensity to 
import (API) 

Ev təsərrüfatlarının gəlirin hansı 
hissəsini idxal mallarına sərf 
etdiklərini göstərir. İdxalın 
gəlirdəki sadə payını göstərir. 
İdxalın gəlirə nisbəti ilə hesablanır.  
APİ = İm / Y 

İdxala son hədd 
meylliyi 
 
Предельная 
склонность к 
импорту 
 
Marginal propensity to 
import (MPI) 

Gəlirin istənilən dəyişməsində idxal 
mallarına xərclərin artım payıdır. 
Daha doğrusu, bir vahid gəlir artımı 
(∆Y) nəticəsində idxalın 
səviyyəsinin nə qədər dəyişdiyini 
(∆İm) göstərir.  
MPİ = ∆İm / ∆Y 

İdxala nəzarət 
 
Импортный 
контроль 
 
Import control 

İdxalın məhdudlaşdırılması üçün 
deyil, onun müəyyən olunmuş 
qaydalarına riayət olunması 
məqsədilə dövlət orqanlarının 
icazəsi və birbaşa nəzarəti altında 
müəyyən malların idxalıdır. 

İdxal bazar qiyməti 
(idxalatçı ölkənin 
bazarındakı qiymət) 
 
Цена на рынке 
страны импортера 
 
Import market value 
(see also Customs 
valuation) 

İdxalçı-ölkənin daxili bazarında 
eyni vaxtda satılan eyni malların 
qiymətinə əsaslanan idxal 
mallarının dəyərinin müəyyən 
olunması sistemidir. 

İdxaləvəzləyici artım 
 
Импортозамещающи
й рост 
 

Ölkənin idxal etdiyi mal 
istehsalının onun ticarət 
partnyorlarına münasibətdə ticarət 
şərtlərinin yaxşılaşmasına 
istiqamətlənmiş 



Import-biased growth genişləndirilməsidir.  

İdxaləvəzləyici ticarət 
siyasəti 
 
Импортозамещающа
я торговая политика 
 
Importsubstitution 
commercial policy 

ÜTT-nin sənəd və analitik 
materiallarında istifadə olunan və 
ölkənin ticarət siyasətinin 
xarakterini qiymətləndirən 
termindir. İdxaləvəzləyici siyasət 
hökumətin fəaliyyətinin iki 
istiqamətini əhatə edir. Birincisi, 
xarici rəqabətdən qorunması və 
onların inkişafı üçün əlverişli 
şəraitin yaradılması nəzərdə tutulan 
milli iqtisadiyyat sahələrinə 
münasibətdə idxal proteksionist 
maneələrinin daxil edilməsidir. 
İkincisi, daxili bazarda milli 
malların rəqabətqabiliyyətliliyini 
yüksəltmək və idxalı azaltmaqdan 
ötrü idxalla rəqabət aparan məhsul 
istehsal edən milli istehsal sahələri 
üçün birbaşa və dolayı 
subsidiyalardan istifadə edilməsidir. 
Adətən, bu istiqamətlər uyğun gəlir. 
Məsələn, xarici avtomobil idxalını 
azaltmaqdan ötrü hökumət xarici 
avtomobillərə olan rüsumları 5%-
dən 10%-dək yüksəldir və bununla 
da eyni zamanda avtomobil istehsal 
edən milli müəssisələr üçün elektrik 
enerjisinə daxili güzəştli vergi 
qoyuluşu və ya güzəştli tariflər 
müəyyən edir. Bu milli mal 
istehsalçılarının xərclərini azaldır 
və onlara daxili bazarda xarici 
rəqabətlə uğurla mübarizə 



aparmağa imkan verir. Adətən, 
idxaləvəzləyici siyasət daxili 
istehsal artdıqca, aradan qaldırılır. 
ÜTT qaydaları belə siyasətin həyata 
keçirilmə şərtlərini nizamlayır. 

İdxalın avtomatik 
lisenziyalaşdırılması 
 
Автоматическое 
импортное 
лицензирование 
 
Automatic import 
licensing 

Ərizə veilmə qaydalarına riayət 
olunduğu istənilən halda 
lisenziyanın verilməsidir. Bu növ 
lisenziyalaşdırmada mal idxalına 
icazə kimi lisenziya ləğv olunmur, 
lakin lisenziyanın verilmə prosesi 
sadələşdirilir. Lisenziya üçün ərizə 
vermiş idxalatçı avtomatik olaraq 
mal idxalına icazə əldə edir. ÜTT-
nin idxalın lisenziyalaşdırılması 
üzrə Sazişində qeyd olunur ki, 
avtomatik lisenziyalaşdırma zamanı 
lisenziyanın alınması üçün ərizənin 
qəbulu üzrə razılıq bütün hallarda 
istisnasız verilir. ÜTT qaydaları 
üzrə idxalın avtomatik 
lisenziyalaşdırılması prosedurası 
idxalı məhdudlaşdıran üsul 
olmamalıdır. Avtomatik 
lisenziyalaşdırmanın başlıca 
vəzifəsi xarici ticarət üzərində 
nəzarət və müşahidənin 
(monitorinqin) həyata keçirilməsi 
üçün mexanizmin yaradılmasıdır. 
Belə lisenziyalaşdırma müəyyən 
məhsulun idxalı haqqında statistik 
və digər informasiyanın yığımı 
üçün istifadə olunur. Belə lisenziya 
ərizənin təqdim olunduğu təqdirdə 
dərhal verilməlidir, lakin istənilən 
halda bu proses 10 gündən çox 
çəkməməlidir. Avtomatik 



lisenziyalaşdırma daha münasib 
inzibati proseduralarla əvəz 
olunmalıdır. 

İdxalın elastikliyi 
 
Эластичность 
импорта 
 
Import elasticity 

Ticarət şərtinin dəyişməsindən irəli 
çıxan idxala tələbin dəyişməsidir. 

İdxalın əvəzlənməsi 
 
Замещение импорта 
 
Import substitution 

İdxalın azaldılması və ya onun 
əvəzlənməsi məqsədi ilə həyata 
keçirilən mal və xidmətlərin daxili 
potensialının inkişaf etdirilməsinə 
istiqamətlənən siyasətdir. 

İdxalın könüllü 
genişlənləndirilməsi 
 
Добровольное 
расширение импорта 
 
Voluntary import 
expansion (VIE) 

Ölkələrdən biri xarici əlamətlərə 
görə könüllü razılaşdıqda, ixracında 
digər ölkənin xüsusi marağı olan 
idxal məhsullarının istifadəsinə 
təşviqedən tədbirləri qəbul edən 
ikitərəfli razılaşmadır. 

İdxalın qiymət 
elastikliyi 
 
Ценевая 
эластичность 
импорта 
 
Price elasticity of 
imports 

Nisbi qiymətlərin 1% dəyişməsi 
zamanı real ifadədə idxalın 
həcminin nə dərəcədə dəyişdiyini 
göstərən parametrdir.  

İdxalın 
lisenziyalaşdırılması 
 
Импортное 
лицензирование 

Mal idxalına icazə şərti kimi 
gömrük məqsədləri üçün təqdim 
olunmuş sənədlərə əlavə olaraq 
müvafiq inzibati orqana ərizə və ya 
digər sənədin verilməsini tələb edən 



 
Import licensing 

inzibati proseduradur. İdxalın 
lisenziyalaşdırılması qaydaları 
bütün ÜTT üzvləri üçün riayət 
edilməsi məcburi olan ÜTT-nin 
idxalın lisenziyalaşdırılması 
haqqında Sazişi ilə tənzimlənir. 
İdxalın lisenziyalaşdırılması adətən, 
idxalın məhdudlaşdırılması vasitəsi 
kimi daxil edilir. Bəzən idxalın 
lisenziyalaşdırılmasının daxil 
edilməsinin əlavə səbəbləri 
sırasında dini mülahizələr, qiymət 
sabitliyi, tədarükün sabitliyinin 
təmin olunması, milli mədəni irsin 
qorunması göstərilir.  

İdxalın 
lisenziyalaşdırılması 
haqqında Saziş 
 
Соглашение о 
лицензирование 
импорта 
 
Agreement on Import 
Licensing 

1988-ci ildə QATT üzvlərinin 
Tokio raundu kimi tanınan 
sessiyasından sonra bağlanmış 
beynəlxalq razılaşmadır. 27 dövlət 
tərəfindən imzalanmış bu 
razılaşma, beynəlxalq 
lisenziyalaşdırılma proseduralarının 
ticarət maneələrinə çevrilməməsi və 
onların aydın və ədalətli forma 
ifadə etməsinə istiqamətlənmişdir. 

İdxalın 
lisenziyalaşdırılması 
prosuduraları 
haqqında saziş 
 
Соглашение о 
процедурах 
импортного 
лицензирования ВТО 
  
Agreement on import 
licensing procedures 

Preambuladan və səkkiz hissədən 
ibarətdir. Onu çox vaxt idxalın 
lisenziyalaşdırılması üzrə Məcəllə 
adlandırırlar. Bu Sazişdə müəyyən 
olunmuşdur (maddə 1) ki, 
lisenziyalaşdırma qaydaları neytral 
olmalı, GATT-1994-ün normalarına 
əsaslanmalı və bütün tərəflər üçün 
ədalətli tətbiq olunmalıdır. Ərizəçi 
idxal lisenziyası üçün 
lisenziyalaşdırma haqqında 
müddəada adı çəkilmiş yalnız bir 



milli inzibati orqana müraciət 
etməlidir. İdxalın 
lisenziyalaşdırılması proseduraları 
GATT-1994-ün III maddəsinin 
tələblərinə (milli rejim) və GATT-
1994-ün I maddəsinin müddəalarına 
(ən ələverişli rejim) uyğun 
olmalıdır. Lisenziya qaydaları və 
lisenziyalaşdırma haqqında bütün 
informasiya bütün hökumətlərin və 
maraqlı şəxslərin onunla tanış ola 
biləcəyi şəkildə nəşr olunmalıdır. 
İdxalın lisenziyalaşdırılması 
proseduraları haqqında Saziş 
lisenziya alıcısına müraciət 
olunmuş tələbləri dəqiq olaraq 
tənzimləyir. Lisenziya verilməsi 
zamanı ərizə verənin iqtisadi 
vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. ÜTT-
nin əmtəələrlə ticarət üzrə Şurası 
çərçivəsində idxalın 
lisenziyalaşdırılması üzrə Komitə 
fəaliyyət göstərir.  

İdxalın nüfuz etmə 
dərinliyi (dərəcəsi) 
 
Проникновение 
импорта 
 
Import penetration 

İdxalın daxili istehsala nisbəti kimi 
hesablanan və xarici rəqabətin ölçü 
vahidi kimi ifadə olunan 
göstəricidir. Daxili istehlakda 
idxalın həcmini göstərir.  

İdxalın qeyri-
avtomatik 
lisenziyalaşdırılması 
 
Неавтоматическое 
импортное 
лицензирование 

Avtomatik lisenziya kateqoriyasına 
düşməyən lisenziya verilmə 
üsuludur. Ticarətin ÜTT qaydaları 
ilə icazə verilmiş kəmiyyət 
məhdudiyyətlərinin idarə olunması 
üçün istifadə olunur. Qeyri-
avtomatik lisenziyalar ərizənin 



 
Non-automatic import 
licensing 

verildiyi andan 30 gündən gec 
olmayaraq verilməlidir və digər 
malların idxalına məhdudlaşdırıcı 
təsirə malik olmamalıdır. Lisenziya 
verən dövlət orqanları lisenziyanın 
alınması üçün ərizələrini təqdim 
etmiş müxtəlif şirkətləri 
diskriminasiyaya məruz 
qoymamalıdır. Lisenziyanın 
verilməsindən imtinanın səbəbləri 
ərizə verənlərə dəqiq izah 
olunmalıdır. Həyata keçirilməsi 
qeyri-avtomatik idxal lisenziyasını 
tələb edən idxal mallarının və 
əməliyyatlarının pozitiv siyahısı 
(pozitive list) bir sıra ölkələrdə nəşr 
olunur.  

İdxalın seçmə 
lisenziyalaşdırılması 
 
Лицензирование 
импорта выборочное 
 
Discretionary licensing

Bu bir qayda olaraq malın idxalı və 
ya ixracına birdəfəlik icazədir. Belə 
lisenziya malın idxalatçısı və ya 
ixracatçısı olan firmanın ərizəsi ilə 
səlahiyyətli hakimiyyət orqanı 
tərəfindən verilir. Bu halda 
lisenziyada xarici ticarət 
sövdələşməsinin ən mühüm 
tərəfləri aydın şəkildə qeyd olunur. 
Onda idxal və ya ixrac üçün icazə 
verilmiş malın miqdarı və dəyəri, 
mənşə ölkəsi və ya malın təyinatı 
göstərilir. Belə lisenziyanın 
fəaliyyət müddəti zamanca 
məhduddur. ÜTT-nin idxalın 
lisenziyalaşdırılması proseduraları 
haqqındakı Sazişində göstərilmişdir 
ki, idxalın qeyri-avtomatik 
lisenziyalaşdırılması açıq istifadə 
olunmalı və qabaqcadan 



müəyyənləşditrilməlidir, onun 
lisenziyalaşdırılması prosedurası isə 
inzibati planda lisenziyalaşmanın 
tətbiqi üçün zəruri olandan daha 
ağır olmamalıdır. İdxalın qeyri-
avtomatik lisenziyalaşdırılmasından 
istifadə edən ölkələr lisenziyanın 
verilməsi və bölüşdürülməsinin 
əsaslarını başa düşmək üçün kifayət 
edən informasiyanı nəşr etməlidir. 
İdxal lisenziyalarının verilməsi ilə 
bağlı olan təşkilati tədbirlər ÜTT 
qaydalarına uyğun olaraq ölkənin 
əsasən bir inzibati orqanında 
cəmləşməlidir. 

İdxalın 
tənzimlənməsi 
 
Импортное 
регулирование 
 
Import regulation 

Milli iqtisadiyyatın maraqlarına 
uyğun olaraq ölkəyə mal və 
xidmətlərin daxil olmasını 
nizamlayan tarif və qeyri-tarif 
xarakterli kompleks tədbirlərdir.  

İxrac subsidiyası 
 
Экспортная субсидия
 
Export subsidy 

Milli ixracatçıların dəstəklənməsinə 
və idxalın dolayı diskriminasiyasına 
istiqamətlənmiş pul ödənişləridir.  

İxracı genişləndirən 
artım 
 
Экспорторасширяю
щий рост 
 
Export-biased growth 

Ölkənin ticarət partnyorlarının 
xeyrinə onun ticarət şərtlərinin 
pisləşməsinə aparan ölkənin ixrac 
etdiyi mal istehsalının 
genişlənməsidir.  



İxracın elastikliyi 
 
Эластичность 
экспорта 
 
Export elasticity 

Ticarət şərtinin dəyişməsindən irəli 
çıxan malın ixrac üçün təklifinin 
dəyişməsidir.  

İxracın 
kreditləşdirilməsi 
 
Экспортное 
кредитование 
 
Export credit 

Milli firmalar tərəfindən ixracın 
inkişafının dövlət tərəfindən 
maliyyə stimullaşdırılmasını 
nəzərdə tutan maliyyə qeyri-tarif 
xarici ticarət siyasəti metodudur.  

İkiqat (iki amilli) 
ticarət şərtləri  
 
Двухфакторные 
условия торговли 
 
Double factoral terms 
of trade 

Ölkənin ixrac qiyməti indeksinin 
onun idxal qiyməti indeksinə 
nisbətinin ixrac sektorundakı 
məhsuldarlıq indeksinin idxalla 
rəqəbət aparan sektorun 
məhsuldarlıq indeksinə nisbətinə 
hasilinə bərabər kəmiyyətdir. 

İkili (ikiqat) təyinatlı 
ixrac 
 
Экспорт двойного 
назначения 
 
Dual purpose exports 

Həm mülki, həm də hərbi sahələrdə 
istifadə oluna bilən mal, xidmət və 
texnologiyalarla ticarətdir. 

“İkinci ən yaxşı” 
nəzəriyyə 
 
Теория «второго 
лучшего» 
 
Theory of the “second 
best” 

Yəqin olaraq məcmu rifahın 
artmasına aparıb çıxaran ticarət 
azadlığından başqa, məcmu rifahın 
artmasını yəqin olaraq təmin edə 
bilən ticarət siyasətinin daha bir 
variantı mövcud deyildir.  
Potensial olaraq rifahı yüksəldən 
ticarət siyasətləri üçün etiraz qəbul 
etməyən bir çox əks 



arqumentlərdən biri ikinci ən yaxşı 
nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə 
göstərir ki, şəxsi bazarlar hazırkı 
anda bazar qeyri-təkmilliklərinə və 
ya təhriflərinə malik olduqda, 
ticarət siyasəti kimi digər diqqətlə 
planlaşdırılmış təhrif əlavə etmək 
və həm daxili və həm də dünya 
iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək 
mümkündür. Bu nəticə üçün səbəb 
birinci təhrifin qeyri-
səmərəliliklərini, tətbiq edilən 
siyasətin törətdiyi qeyri-
səmərəliliklərdən daha çox ikinci 
təhrifin düzəldə bilməsidir. 
İqtisadçıların jarqonunda ilkin 
təhrif olunmuş iqtisadiyyat 2-ci ən 
yaxşı tarazlıqda yerləşir. Bu halda 
təhrif olunmamış iqtisadiyyat 
(böyük ehtimalla azad ticarət) üçün 
törəyən optimal ticarət siyasəti 
uzun müddət optimal qalmır. Başqa 
sözlə, təhriflərin olmaması ilə milli 
rifahı azaldan siyasətlər indi digər 
təhriflər mövcud olduğu halda 
rifahı yüksəldə bilər.   
Bu arqument daha sonra ticarət 
siyasətlərinin (proteksionizm) rifahı 
artıran ola bilməsini qəbul etməklə 
başlayır. Lakin ticarət 
siyasətlərindən istifadə problemi bir 
çox hallarda onların 2-ci ən yaxşı 
siyasət seçimi olmasıdır. Başqa 
sözlə, ehtimal ki, digər siyasət – hər 
hansı ticarət siyasətinə nisbətən 
milli rifahı daha aşağı xərclə artıra 
bilən daxili siyasət mövcud 



olmalıdır. Üstünlük təşkil edən 
daxili siyasət 1-ci ən yaxşı siyasət 
adlandırılır. 1-ci ən yaxşı siyasətləri 
müəyyən etmək üçün istifadə 
olunan ümumi qayda bazar qeyri-
təkmilliyi və ya təhrifinə “daha 
birbaşa” hücum edən siyasətdən 
istifadədir. O, adətən, daxili 
istehsal, istehlak və ya amil 
vergiləri və ya subsidiyalarını 
ticarət siyasətlərindən daha yaxşı 
üzə çıxardır.  
2-ci ən yaxşı nəzəriyyəsinə 
əsaslanan seçilmiş proteksionizm 
üçün əks-arqumentlər odur ki, bazar 
qeyri-təkmilliklərini və ya 
təhriflərini düzəltmək üçün 1-ci ən 
yaxşı siyasətlər 2-ci ən yaxşı 
siyasətlərdən daha yaxşı seçilə 
bilər.  
Bir halda ki, xalis daxili siyasətlər 
adətən, 1-ci ən yaxşı siyasətlər, 
ticarət siyasətləri isə bir qayda 
olaraq, 2-ci ən yaxşı siyasətlərdir, 
dövlətlər bazar qeyri-təkmilliklərini 
və ya təhriflərini düzəltmək üçün 
ticarət siyasətlərindən istifadə 
etməyəcəklər. Qeyd edək ki, bu 
arqument qeyri-təkmilliklər və ya 
təhriflərin törətdiyi qeyri-
səmərəlilikləri azaltmaq üçün 
hökumətlərin daha səmərəli (daha 
aşağı xərcli) metodlardan istifadə 
edəcəklərini təsdiq edir və bunun 
ticarət siyasəti olması az 
ehtimallıdır.  
 



İkinci səviyyəli 
öhdəlik 
 
Обязательства 
второго уровня 
 
Second-level 
obligations 

ÜTT çərçivəsində əldə edilmiş 
mərkəzi və ya federal hökumətlərlə 
bu hökumətlərin tabeliyində olan 
ştatlara və ya vilayətlərə qarşı 
razılaşmalar üzrə öhdəliklərdir. 

İkiqat vergitutma 
haqqında saziş 
 
Соглашение о 
двойном 
налогообложении 
 
Double taxation 
treaties (DTTs) 

Hər iki ölkədə gəlirlərdən vergi 
tutulduğu halda baş verən ikiqat 
vergitutmadan qaçmaq məqsədilə 
iki ölkə arasında bağlanmış 
sazişdir. Saziş ikiqat vergitutmadan 
qaçılmasına, vergi ödənişindən 
yayınmanın aradan qaldırılmasına, 
beynəlxalq ticarətə yardım 
edilməsinə, vergi iqlimində etibar 
(inam) və sabitlik yaradılmasına, 
vergi sahəsində beynəlxalq 
mübahisələrin həll olunması üçün 
mexanizmin yaradılması və vergi 
sahəsində diskriminasiyanın aradan 
qaldırılmasına istiqamətlənmişdir. 
1990-cı ildən 2003-cü ilədək olan 
dövr ərzində dünyada 2300-dən çox 
belə saziş bağlanmışdır.  

İkitərəfli investisiya 
sazişləri 
 
Двусторонние 
инвестиционные 
соглашения 
 
Bilateral investment 
agreement (BIT) 

Ölkələrin qarşılıqlı olaraq 
investisiya qoyuluşu şərtlərini 
özündə saxlayan investisiyaların 
irəlilədilməsi və cəlb olunması 
haqqında sazişdir. 



İkitərəfli kvota 
 
Квота двусторонняя 
 
Bilateral quota 

Konkret ölkədən idxal və ya 
konkret ölkəyə ixrac üçün müəyyən 
olunmuş kvotadır.  

İkiqat qiymətqoyma 
 
Двойственное 
ценообразование 
 
Double pricing or dual 
pricing 

Daxili istehsalçılar üçün ixrac 
bazarlarındakı qiymətlərdən daha 
aşağı səviyyədə xammalın əldə 
edilməsinə təminat verən 
praktikadır. 

İkitərəfli sazişlər 
 
Двусторонние 
соглашения 
 
Bilateral agreements 

Xüsusi ticarət sövdələşmələrinin 
həcmi və şərtləri haqqında iki ölkə 
arasında bağlanmış sazişdir. 

Ikitərəfli ticarət 
 
Двусторонная 
торговля 
 
Bilateral trade 

Iki ölkə arasında həyata keçirilən 
ticarətdir. 

İlkin danışıq hüququ 
 
Первоначальное 
переговорное право 
 
Initial negotiating right 

Tarif güzəştinin əldə olunduğu 
danışıqlarda ölkənin əldə etdiyi 
hüquqdur. Belə tarif güzəşti daha 
sonra ən əlverişli rejim əsasında 
digər ölkələrə də şamil edilir. Lakin 
növbəti tarif güzəştlərində ləğv 
edilmə və ya modifikasiya halının 
baş verdiyi halda belə danışıqlar ilk 
olaraq güzəşt əldə etmiş ölkə ilə 
başlanılmalıdır.  



İlkin inkişaf 
mərhələsində olan 
(“yeni”) 
iqtisadiyyatlar 
haqqında müddəa 
 
Положение об 
экономиках, 
находящихся на 
ранних стадиях 
развития 
 
Infant-industry 
provision 

QATT-ın 1994-cü ildə qəbul 
edilmiş XVIII maddəsinə əsasən, 
ÜTT-yə üzv olan ölkəyə ilkin 
inkişaf mərhələsində olan, yeni 
yaranan istehsal sahələrini müdafiə 
etməyə icazə verir. 

İlkin fikir ayrılığı 
üzrə danışıqlar 
(Sin.: İlkin fikir 
ayrılığı üzrə 
qarşılıqlılıq) 
 
Переговоры по 
первому разногласию 
(Син.: Обоюдность 
по первому 
разногласию) 
 
First-difference 
negotiations (syn. 
First-difference 
reciprocity) 

ÜTT sistemində əmtəə və 
xidmətlərlə ticarət sferasında 
ikitərəfli xahiş və təkliflərin təmin 
olunması texnologiyalarının təsviri 
üçün istifadə olunan termindir. 

İlkin Təkliflər 
 
Исходные 
предложения 
 
Initial clause 
(proposals) 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasının 
tərkib hissəsidir. Üzvolma prosesi 
zamanı, müraciət edən ölkə ÜTT-yə 
iki ilkin təklifi təqdim etməlidir və 
bu təkliflər nə qədər tez təqdim 
edilsə, bir o qədər yaxşıdır. Bu 
təkliflər aşağıdakıları əhatə edir: (1) 



ÜTT-nin üzv ölkələrə münasibətdə 
tətbiq etməyə hazır olduğu 
maksimum tarif həddlərini göstərən 
bazara çıxış təklifi və (2) müxtəlif 
sektorlarda və sahələrdə xidmətləri 
liberallaşdırmaq hazırlığını 
göstərən xidmətlərlə ticarət təklifi. 
Bu iki ilkin təklif - öz idxal 
tariflərini razılaşdırılmış 
səviyyələrdən qaldırmamaq və 
razılaşdırılmış sektorlarda 
xidmətlər üzrə ticarətdə xarici 
iştirakı məhdudlaşdırmamaq 
məqsədilə ÜTT-nin bütün üzv 
ölkələrinə münasibətdə öhdəliklərin 
müəyyən edilməsinə dair ümumi 
razılığa gəlmək üçün müraciət edən 
ölkənin ÜTT-nin ayrı-ayrı üzv 
ölkələri ilə keçirməsi tələb olunan 
ikitərəfli danışıqlar üçün əsaslar 
yaradır. Bu iki təklifin təqdim 
edilməsi üzvolma prosesində çox 
mühüm addımdır. Müraciət edən 
ölkə təklifləri ÜTT Katibliyinə 
göndərir və bununla da onlar ÜTT-
nin üzv ölkələrinə təqdim oluna 
bilir. Xüsusi mallar və ya 
xidmətlərdə maraqlı olan ölkələr 
müraciət edən ölkə ilə əlaqə 
saxlayıb ikitərəfli danışıqlar 
aparmaq üçün görüşlər keçirə 
bilərlər. Müraciət edən ölkənin ilkin 
təkliflərini nəzərdən keçirmək və 
nəzərdən keçirilmiş təklifləri ətraflı 
ikitərəfli danışıqlar başlamazdan 
əvvəl təqdim etmək tələbi ümumi 
qaydadır. Bazara çıxış və 



xidmətlərlə ticarət təkliflərini 
təqdim etməklə, müraciət edən ölkə 
üzvolma prosesinin daha mürəkkəb 
və qabaqcıl mərhələsinə daxil olur. 
Xarici ticarət rejimi ilə bağlı 
suallara cavab verməkdən əlavə, 
müraciət edən ölkə bu mərhələdə 
özünün tarif öhdəlikləri və xidmət 
bazarının xarici rəqiblərə açılması 
ilə bağlı ətraflı ikitərəfli danışıqlara 
başlamağa hazır olmalıdır. İşçi 
Qrupu sualların artıq olmadığını 
qərara alanadək, sorğu-sual davam 
edir. İkitərəfli görüşlərə tələblər 
irəli sürülmədikdə, onlar başa çatır. 
Həm məlumatın araşdırılması 
prosesi, həm də ikitərəfli danışıqlar 
eyni zamanda keçirilir və onlar 
sonsuz davam edə bilər. Hər iki 
proses üçün vaxt məhdudiyyəti 
tətbiq edilmir.  

İlkin (son) 
əlaqələndirmə 
səviyyəsi  
 
Первоначальный 
(конечный) уровень 
связывания 
 
Initial (final) tariff 
binding level 

ÜTT-yə qoşulmaqla, istənilən ölkə 
fəaliyyətdə olan idxal gömrük 
rüsumları dərəcələrinin aşağı 
salınması üzrə öz üzərinə öhdəlik 
götürür. Bununla, ölkə hökuməti 
aşağı salınmış rüsum səviyyəsini 
yüksəltməmək barədə, yəni ÜTT 
terminologiyası ilə desək, bu 
səviyyəni əlaqələndirmək 
(möhkəmləndirmək) öhdəliyini öz 
üzərinə götürür. Eyni zamanda, 
gömrük rüsumlarının başlanğıc 
səviyyəsini, yəni azalmanın 
başlanıldığı səviyyəni müəyyən 
etmək və eləcə də əlaqələndirmək 
öhdəlikləri götürülür. Bu iki 



öhdəlik ölkənin ÜTT-yə qoşulması 
haqqında Tarif protokolunda qeyd 
olunur. Hər bir tarif mövqeyi üzrə 
azalmanın ilkin səviyyəsi 
“başlanğıc əlaqələndirmə 
səviyyəsi”  kimi adlandırılır. 
Azaldılmış gömrük rüsumu 
səviyyəsi “son əlaqələndirmə 
səviyyəsi” kimi adlandırılır. 
Bundan başqa, Tarif protokolu hər 
bir mal mövqeyi üzrə gömrük 
rüsumunun azaldıldığı zaman 
dövrünü qeyd edir (reallaşdırma, 
implementasiya dövrü adlanır). 
Bütün bu üç göstərici ÜTT-yə 
qoşulan ölkənin ÜTT üzvü olan 
digər ölkələrlə danışıqlar 
predmetini təşkil edir və bu 
danışıqlarda razılaşdırılır.  

İmplementasiya 
(həyata keçirmə, 
reallaşdırma) dövrü  
 
Имплементационный 
период 
 
Implementation period 

Ticari-siyasi ədəbiyyatda və ayrı-
ayrı ölkələrin ÜTT-yə qəbul 
olunması haqqındakı danışıqlarla 
bağlı sənədlərdə meydana çıxmış 
termindir. Adətən, o, ÜTT-yə 
qoşulan ölkənin gömrük tarifinin 
aşağı salınması üzrə öhdəliklərini 
reallaşdırmağa məcbur olduğu 
keçid dövrünü göstərir. Daha geniş 
planda bu qoşulma haqqındakı 
sənədlərdə şərtləşdirilmiş başlanğıc 
əlaqələndirmə səviyyəsindən son 
əlaqələndirmə səviyyəsinə keçid 
dövrüdür.   

İmtiyaz fərqi 
 
Преференциальная 
разница 

Bu termin anoloji mala ən əlverişli 
rüsum dərəcəsi ilə imtiyazlı rüsum 
dərəcəsi arasındakı proporsional 
nisbəti deyil, mütləq fərqi göstərir. 



 
Margin of preference 

Məsələn, əgər ən əlverişli rejim 
dərəcəsi 36%, imtiyazlı rüsum isə 
24%-sə, onda imtiyaz fərqi 12% 
təşkil edəcəkdir.  

İmtiyazlı 
(preferensial) ticarət 
haqqında razılaşma 
 
Соглашение о 
преференциальной 
торговле (СПТ) 
 
Preferential trade 
agreement (PTA) 

ÜTT çoxtərəfli çərçivədə ticarət 
üçün qaydalar müəyyən edir, yəni 
onlar ÜTT-nin bütün üzvlərinə 
tətbiq olunur. Çoxtərəfli sazişlərin 
əsas xarakteristikasını üzvlər 
arasında qeyri-diskriminasiya təşkil 
edir. “Ən əlverişli rejim” (ƏƏR) 
maddəsinə görə, ÜTT üzvü hər 
hansı bir üzv üçün edilmiş ticarət 
konsessiyasını bütün ÜTT üzvlərinə 
də aid etməlidir. Ölkələrin ÜTT-yə 
qoşulmasının və onların bəzən zidd 
(xoşagəlməz) qaydanı qəbul 
etməsinin əsas səbəblərindən biri 
onun başqa üzvlər tərəfindən onlara 
qarşı olan diskriminasiyaya yol 
verməməsidir, onu aradan 
qaldırmasıdır.  

İmtiyazlı rüsum 
dərəcəsi 
 
Преференциальная 
ставка пошлин 
 
Preferential rate of 
duties 

Ən əlverişli rejimə əsasən verilən 
rüsumlara nisbətən daha aşağı 
güzəştli rüsum dərəcəsidir. 
İmtiyazlı rüsum dərəcələri milli 
qanunvericilik, eləcə də ikitərəfli və 
çoxtərəfli danışıqlar əsasında 
birtərəfli qaydada verilir. Bu rüsum 
dərəcəsi inkişaf etmiş ölkələr 
tərəfindən inikşaf etməkdə olan 
ölkələrə; imtiyazlı sazişlər və 
qlobal imtiyazlar sistemi 
çərçivəsində inkişaf etməkdə olan 
ölkələr tərəfindən bir-birilərinə 
verilir; regionlar iqtisadi qrupların 
formalaşdırılması üçün istifadə 



olunur və belə qrupların iştirakçıları 
tərəfindən qarşılıqlı olaraq bir-
birilərinə verilir. Ümumi imtiyazlar 
sistemi və qlobal imtiyazlar sistemi 
çərçivəsində istifadə olunan 
imtiyazlı rüsum dərəcələri daha 
geniş yayılmışdır. Avropa İttifaqı 
bu ittifaqla Afrika ölkələri, Karib 
hövzəsi və Sakit okeanı ölkələri 
arasında iqtisadi münasibətlər 
haqqında Lomeya Konvensiyası 
çərçivəsində inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə imtiyazlar verir.  

İmtiyazlı ticarət 
sazişləri 
 
Преференциальные 
торговые 
соглашения 
  
Preferential trade 
arrangements  

İştirakçı ölkələrin ÜTT qaydalarına 
görə əldə edə biləcəklərinə nisbətən 
bir-birinə daha əlverişli ticarət 
rejimi təqdim etməsi barədə razılığa 
gəldiyi çoxtərəfli və ya ikitərəfli 
sazişdir. İqtisadi inteqrasiyanın ən 
zəif forması olmaqla, sazişdə iştirak 
etməyən ölkələrə nisbətən iştirakçı 
ölkələr arasındakı ticarətdə daha 
aşağı ticarət maneələrini təmin edir. 
Buna nümunə olaraq, Britaniya 
Birliyi ölkələri üçün imtiyazlar 
sistemini göstərmək olar. 

İnformasiya 
mərkəzləri (sorğu 
məntəqələri) 
 
Информационные 
центры 
 
Enquiry points 

ÜTT-nin bir sıra sazişlərində 
informasiya mərkəzinin 
fəaliyyətinin aid edildiyi sahələrdə 
fəaliyyətdə olan qanunlar, inzibati 
qayda və səlahiyyətlər haqqında 
informasiya əldə etmək üçün ÜTT 
üzvlərinin istənilən maraqlı hüquqi 
və fiziki şəxslərinin müraciət edə 
bildiyi informasiya mərkəzlərinin 
yaradılması nəzərdə tutulur. 
Məsələn, ticarətdə texniki maneələr 



üzrə Sazişin 10-cu maddəsi ÜTT-
nin hər bir üzvünün uyğunluğun 
qiymətləndirilməsinin texniki 
qaydaları, standart və proseduraları 
haqqında istənilən maraqlı şəxsin 
informasiya və eləcə də zəruri 
sənədləri əldə edə biləcəyi 
informasiya mərkəzinin yaratmasını 
tələb edir. Bu müddəalar həmçinin 
sanitar və fitosanitar normalarının 
tətbiqi haqqında Sazişdə, GATS-da 
və ÜTT-nin bir sıra Sazişlərində 
mövcuddur. Geniş informasiya 
təminatı tələbi - hüquqi və inzibati 
qaydalara, qanun və digər hüquqi 
aktlara münasibətdə bütün ÜTT 
üzvü olan ölkələrin yerinə yetirməli 
olduqları ÜTT-nin əsas 
müddəlarından biridir. Ən ümumi 
formada bu tələb GATT-1994-ün Х 
maddəsində mövcuddur.  

İnformasiya 
texnologiyaları 
 
Информационные 
технологии 
 
Information 
technologies 

“İnformasiya texnologiyaları” 
termini özündə həm texnoloji tərkib 
hissəni (təşkili), həm də 
informasiya texnologiyalarının 
fəaliyyətini təmin edən məhsulları 
(telekommunikasiya avadanlıqları, 
proqram daşıyıcıları, ötürücü 
sistemlər və informasiya 
sektorunun işini təmin edən digər 
avadanlıqlar) birləşdirir. Ona görə 
də ÜTT çərçivəsində informasiya 
texnologiyaları iki sazişin orbitinə 
daxil olur: xidmət formasında olan 
informasiya sazişləri GATS-ın 
səlahiyyətinə daxildir; bu sektorun 
fəaliyyətini material (maddi) 



cəhətdən təmin edən informasiya 
texnologiyaları məhsulları (malları) 
GATT-1994-ün səlahiyyətinə 
daxildir. Hazırda ÜTT çərçivəsində 
informasiya texnologiyalarının həm 
birinci, həm də ikinci sahəsində 
hüquqi təminatın təkmilləşdirilməsi 
üzrə işlər aparılır. 1996-cı ildə 
Sinqapurda Nazirlər konfransı 
informasiya texnollogiyalarına 
daxil olan malların gömrük 
rüsumlarından azad edilməsi 
haqqında qərar qəbul edildi. Bu 
məsələ üzrə Saziş ÜTT-nin bütün 
üzvləri üçün açıqdır. Orada 40-dan 
çox ölkə iştirak edir. O təqribən 300 
mal mövqeyi üzrə malların 
rüsumsuz mübadiləsini nəzərdə 
tutur. Saziş iştirakçılarının bir-
birinə təqdim etdiyi rüsumsuz idxal 
şərtləri ən əlverişli rejim əsasında 
qalan ölkələrə də aid edilir.  

İnformasiya və media 
ilə münasibətlər 
bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел по отношении 
с информации и 
носителей 
информации (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Information & Media 
Relations (at the WTO 
Secretariate) 

ÜTT üzvlərinin hökumətləri 
tərəfindən səlahiyyətləndirilməklə 
bölmənin işinin əsas fokus nöqtəsi 
ictimaiyyəti ÜTT haqqında daha 
ətraflı məlumatlandırmaqdan ötrü 
sərəncamlarında olan bütün 
vasitələrdən istifadə etməkdir. 
Bölmə tez-tez baş verən və 
müntəzəm KİV əlaqələri, uyğun 
nəşrlərin geniş diapazonu və 
hərtərəfli internet xidmətləri 
vasitəsilə aydın və məzmunlu 
ictimai informasiya təklif edir. 
Onun işi ticarət və ÜTT-nin dərk 
edilməsində nümayəndələr və 



ictimai fikir üçün zəruri olan 
nəşrlərin təmin edilməsindən 
ibarətdir. İnternet ÜTT üzrə 
informasiyanın yayılması 
(paylaşdırılması) üçün mühüm 
alətdir. ÜTT saytındakı 
“Newsroom” (Xəbər otağı) 
funksiyası dünyanın hər bir 
yerindən olan jurnalistlər üçün 
açıqdır, əlçatandır, halbuki əsas 
internet saytı 170-dən çox ölkədən 
olan bir milyondan çox istifadəçi 
üçün açıqdır. 

İnformatika bölməsi 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Отдел по 
информатики 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Informatics (at the 
WTO Secretariate) 

Bölmə üzvlərin və Katibliyin 
informasiya texnologiyalarına olan 
ehtiyaclarını ödəmək üçün zəruri 
dəstək kimi informasiya 
texnologiyaları (İT) 
infrastrukturunun səmərəli 
fəaliyyətini təmin edir. Bu özündə 
İT strategiyasının icrasını 
birləşdirir. İnternet və xüsusi 
məlumat bazaları vasitəsilə ÜTT 
informasiyasının üzvlərə və 
ictimaiyyətə yayımlanmasını daha 
da asanlaşdırmaq üçün bölmə 
davamlı olaraq İT xidmətləri və 
tədbirlərini genişləndirməklə 
işləyir. Bölmə müxtəlif xidmətlər 
(dəftərxana işlərinin 
avtomatlaşdırılması, e-mail, 
İntranet, İnternet, meynfreymlər 
(universal EHM-lər), kliyent/server 
sistemləri, Web sistemləri, 
distansion giriş, İT treyninq və s.) 
həyata keçirir. Zəif inkişaf etmiş və 
inkişaf etməkdə olan öəlkələrin 



paytaxtlarında ÜTT-nin hesablama 
mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı 
olaraq, bölmə İT ekspertizasını 
təmin edir və texniki əməkdaşlıq 
məsələlərində iştirak edir.  

İnformasiya 
Texnologiyaları üzrə 
II Saziş 
 
Соглашение по 
информационных 
технологий II 
 
Information 
Technology 
Agreement II 

Kvadro qrupunun ticarət nazirləri 
tərəfindən 1997-ci ilin may ayında  
irəli sürülən qeyri-tarif tədbirləri və 
texnologiyaların verilməsi 
müddəaları ilə “İnformasiya 
texnologiyaları üzrə Saziş”i 
tamamlamaq haqqında təkliflərdir. 

İnkişaf etməkdə olan 
bazar iqtisadiyyatlı 
ölkələr 
 
Страны с 
развивающейся 
рыночной 
экономикой 
 
Emerging market 
economy countries 

Sürətlə inkişaf edən bazar 
iqtisadiyyatına malik və bir qayda 
olaraq bazar iqtisadiyyatının 
əsaslarının təşəkkül tapdığı, 
formalaşdığı ölkələr üçün tətbiq 
edilən termindir. Belə ölkələr 
sırasına keçid iqtisadiyyatlı ölkələr 
və iqtisadi planda daha irəli getmiş 
inkişaf etməkdə olan ölkələr 
daxildir. Bu ölkələrin siyahısı 
qeyri-rəsmi xarakter daşıyır və 
müxtəlif mənbələr bu dövlətlər 
qrupuna müxtəlif sayda ölkələri 
daxil edirlər.  

İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr 
 
Развивающиеся 
страны 
 
Developing countries 

Aşağı və orta gəlir səviyyəsi ilə 
xarakterizə olunan Asiya, Afrika, 
Latın Amerikasını əhatə edən 132 
dövlətdir.  



İnkişaf etməkdə olan 
ölkələrin xeyrinə 
diferensiasiya 
olunmuş və daha 
güzəştli rejim 
 
Дифференцированны
й и более льготный 
режим в пользу 
развивающихся 
стран 
 
Differential and more 
favorable treatment, 
reciprocity and fuller 
participation of 
developing countries 

1979-cu ildə GATT-1947-də 
danışıq aparan tərəflərin qərarları 
şəklində tərtib edilmiş və sonra 
ÜTT-yə keçmiş hüquqi prinsipdir. 
O, inkişaf etməkdə olan bütün 
öləkələrə öz mallarının ixracı 
zamanı inkişaf etmiş ölkələrdə 
qarşılıqlı olmayan imtiyazlı 
rüsumlardan istifadə etməyə icazə 
verir, həm də inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin bir-birinə qarşılıqlı olaraq 
imtiyazlar vermək hüququnu 
(qlobal imtiyazlar sistemi) və 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə 
Uruqvay raundunun bir sıra 
müddəaları və razılaşmalarının 
daha uzunmüddətli müddətə 
reallaşdırılmasına icazə hüququnu 
verir. Doha-raundu gedişində 
inkişaf etməkdə olan ölkələr bu 
prinsipin ÜTT çərçivəsində daha 
geniş tətbiqinə çalışırlar.  

İnkişaf etməkdə olan 
ölkələrin xeyrinə 
ümumi imtiyazlar 
sistemi 
 
Всеобщая система 
преференций в пользу 
развивающихся 
стран (ВСП) 
 
Generalized system of 
preferences (GSP) 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac 
etdiyi mallara tətbiq edilən güzəştli 
gömrük tarifləri sistemidir. 
UNCTAD çərçivəsində 1964-cü 
ildə qəbul olunmuş ümumi 
imtiyazlar sisteminin yaradılması 
haqqında tövsiyədə öz daxili 
qanunvericiliyinə inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdən idxal edilən mallara 
güzəştli gömrük rüsumlarının daxil 
edilməsi yolu ilə imtiyazların 
(gömrük tarifinin güzəştli dərəcəsi) 
fərdi qaydada hər bir inkişaf etmiş 
ölkə tərəfindən inkişaf etməkdə 
olan ölkəyə verilməsi nəzərdə 



tutulur. Bununla, inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdən hər hansı bir 
qarşılıqlı güzəştlər tələb olunmur. 
Ümumi imtiyazlar sistemi demək 
olar ki, bütün sənaye mallarını və 
kənd təsərrüfatı mallarının bir 
hissəsini əhatə edir. ÜTT 
çərçivəsində ümumi imtiyazlar 
sistemi üçün hüquqi əsası 1979-cu 
ildə GATT çərçivəsində qəbul 
olunmuş və ÜTT-də fəaliyyət 
göstərən “ümumi icazəverici 
düzəliş (qeyd-şərt)” (General 
Enabling Clause) kimi də məlum 
olan “diferensial və daha əlverişli 
rejim, qarşılıqlıq və inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin daha böyük iştirakı 
haqqında qərar” yaradır. İnkişaf 
etmiş ölkələr tərəfindən ümumi 
imtiyazlar sistemindən istifadənin 
real praktikası inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə münasibətdə gizli və aşkar 
məhdudiyyətlərin tətbiqinin çoxlu 
hallarını göstərdi: kəmiyyət 
məhdudiyyətlərindən və tədricilik 
(qradasiya) prinsiplərindən 
(imtiyazları alan ölkənin iqtisadi 
inikşaf səviyyəsi yüksəldikcə, 
imtiyazların həcminin azalması) 
istifadə. 

İnkişaf məsələləri 
üzrə şöbə (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел по вопросом 
развитии (Отдел 
Секретариата ВТО) 

ÜTT Katibliyinin İnkişaf məsələləri 
üzrə şöbəsi inkişaf siyasəti üzrə 
bütün məsələlər üçün məsuldur və 
idarəetmənin yüksək səviyyəsində 
və Katibliyin ümumilikdə zəif 
inkişaf etmiş ölkələr də daxil 
olmaqla, inkişaf etməkdə olan 



 
Development (at the 
WTO Secretariate) 

ölkələrin iştirakçılığına və 
çoxtərəfli ticarət sisteminə aid olan 
məsələlərdə iştirak edir. Bölmə 
Ticarət və İnkişaf üzrə Komitəni, 
Ticarət və Texnologiyaların 
Transferi üzrə İşçi Qrupu 
müntəzəm sessiyalarla təchiz edir. 
O zəif inkişaf etmiş ölkələr üzrə alt 
komitəyə xidmət edir. 

İnkişafın ticarət 
şərtləri, ölkənin 
rifahını yüksəldən 
qənaət 
 
Торговые условия 
развития, экономия, 
повышающие 
благосостояние 
страны 
 
Trade creation 

Gömrük ittifaqı çərçivəsində idxal 
rüsumlarının aradan qaldırılması 
nəticəsində yerli istehlakçıların 
daha az səmərəli olan daxili mal 
tədarükü mənbəyindən daha 
səmərəli xarici mənbəyə yenidən 
istiqamətlənməsidir. Bir sözlə, 
gömrük ittifaqı iştirakçısı olan 
ölkədə hər hansı bir istehsalın 
ittifaqın digər üzvü olan ölkədən 
olan daha ucuz idxalla əvəz 
olunduğu halda baş verən rifah 
yüksəlməsidir.  

İNKOTERMS 
((Beynəlxalq Ticarət 
Palatası tərəfindən 
hazırlanmış 13 
kommersiya 
termininin 
(qısaldılmış) 
siyahısı)) 
 
ИНКОТЕРМС 
(перечень 
тринадцати 
коммерческих 
терминов 
(сокращений), 

Beynəlxalq Ticarət Palatası 
tərəfindən hazırlanmış 13 
kommersiya terminlərinin 
qısaldılmış siyahısıdır. Lüğətdə 
daşınma prosesini, malların 
rəsmiləşdirilməsini və s.-ni nəzərdə 
tutan tədarükə dair əsas şərtlərin 
terminləri qeyd olunur. Hər 
terminin üç hərfli abbreviaturası 
standart qayda üzrə BMT-nin 
müvafiq orqanları ilə 
razılaşdırılmışdır.  



разработанный под 
эгидой 
международной 
торговой палаты) 
 
INCOTERMS 
(International 
commercial terms) 
İnstitutsional vahid 
 
Институциональная 
единица 
 
Institutional unit 

Mal və aktivlərə sahib olan, iqtisadi 
öhdəliklərə malik olan və öz 
adından digər agentlərlə 
sövdələşmə həyata keçirən iqtisadi 
agentdir.  

İnteqrasiyalı 
məlumat bazası 
(İMB) 
 
Интеграционный 
база данных (ИБД) 
 
Integrated data base 
(IDB)  

İnteqrasiyalı məlumat bazası (İMB) 
ÜTT-nin üzv ölkələrinin tarif xətti 
səviyyəsində əlaqələndirilən tarif və 
ticarət məlumatına dair illik 
hesabatlarını əhatə edir. Ticarət 
baxımından İMB tarif xətti 
vasitəsilə müəyyən dəyərə və 
kəmiyyətə malik məhsulların 
istehsalçı ölkədən idxal edilməsini 
əhatə edir. Tarif baxımından isə 
MFN-nin cari məcburi rüsumlarını 
və cari tətbiq edilən rüsumlarını 
əhatə edir. Verildiyi təqdirdə 
imtiyazlı rüsumlara dair əlavə 
məlumatlar da daxil edilir. Tarif 
səviyyəsində olan məhsulun 
xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar da 
məlumat bazasının tərkib hissəsidir. 
İMB-yə daxil edilən məlumatlar 
birbaşa olaraq milli rəsmi 
mənbələrdən daxil olur və ölkənin 
ÜTT-dəki nümayəndəsi vasitəsilə 
ÜTT-nin katibinə təqdim edilir.  



ÜTT-nin Katibliyi məlumatları 
standart məlumat bazasına çevirir 
və onu kodlaşdırır (ölkə kodu, 
kəmiyyət göstəriciləri və s.). Sonra 
isə məlumat ÜTT-nin internet saytı 
vasitəsilə aşağıdakı rəsmi 
istifadəçilərə çatdırılır: ÜTT-nin 
üzv ölkələrinə, qəbul edilən 
ölkələrə/ərazilərə, bir şərtlə ki, 
onlar İMB-yə məlumat təqdim 
etməlidirlər, eləcə də, bir sıra 
beynəlxalq və regional təşkilatlara. 

İntellektual 
fəaliyyətin 
nəticələrinə dair 
müstəsna hüquq 
(intellektual 
mülkiyyət) 
 
Исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
(интеллектуальная 
собственность) 
 
Exclusive rights on 
intellectual property 

Elmi, bədii və ədəbi əsərlər, 
elektron-hesablama maşınları üçün 
proqramlar və göstəricilər bazası, 
ixtiralar üçün əlaqədar hüquqlar, 
sənaye nümunələri, modellər və 
həmçinin, əqli fəaliyyətin 
nəticələrinə bərabərləşdirilən 
hüquqi şəxsin fərdiləşdirmə 
vasitələri (firma adları, mal 
nişanları, xidmət nişanı) və əqli 
fəaliyyətin və fərdiyyət 
vasitələrinin qanunla müdafiə 
olunması nəzərdə tutulan digər 
nəticələrdir.  

İntellektual 
mülkiyyət 
 
Интеллектуальная 
собственность 
 
Intellectual property 

İntellektual mülkiyyət hüququnu 
təmsil edən məhsulların 
yaradılması, onların mübadiləsi və 
ya istifadəsi prosesində meydana 
çıxan münasibətlərin tənzimləndiyi 
hüququ özündə birləşdirən toplu 
anlayışdır. ÜTT çərçivəsində 
TRİPS üzrə Saziş intellektual 
mülkiyyət anlayışına müəlliflik 



hüquqları və oxşar hüquqları, 
ticarət nişanlarını, coğrafi 
əlamətləri (göstəriciləri), sənaye 
dizaynını, patentləri, inteqral 
mikrosxemlərin topologiyasını 
(topoqrafiya), qapalı informasiyanı 
daxil edir. İntellektual mülkiyyət 
predmetlərinin ticarət mübadiləsi və 
qorunmasına aid olan ÜTT 
qaydaları TRİPS üzrə Sazişdə 
mövcuddur. Onun başlıca 
prinsiplərindən biri intellektual 
mülkiyyət hüquqlarının təmin 
edilməsi üzrə olan qanunlar, 
tədbirlər və proseduraların və 
intellektual mülikyyətə məxsus 
tədbirlərin özlərinin obyektlərlə 
qanuni ticarət üçün maneə təşkil 
etməməsindən ibarətdir.  

İntellektual 
mülkiyyət şöbəsi 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Отдел по 
интеллектуальной 
собственности 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Intellectual Property 
(at the WTO 
Secretariate) 

Şöbə TRİPS şurası və 
ziddiyyətlərin həlli qrupları 
(panelləri) üçün xidməti təmin edir; 
intellektual mülkiyyət məsələlərinə 
aid olan hər hansı danışıqlara 
xidmət edir; xüsusilə də Dünya 
İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı ilə 
bağlı olan texniki əməkdaşlıq və 
informasiyanı, məsləhəti daha 
ümumi təmin etmək vasitəsilə ÜTT 
üzvlərinə yardımı təmin edir; digər 
hökumətlərarası təşkilatlar, QHT 
birlikləri, intellektual mülkiyyət 
icraçıları və akademik birliklər ilə 
elə əlaqə xətlərini saxlayır və 
inkişaf etdirir ki, onlar ÜTT 
prosesinin TRİPS razılaşmasını 
lazımi şəkildə başa düşsünlər. 



Rəqabət siyasəti sahəsində o ÜTT-
nin ticarət və rəqabət siyasəti 
arasında qarşılıqlı əlaqəsi üzrə işi 
sahəsində xidməti təmin edir; 
UNCTAD və digər hökumətlərarası 
təşkilatlar ilə birlikdə texniki 
əməkdaşlığı və ÜTT üzvləri üçün 
informasiyanı, məsələhəti təmin 
edir. 

İntellektual 
mülkiyyət 
hüquqlarının ticarət 
aspektləri (TRİPS) 
üzrə saziş 
 
Соглашение по 
торговым аспектам 
прав 
интеллектуальной 
собственности 
 
Agreement on trade-
related aspects of 
intellectual property 
rights 

ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Sazişlə yaradılmışdır. İntellektual 
mülkiyyət hüquqlarının qorunması 
standartlarını və onların hüquqi 
tətbiqi qaydasını müəyyən edir. 
Onun başlıca vəzifəsi - ÜTT-nin 
intellektual mülkiyyət hüquqlarının 
ticarət aspektləri üzrə Sazişin 
fəaliyyətinə nəzarət etməkdir. 
TRİPS üzrə Saziş ÜTT-nin üç əsas 
hüquqi alətlərindən birinə aiddir. 
ÜTT-nin təsis edilməsi həqqında 
Sazişin VI maddəsi ÜTT-nin 
Nazirlər Konfransı orqanı kimi 
TRİPS üzrə Şura yaradır. Şura 
TRİPS üzrə Sazişin fəaliyyətinin 
bütün məsələləri ilə məşğul 
olmalıdır. Saziş 7 hissədən 
ibarətdir. I hissədə ümumi 
prinsiplər nəzərdən keçirilir. II 
hissə intellektual mülkiyyətin 
müxtəlif növlərinin – müəllif 
hüquqları və oxşar hüquqlar, ticarət 
nişanları, coğrafi əlamətlər, sənaye 
nümunələri, patentlər, inteqral 
mikrosxemlərin topologiyası 
(topoqrafiyası), kommersiya 
sirrinin qorunması standartlarını 



özündə saxlayır. III hissə 
intellektual mülkiyyət hüquqlarına 
riayət olunmasına məcbur edən 
tədbirləri tənzimləyir, IV hissə isə 
belə hüquqların əldə edilmə və 
sübut olunma proseduralarını təsvir 
edir. Nəhayət, Saziş V hissədə 
razılaşdırıcı proseduraları, VI 
hissədə müvvəqqəti sazişi, VII 
hissədə isə təşkilati və qərarverici 
(son) müddəaları təklif edir. TRİPS 
üzrə Saziş ÜTT üzvü olan ölkələrin 
sənaye mülkiyyətinin qorunması 
haqqında Paris Konvensiyasının 
(1967-ci il) öhdəliklərinə riayət 
etməsini, ədəbiyyat və bədii 
əsərlərin qorunması üzrə Bern 
Konvensiyasının öhdəliklərini 
(TRİPS-in IX maddəsi, 1971-ci il) 
yerinə yetirmələrini, eləcə də Roma 
Konvensiyasına (1962-ci il) və 
Vaşinqton müqaviləsinə (TRİPS-in 
35-ci maddəsi, 1989-cu il) riayət 
olunmasını tələb edir. TRİPS-in 
fəaliyyət dairəsinə daxil olan 
məsələlər üçün maddə 3 milli 
rejimin, maddə 4 isə ən əlverişli 
rejimin verilməsini tələb edir. 
TRİPS üzrə Sazişin mühüm yeniliyi 
- intellektual mülkiyyət 
hüquqlarının qorunması üzrə milli 
mexanizmlərin yaradılması 
öhdəliyidir.  
Şuranın işində iştirak bütün ÜTT 
üzvü olan ölkələr üçün açıqdır. 
Şura müntəzəm olaraq ildə 5-6 dəfə 
toplanır. Uzun müddət ərzində Şura 



ÜTT-nin ayrıı-ayrı inkişaf etməkdə 
olan üzvlərinin intellektual 
mülkiyyət hüquqlarının ticarət 
aspektləri sahəsində milli 
qanunvericiliyin icmalını 
aparmışdır. 2002-ci ildən 
başlayaraq Şura çərçivəsində 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
Yeni raunduna daxil edilmiş ayrı-
ayrı məsələlər müzakirə olunur. 

İntellektual 
mülkiyyət 
hüquqlarının ticarət 
aspektləri üzrə Şura 
 
Совет по торговым 
аспектам прав 
интеллектуальной 
собственности 
 
Council for Trade-
Related Aspects of 
Intellectual Property 
Rights 

TRİPS sazişinin icrası üzərində 
nəzarəti həyata keçirməklə yanaşı, 
həm də saxta mallarla beynəlxalq 
ticarətlə bağlı olan münaqişələrin 
yaranmasının aradan qaldırılması 
məsələləri ilə məşğul olur. 

İnteqral 
mikrosxemlərin 
topologiyası 
(topoqrafiyası) 
 
Топологии 
(топографии) 
интегральных 
микросхем 
 
Layout designs of 
integrated circuits 

TRİPS-in ikinci hissəsinin 6-cı 
bölməsi inteqral mikrosxemlərin 
topologiyası üzrə məsuliyyəti 
nəzərdə tutur. 



İnvestisiya stimulları 
 
Инвестиционные 
стимулы 
 
Investment incentives 

Xarici investisiyanı qəbul edən 
ölkənin xarici investisiyanın 
yerləşdirilməsi rejiminə təsir edən 
və xarici investorları cəlb etmək 
məqsədini güdən istənilən 
tədbiridir. ÜTT çərçivəsində bu 
məsələlər ÜTT (1 və 2-ci maddələr) 
və QATS-ın (XV maddə) 
subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Sazişi ilə qismən 
tənzimlənir. Lakin ÜTT-nin ticarət 
və investisiya üzrə Komitəsi 
çərçivəsində investisiya və ticarət 
arasındakı qarşılıqlı əlaqə 
probleminin müzakirə olunmasının 
davam etməsi ilə əlaqədar olaraq, 
bu məsələlər dövri olaraq rəsmi və 
qeyri-rəsmi müzakirələrin 
predmetini təşkil edir.  

İnvestisiyaların 
qorunması 
 
Защита инвестиций 
 
Investment protection 

Xarici investisiyaları qəbul edən 
ölkə hökumətinin xarici 
investorların maraqlarını onlara 
zərbə vura biləcək təsirlərdən 
qorumasının qayda və praktikasıdır. 

İnvestisiyaların 
qorunması haqqında 
ikitərəfli sazişlər 
 
Двусторонние 
соглашения о защите 
инвестиций 
 
Bilateral investment 
treaties (BITS) 

İnvestisiyalara qarşılıqlı yardım və 
onların qorunması haqqında iki 
ölkə arasındakı sazişdir. Müqavilə 
tərəflərinin ərazisində yerləşmiş 
şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. 
Bir qayda olaraq, belə razılaşmalar 
aşağıdakı məsələləri özündə 
birləşdirir: “xarici investisiya” 
termininin müəyyən olunması, 
kapitalın investisiyalaşdırılması 
üzrə hüquq, milli rejim, ən əlverişli 
rejim, ədalətli və bərabərhüquqlu 



rejim, müsadirə halında zəmanət və 
kompensasiyalar, vəsaitlərin sərbəst 
köçürülməsi və kapital və 
mənfəətin repatriasiyasına zəmanət, 
dövlət səviyyəsində dövlətə qarşı 
və eləcə də investorun dövlətə qarşı 
mübahisələrinin həlli üzrə qaydalar. 
1990-2003-cü illəri əhatə edən dövr 
ərzində belə sazişlərin sayı 50-dən 
2200-dək artmışdır.   

İnvestisiyalarla 
əlaqəli ticarət 
tədbirləri 
 
Связанные с 
инвестициями 
торговые меры 
 
Investment related 
trade measures 

“Ticarətlə əlaqəli investisiya 
tədbirləri”nə əks kimi nəzərdən 
keçirilən nisbətən yeni 
konsepsiyadır. Əgər ticarətlə bağlı 
investisiya tədbirləri konsepsiyası 
investisiya tədbirlərinin ticarətə 
təsirini əks etdirirsə, onda 
investisiyalarla bağlı ticarət 
tədbirləri konsepsiyası isə birbaşa 
xarici investisiyaların həcmi, 
sektorial strukturu və coğrafi 
paylanmasına toxunan geniş 
tədbirlər spektrini əhatə edir. 
İnvestisiyalarla bağlı belə ticarət 
tədbirlərinin daha mühüm 
kateqoriyasını bazara girişin 
məhdudlaşdırılması, bazara giriş 
zamanı imtiyazlar, ixracın 
stimullaşdırılması vasitələri və 
ixrac məhdudiyyətləri təşkil edir.  

İnvestisiya mövqeyi 
 
Инвестиционная 
позиция 
 
Investment position 

Ölkənin xaricdə malik olduğu 
aktivlərin xaricilərin verilmiş 
ölkədə malik olduğu aktivlərə 
nisbətidir. Aktivlərin sırasına 
qiymətli kağızlar və birbaşa 
investisiyalar daxil edilir. 



İqtisadi əməkdaşlıq 
və inkişaf təşkilatı 
(İƏİT) 
 
Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 
 
Organization for 
economic cooperation 
and development 
(OECD) 

İqtisadi tərəqqinin və dünya 
ticarətinin stimullaşdırılması üçün 
1961-ci ildə yaradılmış, 29 üzv 
ölkənin, əsasən inkişaf etmiş 
ölkələrin (ABŞ, Yaponiya, Kanada, 
Avropa İttifaqı ölkələri) iştirak 
etdiyi beynəlxalq iqtisadi 
təşkilatdır. İƏİT-nin başlıca 
istiqaməti - iştirakçı ölkələrin 
iqtisadi siyasətlərinin 
koordinasiyası, beynəlxalq 
sazişlərin hazırlanmasıdır. İƏİT-in 
qərarları iqtisadiyyatın vəziyyəti 
haqqında ətraflı statistik və digər 
məlumatlara söykənən ciddi 
analitik işlərə əsaslanır. İƏİT-in 
büdcəsi üzv ölkələrin üzvlük 
haqlarından yaranır. 
Hökumətlərarası səviyyədə İƏİT-in 
rəhbər orqanları Şura, İcra 
Komitəsi, və ayrı-ayrı iş 
istiqamətləri üzrə çoxsaylı 
komitələrdir. İƏİT-in mənzil-
qərargahı Parisdə (Fransa) yerləşir.  

İqtisadi inkişafı  
ləngidən, ölkənin 
rifahını aşağı salan 
ticarət şərtləri  
 
Торговые условия, 
тормозящие 
экономичесое 
развитие, 
снижающие 
благосостояние 
страны 
 

İttifaqdan kənar olan ölkələrin ucuz 
idxalının ittifaqın üzvü olan digər 
ölkədən olan bahalı idxalla əvəz 
olunduğu halda baş verən rifah 
azalmasıdır. 



Trade diversion  

İqtisadi inteqrasiya 
 
Экономическая 
интеграция 
 
Economic integration 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 
olan ölkələr üçün xidmətlərlə 
ticarət sahəsində imtiyazlı ticarət 
sazişlərinin bağlanılma qaydalarını 
müəyyən edən GATS-ın V 
maddəsidir.  
İqtisadi inteqrasiya iki və ya daha 
çox regionun və ya ölkənin iqtisadi 
qarşılıqlı əlaqəsinin 
dərinləşməsidir.  
Həmçinin yalnız bir ittifaqda 
birləşmiş ölkələr arasında ticarət 
maneələrinin diskriminasiyalı 
azaldılması və ya aradan 
qaldırılması üzrə kommersiya 
siyasətidir.  
İqtisadi inteqrasiya bir neçə 
formaya malik ola bilər: 
preferensial zonaların, azad ticarət 
zonalarının, gömrük ittifaqlarının, 
ümumi bazarın, valyuta və iqtisadi 
ittifaqların yaradılması. 

İqtisadi Tədqiqatlar 
və Statistika şöbəsi 
(ÜTT Katibliyinin 
şöbəsi) 
 
Отдел по 
экономических 
исследований и 
статистики (Отдел 
Секретариата ВТО) 
 

Şöbə cari iqtisadi xəbərlər və 
hadisələr üzrə monitorinq və 
hesabat da daxil olmaqla, ÜTT-nin 
operativ fəaliyyətinə dəstək 
verməkdən ötrü iqtisadi təhlil və 
tədqiqatları təmin edir. O ÜTT-nin 
iş proqramı, eləcə də dünya 
iqtisadiyyatına mövcud 
inteqrasiyadan ortaya çıxan 
nümayəndələrin maraqlarına aid 
ÜTT üzrə digər mövzular, bazar 



Economic Research 
and Statistics (at the 
WTO Secretariate) 

yönümlü islahatlar və ölkələr 
arasındakı münasibətlərdə iqtisadi 
məsələlərin artan vacibliyi ilə bağlı 
olan geniş siyasət mövzuları üzrə 
iqtisadi tədqiqatları həyata keçirir. 
Şöbə illik aparıcı nəşri, Dünya 
Ticarət Hesabatını hazırlayır və 
eləcə də işçi sənədlər (məruzələr), 
tədqiqat (müzakirə) sənədləri və 
xüsusi tədris seriya nəşrləri üzrə 
məsuldur. Digər əsas fəaliyyətlər 
özündə digər beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlığa aid olan 
işləri və konfranslar, seminarlar və 
kurslar vasitəsilə akademik birliyi; 
beynəlxalq ticarət sahəsində siyasət 
mövzuları üzrə xüsusi tədqiqat 
layihələrinin hazırlanmasını; 
idarəetmənin yüksək səviyyəsi üçün 
brifinqlərin hazırlanmasını 
birləşdirir. Statistika baxımından, 
şöbə ÜTT üzvlərini və Katibliyi 
iqtisadi və ticarət siyasəti 
məsələlərinə münasibətdə kəmiyyət 
informasiyası ilə təmin edir. Şöbə 
illik “Beynəlxalq Ticarət 
Statistikası” hesabatı və ÜTT-nin 
internet saytı üzrə Statistik onlayn 
məlumat bazası vasitəsilə ÜTT 
ticarət statistikasının əsas 
təchizatçısıdır. O həmçinin ayrı-
ayrı iqtisadiyyatların ticarət siyasəti 
tədbirləri ilə birlikdə ticarət axınları 
üzrə kombinə olunmuş 
informasiyalarının ticarət 
profillərini nəşr edir. 2007-ci ildən 
başlayaraq, Dünya Ticarət Profilləri 



üzrə yeni nəşr ÜTT üzvlərinin, 
eləcə də qeyri-üzvlərin tarif 
strukturlarına aid olan analitik 
indiqatorları təmin edir. Şöbə - 
Bazara Giriş Komitəsinin tariflərə 
aid informasiya ehtiyaclarını təmin 
edən İnteqrə olunmuş məlumat 
bazasının saxlanılması və inkişaf 
etdirilməsinə məsuldur. Şöbənin 
statistikləri üzvləri həmçinin 
İnteqrə olunmuş məlumat bazasına 
aid olan texniki köməkliklə və 
xidmətlərin beynəlxalq ticarət 
statistikası ilə təmin edir. Nəhayət, 
şöbə mal və xidmətlərlə ticarət 
statistikası sahəsində beynəlxalq 
təşkilatlar arasında əməkdaşlığın və 
birgə işin güclənməsində və 
beynəlxalq ticarət sisteminin əsasını 
qoyan konsepsiyalar və standartlara 
aid olan ÜTT tələblərinin təmin 
olunmasında fəal rol oynayır. ÜTT 
kitabxanası özünün çap olunmuş və 
elektron sənəd kolleksiyası; onlayn 
ictimai giriş kataloqlarının təmin 
olunması; İnternet axtarışı da daxil 
olmaqla biblioqrafik məlumat 
xidmətləri; kitabxanalararası 
müvəqqəti istifadə üçün məlumat 
saxlancları vasitəsilə ÜTT 
fəaliyyətini və tədqiqatını təmin 
edir. 

İqtisadi zərurət 
meyarı (testi) 
 
Критерий 
экономической 

Yalnız milli xidmət 
tədarükçülərinin və eləcə də 
xidmətlərin özlərinin 
tamamlanması məqsədilə zərurət 
olduğu halda xarici xidmət 



необходимости  
 
Economic needs test 

tədarükçüsünün və xidmətlərin 
özünün milli bazara buraxılmasını 
və nəticədə də hər hansı bir xidmət 
növlərinə olan milli tələbatın təmin 
olunmasına yardım edilməsini 
göstərir. İqtisadi zərurət meyarı 
(testi) xidmət tədarükünün bütün 
növləri üçün istifadə olunur. O, 
kommersiya iştirakına (üçüncü 
üsul) və fiziki şəxslərin 
yerdəyişməsinə (dördüncü üsul) 
münasibətdə daha tez-tez tətbiq 
olunur. İqtisadi zərurət meyarı 
(testi) xidmət bazarına giriş 
maneələrinin növlərindən biri kimi 
qeyd olunur (GATS, maddə XVI).  

İqtisadiyyatın həssas 
sektorları 
 
Чувствительные 
секторы экономики 
 
Sensitive sectors 

Nisbi texnoloji gerilik, mədəni 
xarakterli amillər, təkrar istehsal və 
ya kiminsə siyasi təsiri səbəbləri 
üzündən ticarət siyasətini həyata 
keçirənlər üçün xüsusi çətinliklər 
yaradan daxili iqtisadiyyatın tərkib 
hissələridir.  

İrəli keçmə 
 
Продвигание 
 
Carry forward 

İxrac ölkəsinin cari (hesabat) il 
ərzində növbəti illərin kvotalarının 
bir hissəsini istifadə etdiyi haldır. 

İşçi qrupu 
 
Рабочая группа 
 
Working party 

Hər hansı bir məsələnin nəzərdən 
keçirilməsi və tövsiyələrin 
hazırlanması üçün yaradılan 
müvəqqəti qrupdur. İşçi qruplar 
GATT çərçivəsində fəaliyyət 
göstərmiş, hazırda isə ÜTT 
çərçivəsində fəaliyyət göstərir və 
ÜTT orqanlarının qərarı ilə 
yaradılır. İşçi qrupun fəaliyyət 



dairəsi onun yaradılması haqqında 
qərarda müəyyən olunur. Öz işini 
başa çatdırdıqdan sonra İşçi Qrup 
buraxılır. 

İslahatlar prosesinin 
davam etdirilməsi 
haqqında maddə 
 
Статья о 
продолжении 
процесса реформы 
 
Continuation clause 

Kənd təsərrüfatı üzrə Sazişin 20-ci 
maddəsinə əsaslanır. 

İstanbul 
Konvensiyası 
 
Стамбульская 
конвенция 
 
Istambul Convention 

1990-cı ildə İstanbulda Gömrük 
Əməkdaşlığı Şurası tərəfindən 
qəbul edilmiş Malların gətirilməsi 
üzrə müvəqqəti Konvensiyaya aid 
olan və tez-tez işlədilən ifadədir. 

İstehlakçı artıqlığı 
(qazancı) 
 
Излишек 
пoтребителя 
 
Consumer surplus 

İstehlakçının malı aldığı bazar 
qiyməti ilə onun verilmiş mal üçün 
ödəməyə hazır olduğu maksimum 
qiymət arasındakı fərqdir.  

İstehsal amilləri 
qiymətlərinin 
bərabərləşdirilməsi  
(tarazlaşdırılması) 
teoremi  
 
Теорема 
выравнивания цен на 
факторы 
производства 

Beynəlxalq ticarətin amil 
qiymətlərinə təsirini xarakterizə 
edən teoremdir. Beynəlxalq ticarət 
ticarət aparan ölkələrdə eynicinsli 
(homogen) istehsal amillərinin 
mütləq və nisbi qiymətlərinin 
bərabərləşməsinə (tarazlaşmasına) 
gətirib çıxarır. Və ya beynəlxalq 
ticarət - ölkələr arasında eynicinsli 
amillərdən istifadədən olan nisbi və 



 
Factor price 
equalization Theorem 

mütləq gəlirləri praktiki olaraq 
bərabərləşdirir (tarazlaşdırır).  
Xarici ticarət özü-özlüyündə 
amillərin beynəlxalq hərəkətinin 
(yerdəyişməsinin) əvəzidir. Bu o 
deməkdir ki, beynəlxalq ticarət 
nəticəsində eynitipli işçi qüvvəsinin 
(yəni eyni təhsil, ixtisas, vərdiş və 
məhsuldarlıq səviyyəsi) əmək 
haqqları bütün ticarət aparan 
ölkələrdə eyni olacaqdır (əlbəttə, 
tam rəqabət, sıfır nəqliyyat xərcləri, 
tam olmayan ixtisaslaşma, eyni 
xətti eynicins istehsal funksiyası, 
eyni homotetik zövqlər, amillərin 
bütün digər nisbi qiymətlərində 
amillərdən istifadənin sabit nisbi 
intensivliyi, malların sayını 
keçməyən amillərin keyfiyyətinə və 
sayına görə eynicinsliliyi 
ehtimalları ilə). Həmçinin 
beynəlxalq ticarət eynicinsli 
kapitalın (yəni eyni verimli və riskli 
kapital) gəlirlərinin bərabərləşməsi 
səbəbi kimi çıxış edir. Amillərin 
həm nisbi, həm də mütləq 
qiymətləri bərabərləşir. Beləliklə, 
beynəlxalq ticarət malların nisbi 
qiymətlərinin tam 
bərabərləşməsinədək 
genişlənəcəkdir, bu isə o deməkdir 
ki, malların nisbi qiymətləri hər iki 
ölkədə bərabər olacaqdır. 

İstehsalçı artıqlığı 
(qazancı) 
 
Излишек 

Malın cari bazar qiyməti ilə 
istehsalçının öz malını satmağa 
hazır olduğu minimum qiymət 
arasındakı fərqdir. 



производителя 
 
Producer surplus 

İstehsalın spesifik 
amilləri nəzəriyyəsi 
 
Теория 
специфических 
факторов 
производства 
 
Specific factors theory 

Beynəlxalq ticarətin əsasını 
ölkələrin spesifik istehsal amilləri 
ilə müxtəlif təminatlılığı üzündən 
meydana çıxan malın nisbi 
qiymətlərindəki fərqlər təşkil edir. 
Həmçinin ixrac sektoru üçün 
spesifik olan amillər inkişaf edir, 
idxalla rəqabət aparan sektor üçün 
spesifik olan amillər isə azalır. 

İsveçrə düsturu 
 
Швейцарская 
формула 
 
Swiss formula 

Tariflərin xətti aşağı salınması üzrə 
kompromiss düsturdur. Tokio 
raundu çərçivəsində İsveçrə 
tərəfindən irəli sürülmüşdür və 
aşağı tariflərə nisbətən yüksək 
tariflərin kəmiyyət nisbətində daha 
çox azaldılmasını nəzərdə tutur. 

İtkinin 
mövcudluğunun təyin 
olunması 
 
Установление 
наличия ущерба 
 
Determination of 
injury 

GATT-1994-ün VI maddəsinin 
məqsədləri üçün maddi itkinin 
mövcudluğunun hansı şəkildə 
müəyyən olunmasını təyin edən 
hüquqi müddəadır. Bu problem 
üzrə Konkret müddəalar ÜTT-nin 
Antidempinq Məcəlləsinin 3-cü 
maddəsində və Subsidiya və 
kompensasiya tədbirləri haqqında 
Sazişin 15-ci maddəsində 
mövcuddur. Bu maddələrin 
müddəalarının məzmunu eynidir. 
Lakin Subsidiya və kompensasiya 
tədbirləri haqqında Sazişin 15-ci 
maddəsində daha ətraflı 
metodologiya mövcuddur. Maddi 
itki faktının müəyyən olunması 



idxalın həcminin, idxalın anoloji 
malların daxili bazar qiymətlərinə 
təsirinin və bu idxalın belə malların 
yerli istehsalçılarına sonrakı 
təsirinin obyektiv öyrənilməsini 
nəzərdə tutur. Bu halda işə aid olan 
bütün iqtisadi amillərin və yerli 
istehsal sahələrinin vəziyyətinə 
aidiyyatı olan göstəricilərin 
qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. 
Xüsusilə də istehsalın həcminin 
faktiki və potensial azalması, satışın 
düşməsi, yerli bazarda payın 
azalması, mənfəətin azalması, mal 
ehtiyatına təsiri, məşğulluq, əmək 
haqqı və obyektiv ölçülə bilən digər 
amillər nəzərə alınmalıdır. İtkinin 
mövcudluğunun müəyyən olunması 
yerli istehsal sahəsində mənfi 
hallarla subsidiyalaşdırılan idxal və 
ya dempinq idxalı arasında 
qarşılıqlı əlaqəni daxil etməlidir. 
Həmçinin bu halda yuxarıda 
sadalanmış bütün amillər kompleks 
şəkildə nəzərdən keçirilməlidir.  

İxrac krediti 
 
Экспортный кредит 
 
Export financing credit 

Malların ixracı ilə əlaqədar olaraq 
idxalatçı ölkədə əlavə xərclərin 
maliyyələşdirilməsi üçün verilən 
bank kreditidir.  

İxrac 
məhdudiyyətləri 
 
Экспортные 
ограничения 
 
Export restriction 

ÜTT qaydaları ixraca münasibətdə 
“rüsumlar, vergilər və digər 
yığımlardan” başqa, istənilən 
məhdudiyyət növünün tətbiqini 
qadağan edir (GATT-1994, maddə 
XI.1). Bu qaydadan istisna (maddə 
XI.2) - ixrac ölkəsi üçün mühüm 



olan əhəmiyyətli malların 
çatışmazlığının aradan qaldırılması 
və ya zəiflədilməsi,  eləcə də 
xammalların beynəlxalq ticarətdə 
satış qaydalarının tətbiqi ilə bağlı 
olaraq, ÜTT üzvünə ixracı 
məhdudlaşdırmağa və ya qadağan 
etməyə icazə verir. Bundan başqa, 
beynəlxalq ticarətin gizli 
məhdudlaşdırılmasını təşkil 
etməməsi şərtilə ÜTT çərçivəsində 
insanların, heyvan və bitkilərin 
həyat və sağlamlığının qorunması; 
ictimai əxlaqın, ətraf mühitin 
qorunması üçün; mədəni dəyərlərin 
qorunması; tükənən təbii resursların 
konservasiyası məqsədilə və bir sıra 
digər tədbirlər üçün zəruri olan 
tədbirlərin tətbiqinə icazə verən 
ümumi istisna fəaliyyət göstərir 
(GATT-1994-ün ХХ maddəsi). 
Başqa sözlə, bu tədbirlərin tətbiqi 
ticarət siyasəti mülahizələrilə deyil, 
yuxarıda verilmiş səbəblərlə 
motivləşməlidir. GATT-1994-ün 
XXI maddəsi ÜTT üzvünün 
mühüm təhlükəsizlik maraqlarının 
qorunması üçün onun zəruri olan 
tədbirlər görməsinə əlavə olaraq 
icazə verir.  

İxrac pessimizmi 
 
Пессимизм экспорта 
 
Export pessimism 

İnkişaf etmiş ölkələrdə 
proteksionizmin yüksək səviyyəsi 
üzündən inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin bu ölkələrə ixracının 
sürətlə arta bilməməsinin dərk 
olunmasıdır. 



İxrac qiymətinin 
hesablanması 
 
Расчет экспортной 
цены 
 
Export price 
calculation 

Nəzərdə tutalan ixrac əməliyyatının 
səmərəliliyinin əsaslandırılması 
üçün xarici ticarət müəssisəsinin 
(təşkilatının) tərtib etdiyi daxili 
sənəddir. Bu sənəddə rəqiblərin 
məlum təklifləri ilə müqayisədə 
malın əsas keyfiyyət göstəriciləri 
verilir və ixrac qiymətinin xarici 
valyutada əldə olunan səviyyəsini 
müəyyən edilir.  

İxrac rüsumu 
 
Пошлина экспортная 
 
Export duty 

Malların ixracı zamanı onlardan 
tutulan gömrük rüsumudur. GATT-
1994-ün XI maddəsi ümumi 
formada ixrac rüsumlarından 
istifadəyə icazə verir (“rüsum, vergi 
və digər yığımlar” istisna olmaqla, 
heç bir ÜTT üzvü istənilən malın 
ixracına heç bir qadağa və 
məhdudiyyət müəyyən etməməlidir 
(XI maddə, 1-ci bənd)). İxrac 
rüsumlarına münasibətdə ən 
əlverişli rejim fəaliyyət göstərir. O, 
ixrac rüsumlarının tutulması ilə 
əlaqədar olaraq müəyyən olunmuş 
bütün qayda və normalara tətbiq 
edilir. Bir sıra ölkələrin ÜTT-yə 
qoşulması zamanı ixrac rüsumlarına 
ixrac məhdudiyyətləri kimi 
baxılması və onların ləğvinin tələb 
olunması cəhdləri qeyd 
olunmuşdur. Lakin yuxarıda qeyd 
edildiyi kimi, ÜTT qaydaları ilə 
onların tətbiqinə icazə verilir. 
İqtisadi planda ixrac rüsumlarının 
tətbiqi onları qəbul edən ölkə üçün 
heç də həmişə səmərəli deyildir. 
Məsələ ondadır ki, ixrac rüsumu 



tutulan mal ixracatçısı malı daxili 
bazarda satmaq və onun daxili 
qiymətini ixrac rüsumu həcmində 
qaldırmaqla və bununla da vergi 
ağırlığını daxili istehlakçının 
üzərinə qoymaq və ölkədə 
inflyasiya artımına kömək etməklə 
onu kompensasiya edə bilər. Dünya 
praktikasında ixrac rüsumları 
adətən, hər hansı bir malın 
istehsalında təbii inhisara malik 
olan inkişaf etməkdə olan ölkələr 
tərəfindən tətbiq olunur. Məsələn, 
çay üzrə Hindistan, mis üzrə Çili. 
Bu halda ixrac olunan malın 
qiymətini yüksəltməklə, ixrac 
rüsumu özündə xarici istehlakçının 
ödədiyi rentanı təmsil edir. Lakin 
belə hallar dünya praktikasında 
azdır.  

İşğalçı (istilaçı, 
qabaqcadan 
düşünülmüş) 
dempinq 
 
Разбойничий 
(преднамеренный) 
демпинг 
 
Predatory dumping 

Verilmiş biznes sferasından xarici 
istehsalçıların sıxışdırılması 
məqsədilə xaricdə malın daha aşağı 
qiymətlə qabaqcadan düşünülmüş, 
müvvəqəti satışıdır. Bundan sonra 
isə xaricdə əldə edilmiş yeni 
monopoliyanın faydalarını 
reallaşdırmaq üçün qiymətlər 
qaldırılır. 

İşçi qüvvəsinin 
miqrasiyası 
 
Миграция рабочей 
силы 
 
Labour force 

İqtisadi və digər səbəblər üzündən 
əməkqabiliyyətli əhalinin bir ildən 
çox bir müddətə bir dövlətdən 
digərinə köçməsidir.  



migration 

Malların ixrac 
gömrük bəyannaməsi 
 
Экспортная 
декларация товаров 
 
Goods declaration for 
exportation 

Kioto Konvensiyası üçün son 
ixraca aid olan C.1-I əlavəsində 
olan nümunəyə uyğun olaraq ixrac 
zamanı gömrük buraxılışı yerinə 
yetirilməsi üçün ərizəyə (bildirişə) 
malik sənəddir.   

İxraca valyuta 
nəzarəti bəyannaməsi
 
Декларация 
валютного контроля 
(экспорт) 
 
Exchange control 
declaration (export) 

Ödəniş şərtlərinə və valyuta 
nəzarətinin mövcud qaydalarına 
uyğun olaraq ticarət sövdələşməsi 
nəticəsində əldə edilmiş xarici 
valyutada olan məbləği səlahiyyətli 
orqanın nəzarət edə bilməsi ilə 
ölkəyə köçürmək məqsədilə 
ixracatçı (satıcı) tərəfindən 
doldurulan sənəddir.  

İxrac və ya idxal 
qadağaları 
 
Запреты экспорта 
или импорта 
 
Export or import 
prohibitions 

ÜTT çərçivəsində malların ixrac və 
idxalının qadağan olunması əsasən 
GATT-1994-ün XI, XX və XXI 
maddələri, xidmətlər üzrə isə 
GATS-ın XIV və XIV-bis 
maddələri ilə tənzimlənir. GATT-
1994-ün XI maddəsi bir sıra 
hallarda ixrac və idxal qadağalarını 
tətbiq etməyə imkan verir. Onların 
sırasına hər hansı ölkədə malların 
daxili bazarda defisiti ilə bağlı 
olaraq onların ixracının qadağan 
olunması (və ya defisitin 
yaranmasının qarşısını almaq üçün) 
və ya məhdudlaşdırılmasını, eləcə 
də malların təsnifləşdirilməsi 



standartlarının və ya qaydalarının 
tətbiqi ilə bağlı olaraq idxalın 
qadağan olunmasını aid etmək olar. 
GATT-1994-ün ХХ maddəsi 
ictimai əxlaqın mühafizəsi 
mülahizələri, həyatın və əhali 
sağlamlağının, heyvan və bitkilərin 
qorunması, eləcə də mədəni və 
milli dəyərlərin qorunması ilə bağlı 
olan qadağalar da daxil olmaqla bir 
sıra tədbirlərin tətbiqinə imkan 
verir. Bu maddə əsasında 
qadağaların tətbiqi ÜTT 
qaydalarından istisna kimi nəzərdən 
keçirilir. GATT-1994-ün XXI 
maddəsi silah, hərbi sursat və nüvə 
materialları ilə ticarətə münasibətdə 
milli təhlükəsizlik mülahizələrinə 
görə qadağaların tətbiqinə icazə 
verir. GATS üzrə qadağaların 
tətbiqi də anoloji səbəblərlə 
motivləşdirilir. GATT-1994-ün ХХ 
maddəsinin “Ümumi istisnalar” 
hissəsi müəyyən edir ki, göstərilən 
halda qadağalar beynəlxalq ticarətin 
gizli məhdudlaşdırılması olmamalı 
və ya özbaşına (əsassız olaraq), 
eləcə də diskriminasiya yolu ilə 
tətbiq olunmamalıdır. Belə 
məhdudiyyətlər GATS-da da 
mövcuddur. Qadağalardan istifadə 
imkanları ÜTT-nin bir sıra digər 
sazişlərində də nəzərdən keçirilir 
(kənd təsərrüfatı üzrə Saziş, 
Ticarətdə texniki maneələr 
haqqında Saziş, sanitar və 
fitosanitar tədbirlərinin tətbiqi 



haqqında Saziş). 

İxraca nəzarət 
 
Контроль над 
экспортом 
 
Export controls 

Hər bir ölkənin ixrac etdiyi malların 
miqdarının tənzimlənməsinə 
istiqamətlənmiş mallar üzrə 
beynəlxalq sazişin bir növüdür. 

İxraca nəzarət - Nüvə 
tədarükçüləri qrupu 
 
Экспортный 
контроль - Группа 
ядерных 
поставщиков 
 
Export control - 
Nuclear suppliers 
group 

Nüvə texnologiyasına malik əsas 
dövlətlər tərəfindən 1974-cü ildə 
yaradılmışdır. 1978-ci ildə Nüvə 
tədarükçüləri qrupu “Nüvə 
ixracının rəhbər prinsipləri” 
sənədini nəşr etdilər. 1992-ci ildə 
Nüvə tədarükçüləri qrupu və 
Zanqer Komitəsi birləşdilər. Dörd 
sənəd nəşr olundu: İkili təyinatlı 
material və texnologiyaların ixracı 
üzərində nəzarət üzrə Rəhbər 
prinsiplər, İkili təyinatlı material və 
texnologiyaların siyahısı, 
Tammiqyaslı zəmanətlər haqqında 
bəyanat, Qarşılıqlı anlaşma 
haqqında memorandum.  

İxraca nəzarət üzrə 
Zanqer Komitəsi 
 
Комитет Цангера по 
Экспортному 
контролью  
 
Zanger Committee on 
Export control 

Üzvlərini hüquqi öhdəliklərlə 
əlaqələndirməyən qeyri-rəsmi 
təşkilatdır. Onun mandatı nüvə 
silahının yayılmaması haqqında 
müqavilənin III.2 maddəsinin şərhi 
ilə məhdudlaşdırılmışdır. 1992-ci 
ildə Nüvə tədarükçüləri qrupu və 
Zanqer (Zanger) Komitəsi 
birləşdilər.  



İxraca nəzarət 
(tədbirləri) 
 
Экспортный 
контроль 
 
Export control 
measures 

Kütləvi qırğın silahlarının, onun 
çatdırılması vasitələri və silah və 
hərbi texnikanın digər növlərinin 
yaradılması zamanı istifadə oluna 
bilən mallara, informasiyaya, 
xidmətlərə, intellektual fəaliyyətin 
nəticələrinə münasibətdə xarici 
ticarət fəaliyyəti sferasında dövlətin 
tətbiq etdiyi tədbirlər kompleksidir. 
İxraca nəzarətin əsas alətini xüsusi 
nəzarət siyahılarına daxil edilmiş 
mal və texnologiyaların ixracının 
icazəverici və qadağanedici qaydası 
təşkil edir. İxraca nəzarət həm milli 
əsasda, həm də beynəlxalq 
müqavilələr çərçivəsində 
(beynəlxalq ixraca nəzarət 
sistemləri) həyata keçirilir. Hazırda 
ixraca nəzarətin aşağıdakı 
beynəlxalq rejimləri mövcuddur: 
Zanqer (Zanger) Komitəsi, Nüvə 
tədarükçüləri qrupu, Vassenar 
razılaşmaları, raket texnologiyaları 
üzərində nəzarət, kimya və 
biologiya sahəsində ixraca nəzarət. 
ÜTT qaydaları belə tədbirlərin 
tətbiqinə ÜTT normalarından 
istisna kimi icazə verir. GATT-
1994-ün ХХ maddəsi milli 
təhlükəsizlik mülahizələri üzrə 
qadağalar da daxil olmaqla silah və 
hərbi sursat ticarətinə münasibətdə 
və nüvə materialları və onların 
hazırlandığı materiallara 
münasibətdə müxtəlif tədbirlərin 
tətbiqinə icazə verir.   



İxracın 
maliyyələşdirilməsi 
 
Экспортное 
финансирование 
  
Export financing 

Kredit alıcısı və ya satıcısı üçün 
forfeytinq və faktorinq imkanları 
verilməsi şərtilə ixrac 
tədarüklərinin 
maliyyləşdirilməsidir.  

İxracyönümlü ticarət 
siyasəti  
 
Экспортоориентиро
ванная торговая 
политика 
 
Export oriented 
commercial policy 

ÜTT-nin sənədlərində və analitik 
materiallarında istifadə olunan 
termindir. İxracyönümlü siyasət 
xarici bazara ixrac üçün məhsul 
istehsalı zamanı mal 
istehsalçılarının səylərinin 
cəmləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu 
məqsədlə, ixrac məhsulları istehsal 
edən, malların ixracını asanlaşdıran 
tədbirləri həyata keçirən və xarici 
bazarlarda malların satışının 
yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizə 
aparan sahələr üçün hökumət 
maliyyə güzəştləri təqdim edir. 
Adətən, belə siyasət özündə idxal 
ticarət maneələrinin azaldılmasını 
birləşdirir, çünki belə yol idxal 
dəstləşdirici məmulatlarının 
ucuzlaşmasına və buna görə də 
istehsalın ixracyönümlü sahələrinin 
xərclərinin azalmasına aparıb 
çıxarır. Belə siyasət özünün praktiki 
tətbiqini bu yolla dünya 
bazarlarında öz mövqelərini 
əhəmiyyətli dərəcədə 
möhkəmləndirmiş Cənub-Şərqi 
Asiya ölkələrində tapmışdır.  



İxtisasın tanınması 
 
Признание 
квалификации 
 
Recognition 

Xidmət tədarükü çox vaxt ÜTT 
üzvü olan bir ölkənin fiziki və ya 
hüquqi şəxsinin digər ÜTT üzvü 
ölkəsinin ərazisində iştirakı yolu 
həyata keçirilir. Bu halda ÜTT-nin 
bu digər üzvü tərəfindən digər 
ölkəyə verilmiş ixtisasın və ya 
ixtisas şəhadətnaməsinin tanınması 
məsələsi ortaya çıxır. GATS-ın VII 
maddəsi müəyyən edir ki, hər bir 
ÜTT üzvü digər ölkədə əldə edilmiş 
təhsil və qazanılmış təcrübəni, eləcə 
də verilmiş lisenziya və 
sertifikatları tanıya (qəbul edə) 
bilər. GATS müəyyən edir ki, belə 
tanıma tələblərin 
harmonlaşdırılması vasitəsilə, 
ölkələr arasında saziş və ya 
razılaşmaya əsaslanaraq əldə oluna 
və ya o birtərəfli qaydada verilə 
bilər. Bu tanınma ölkələr arasında 
diskriminasiya vasitəsi və ya 
xidmətlərlə ticarətdə gizli 
məhdudiyyət şəklində həyata 
keçirilməməlidir. Hər bir ÜTT üzvü 
ixtisasın tanınması üzrə mövcud 
tədbirlər həqqında xidmətlərlə 
ticarət üzrə Şuranı 
məlumatlandırmalıdır.  

İxtisaslaşmadan əldə 
edilən fayda (qazanc) 
 
Выигрыш от 
специализации 
 
Gains from 
specialization 

İstehsalın ixtisaslaşması nəticəsində 
istehlakın artımıdır.  



İstehsal amilləri 
 
Факторы 
производства 
 
Factors of production 

Mal istehsal etmək üçün sərf 
edilməsi, xərclənməsi zəruri olan 
resurslardır. İstehsal amillərinə 
əsasən əmək, kapital, torpaq və 
sahibkarlıq qabiliyyətini aid edirlər. 

“İyul razılaşma 
(müqavilə) paketi”, 
2004       
                                        
Июльский пакет 
договоренностей, 
2004 
 
July package, 2004 

2003-cü ilin sonu 2004-cü ilin 
əvvəlində Cenevrədə ÜTT-nin 
ticarət danışıqları üzrə Şurası və 
Baş Şura çərçivəsində inkişaf 
etdirilmiş, rəsmi və qeyri-rəsmi 
danışıqlar gedişində əldə olunmuş 
kompromis sazişdir. Bu 
Kankundakı konfransın 
uğursuzluğu nəticəsində yaranmış 
çətin vəziyyətdən çıxış tapmağa 
imkan verdi. Məsləhət və danışıqlar 
nəticəsində qəbul olunmuş ÜTT-nin 
Baş Şurasının qərarı dörd əsas 
sahədə danışıqların çərçivəsi, 
strukturu və istiqamətini müəyyən 
etdi: kənd təsərrüfatı, qeyri-kənd 
təsərrüfatı məhsulları bazarına giriş, 
xidmətlər və inkişaf məsələləri, 
ticarətə yardım tədbirləri. 
Danışıqlar paketində ÜTT 
sazişlərinin ayrılmaz tərkib hissəsi 
kimi inkişaf etməkdə olan 
öləkələrin xeyrinə xüsusi və 
diferensial rejim təsdiq 
olunmuşdur. İyul razılaşmasında 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının başa 
çatdırılması müddətinə daha real 
yanaşma mövcuddur. İyul paketi 
ÜTT üzvü ölkələrinin altıncı 
Nazirlər Konfransına yol açdı.  



“İyul razılaşma  
paketi” 
 
“Июльский пакет 
договоренностей” 
 
“July Package” 

1 avqust 2004-cü ildə əldə edilmiş 
“iyul paketi” razılaşması ÜTT-nin 
ticarət danışıqları üzrə Doha raundu 
üçün razılaşmaların və ya 
modallığın parametrlərini müəyyən 
edir. Bu razılaşmaya əsasən, ÜTT 
üzvləri ticarət proseduralarının 
sadələşdirilməsi üzrə ÜTT 
razılaşmasının imzalanmasına 
istiqamətlənmiş danışıqlara 
başlamışlar. 

Karib hövzəsi birliyi 
və Ümumi bazar 
(CARICOM) 
 
Сообщество стран 
Карибского бассейна 
и общий рынок 
 
Caribbean Community 
and Common market 
(CARICOM) 

15 ölkəni özündə birləşdirən Karib 
hövzəsi birliyi və Ümumi bazar 
ölkələridir.   

Kaskad tariflər (bax: 
tarif eskalasiyası) 
 
Каскадные тарифы 
 
Cascading tariffs (see 
also Tariff escalation) 

Bu termin, son məhsulun sadə 
komponentləri üzrə aşağı tariflərin 
təyin edilməsi, onun mürəkkəblik 
dərəcəsinin artımı ilə bağlı tariflərin 
yüksəldilməsi təcrübəsinə aiddir. 
Məqsəd daxili istehsal hesabına 
əlavə dəyərin daha çox 
artırılmasından ibarətdir. 

Keçid dövrünün 
məhdudlaşdırıcı  
tədbirləri 
 
Ограничительные 
меры переходного 
периода 

“Tekstil və geyim üzrə 
razılaşma”da nəzərdə tutulan və 
ölkə ərazisində müəyyən malın 
idxal həcminin artmasının ciddi 
ziyan vurduğu və ya milli sənaye 
üçün real olaraq ciddi ziyan 
təhlükəsi yarandığı halda, 



 
Transitional 
safeguards 

müvəqqəti olaraq tekstil idxalının 
məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş 
müdafiə mexanizmidir.  

Keçid iqtisadiyyatlı 
ölkələr 
 
Страны с 
переходной 
экономикой  
 
Transition economies 
(economies in 
transition) 

Mərkəzi planlı iqtisadiyyatdan 
bazar iqtisadiyyatına keçən Mərkəzi 
və Şərqi Avropa və keçmiş SSRİ-ni 
əhatə edən 28 dövlətdir.  

Keçid iqtisadiyyatlı 
ölkələrin ÜTT-yə 
daxil olma şərtləri 
 
Условия 
присоединения к ВТО 
стран с переходной 
экономикой  
 
Accession of transition 
economies 

Bir sıra keçid iqtisadiyyatlı ölkələr 
(Çexiya, Slovakiya, Polşa, 
Macarıstan, Rumıniya, Kuba) 
əvvəllər GATT-1947-də iştirakları 
sayəsində hələ 1995-ci ildə ÜTT-
nin üzvü olmuşdular. Digər ölkələr 
- Bolqarıstan, Sloveniya, 
Qırğızıstan, Moldova, Baltik dənizi 
ölkələri, Monqolustan kifayət qədər 
mürəkkəb danışıqlar nəticəsində 
ÜTT-yə qoşulmuşlar. Keçid 
iqtisadiyyatlı ölkələrin problemləri 
Uruqvay raundu gedişində GATT 
üzvü olan ölkələr tərəfindən 
müzakirə olunmuşdur. ÜTT-nin bir 
sıra sazişlərində keçid iqtisadiyyatlı 
ölkələrin adı çəkilir. Məsələn, 
subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Sazişin 29-cu 
maddəsində qeyd olunmuşdur ki, 
mərkəzləşmiş planlı iqtisadiyyatdan 
bazar iqtisadiyyatına keçid 
prosesində olan ölkələr belə keçid 



üçün zəruri olan proqram və 
tədbirlər qəbul edə bilər. Lakin bu 
icazə ÜTT-nin fəaliyyətə başladığı 
andan yeddi illik dövrlə 
məhdudlaşdırılmışdır. İntellektual 
mülkiyyət hüquqlarının ticarət 
aspektləri üzrə Sazişin 65-ci 
maddəsi keçid iqtisadiyyatlı 
ölkələrə bu sazişin tətbiqinin 
başlamasını onun fəaliyyətə 
başlama anından başlayaraq 5 il 
təxirə salmaq hüququnu nəzərdə 
tuturdu. GATS-ın XII maddəsində 
qeyd edilir ki, keçid dövrünü 
yaşayan ölkələrə maliyyə resursları 
səviyyəsini saxlamağa imkan verən 
məhdudiyyətlərin tətbiqinə icazə 
verilir. Lakin bu qanunlar 
praktikada həyata keçirilmədi. 
Onlar yalnız 1995-ci ildə ÜTT-yə 
üzv olmuş keçid iqtisadiyyatlı 
ölkələrə münasibətdə etibarlı idi.  

Kəmiyyət 
məhdudiyyətləri  
 
Количественные 
ограничения 
 
Quantitative 
restrictions 

Xarici ticarətin, ticarət 
dövriyyəsinin qeyri-tarif dövlət 
tənzimlənməsinin birbaşa inzibati 
formasıdır. Bu tədbirlər idxal və 
ixrac olunan malların miqdarını 
birbaşa olaraq məhdudlaşdırır və 
onların mal nomenklaturasına və 
xarici ticarətin coğrafi istiqamətinə 
birbaşa təsir edir. Kəmiyyət 
məhdudiyyətləri müxtəlif 
formalarda tətbiq edilir. Daha çox 
istifadə olunan formalara kvotalar 
(kontingentlər), qeyri-avtomatik 
lisenziyalaşdırma, könüllü ixrac 
məhdudiyyətləri, eləcə də qadağalar 



daxildir. Kəmiyyət 
məhdudiyyətlərinin tətbiq olunması 
xarici ticarətin tənzimlənməsinin 
bazar mexanizminə daha çox 
yeniliklər gətirdi. Öz təsir 
xarakterinə görə onlar tətbiqinə 
GATT-1994-ün XI maddəsi ilə 
icazə verilən gömrük rüsumları, 
vergi və yığımlardan fərqlənir. 
Gömrük rüsumları və digər dəyər 
tənzimləyiciləri malların miqdarını, 
onların ixrac və idxal üçün icazə 
verilmiş nomenklaturasını müəyyən 
edən birbaşa normaları müəyyən 
etmir, malların haradan və haraya 
idxal və ya ixrac olunduğu ölkələr 
dairəsini məhdudlaşdırmır. Bütün 
bunları kəmiyyət məhdudiyyətləri 
edir. ÜTT qaydaları xarici ticarətin 
tənzimlənməsinin bu tədbirlərindən 
istifadəni tövsiyə etmir (dəqiq 
şərtləşdirilmiş hallar istisna 
olmaqla).  

Kəmiyyət 
məhdudiyyətlərinin 
qeyri-
diskriminasiyalı 
tətbiqi 
 
Недискриминационно
е применение 
количественных 
ограничений 
 
Non-discriminatory 
administration of 
quantitative 

GATT-1994-ün XIII maddəsində 
olan müddəadır. O müəyyən edir ki, 
bütün digər ölkələrdən olan 
malların idxalına məhdudiyyət və 
qadağalar tətbiq olunmadığı halda, 
heç bir ÜTT üzvü digər ÜTT 
üzvünün ərazisindən idxal olunan 
mala qadağa və ya məhdudiyyət 
tətbiq etməməlidir. Anoloji qayda 
malların ixracına münasibətdə də 
fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, 
elə bu maddə idxalın kəmiyyət 
məhdudiyyətlərindən istifadənin 
proporsional məhdudlaşdırılması 



restrictions qaydalarını müəyyən edir. İdxalı 
məhdudlaşdırmaqla, ÜTT üzvü 
olan ölkələr, ölkələr arasında 
kvotanı elə bölüşdürməlidirlər ki, 
onların idxalda iştirak payları 
kəmiyyət məhdudiyyətlərinin daxil 
edilməsinə qədər  olan dövrdəki 
kimi qalsın. Bu qaydanı bəzən 
“kvotaların bölüşdürülməsinə ən 
əlverişli rejimin tətbiqi” də 
adlandırırlar.  

Kəmiyyət 
məhdudiyyətlərinin 
ümumi ləğvi  
 
Общая отмена 
количественных 
ограничений 
 
General elimination of 
quantitative 
restrictions 

GATT-1994-ün XI maddəsində 
olan və eyni ada malik olan mühüm 
prinsipdir. Bu maddənin 1-ci 
bəndində deyilir ki, “heç bir ÜTT 
üzvü digər ÜTT üzvünün 
ərazisindən istənilən malın idxalına 
və ya istənilən malın ixrac üçün 
satışına gömrük rüsumu, vergiləri 
və digər yığımlardan başqa, istər 
kvota, idxal və ya ixrac lisenziyası 
və ya digər tədbirlər formasında heç 
bir qadağa və ya məhdudiyyət 
müəyyən edə və ya saxlaya 
bilməz”. Başqa sözlə, əgər dövlət 
idxal və ya ixracı məhdudlaşdırmaq 
istəyirsə, dövlətin bunu heç bir 
digər vasitələrlə deyil, yalnız 
gömrük rüsumları və yığımlarının 
köməyilə etmək hüququ vardır. Bu 
prinsip müstəsna gömrük 
mühafizəsi prinsipi adlandırıla 
bilər. Lakin real praktikada ticari-
siyasi tənzimləmə gömrük rüsumu 
və yığımlarından başqa, çox vaxt 
kəmiyyət məhdudiyyətləri, ixrac və 
idxalın lisenziyalaşdırılması da 



daxil olmaqla, çoxlu sayda digər 
vasitələrdən istifadə edir. Bu 
prinsipin daha tam realizasiyası 
məsələsi ÜTT çərçivəsində 
müzakirə olunur.  

Kənd təsərrüfatı 
məhsulları üzrə ixrac 
subsidiyaları 
 
Экспортные 
субсидии, 
разрешенные в 
отношении 
сельскохозяйственны
х товаров 
 
Export subsidies on 
agricultural products 

ÜTT-nin kənd təsərrüfatı üzrə 
Sazişi ÜTT üzvü olan ölkələrə kənd 
təsərrüfatı mallarına münasibətdə 
ixrac subsidiyalarının müəyyən 
kateqoriyasından istifadə etməyə 
icazə verir. Bu icazə aşağıdakı növ 
ixrac subsidiyalarına aid edilir: - 
kənd təsərrüfatı mallarının ixracıın 
həyata keçirilməsi ilə bağlı olan 
əməliyyatlara münasibətdə 
hökumətin birbaşa subsidiya 
verməsi; - kənd təsərrüfatı 
məhsullarının qeyri-kommersiya 
ehtiyatlarının hökumət tərəfindən 
satılması; - ixracın hökumət 
tərəfindən maliyyələşdirildiyi halda 
kənd təsərrüfatı mallarının ixracı 
zamanı edilən ödənişlər; - ixraca 
yardım xərcləri, yükləmə-boşaltma 
işlərinə xərclər, eləcə də beynəlxalq 
daşımaların dəyəri də daxil 
olmaqla, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixrac üçün 
realizasiyası ilə bağlı olaraq 
xərclərin azaldılması üçün 
subsidiyaların verilməsi; - daxili 
istehlak üçün nəzərdə tutulmuş 
kənd təsərrüfatı mallarının 
daşınması ilə müqayisədə ixrac 
yüklərinin daxili daşınması üçün 
daha əlverişli fraxt (yükün yol 
xərci) dərəcələrinin müəyyən 



olunması; - ixrac satışına daxil 
edilməsi və belə daxil edilmə şərtilə 
əlaqədar olan kənd təsərrüfatı 
mallarının subsidiyalaşdırılması. 

Kənd təsərrüfatı və 
məhsullar şöbəsi 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Отдел по сельского 
хозяйства и товаров 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Agriculture and 
Commodities (at the 
WTO Secretariate) 

Şöbə kənd təsərrüfatı üzrə hazırda 
baş verən danışıqlara aid bütün 
məsələləri idarə edir və üzvlər üçün 
Kənd təsərrüfatı üzrə Sazişin, eləcə 
də Sanitariya və fitosanitariya 
tədbirlərinin tətbiqi üzrə Sazişin 
icrasına dəstəyi təmin edir. 
Beləliklə, şöbə bütün dünyada 
texniki yardım üzrə regional və 
milli fəaliyyətləri təşkil və təmin 
edir, bəzən bunu bir sıra digər 
beynəlxalq təşkilatların cəlb 
olunması yolu ilə həyata keçirir. 
Şöbə həmçinin beynəlxalq SPS 
standartlarına tabe olmaq üçün 
inkişaf etməkdə olan ölkələri 
maliyyələşdirən və yardım 
mexanizmini razılaşdıran 
Standartlar və Ticarətin inkişafının 
ələverişli şərtləri (imkanı) üzrə 
Katiblik (STDF) üzrə məsuldur.  
STDF - ÜTT, Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), 
Heyvanların sağlamlığı üzrə Dünya 
Təşkilatı (OİE), Dünya Bankı və 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
(WHO) tərəfindən birgə 
yaradılmışdır. Bölmə heyəti daha 
sonra kənd təsərrüfatı və SPS 
sahələrində ziddiyyətlərin həlli 
üçün texniki və əsas məsləhəti 
təmin edir. 



Kənd təsərrüfatı və 
qeyri-kənd 
təsərrüfatı məhsulları
 
Продукты 
сельскохозяйственны
е и 
несельскохозяйствен
ные 
 
Agricultural products 
non-agricultural 
products 

ÜTT sazişlərində və ticarət 
maneələrinin azaldılması üzrə 
danışıqlarda istifadə olunan rəsmi 
terminlərdir. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının siyahısı ÜTT-nin 
kənd təsərrüfatı üzrə Sazişinin 
Əlavə 1-də mövcuddur. Əlavə 
balığı və balıq məhsullarını kənd 
təsərrüfatı məhsulları sırasına daxil 
etmir. Balıq və balıq məhsulları və 
meşə təsərrüfatı məhsulları da daxil 
olmaqla bu Siyahıda sadalanmayan 
qalan məhsullar ÜTT çərçivəsində 
qeyri-kənd təsərrüfatı məhsulları 
(sənaye malları da daxil olmaqla) 
kimi nəzərdən keçirilir. 

Kənd təsərrüfatına 
daxili dəstək 
 
Внутренняя 
поддержка сельского 
хозяйства  
 
Domestic support 
measures 

İnkişaf etmiş ölkələrdə geniş 
yayılmışdır. O müxtəlif yollarla 
həyata keçirilir: kənd təsərrüfatı 
texnikası, gübrələrin əldə 
edilməsində fermerlərin çəkdiyi 
xərclərin bir hissəsinin 
kompensasiyası; dövlət tərəfindən 
kənd yerlərində infrastrukturun 
inkişafı üzrə güzəştli və əvəzsiz 
işlərin (yolların, suvarma 
sistemlərinin, elektrik ötürücü 
xətlərinin tikintisi və s.) həyata 
keçirilməsi. Daxili dəstəyin daha 
yayılmış formalarından biri - 
fermerlərin hökumətin müəyyən 
etdiyi minimum alış qiymətləri ilə 
faktiki, yəni fermerin öz məhsulunu 
hökumətə satdığı daha aşağı qiymət 
arasındakı fərqi əldə etməsidir. 
ÜTT-nin kənd təsərrüfatı üzrə 
sazişi bütün dəstək tədbirlərini 



qadağan olunmuş, icazə verilmiş və 
azaldılmalı olan tədbirlərə (“mavi”, 
“yaşıl” və “sarı” səbətlərə) bölür. 
Sonuncu tədbirlər üzrə hər bir ÜTT 
üzvü olan ölkə pul formasında 
dəstəyin səviyyəsini və onun 
tədricən azaldılması öhdəliklərini 
elan edir. Hazırda çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının yeni raundu 
çərçivəsində daxili dəstəyin 
azaldılması üzrə ÜTT üzvlərinin 
yeni öhdəlikləri müzakirə olunur.  

Kənd təsərrüfatına 
daxili dəstək: “mavi” 
zənbil tədbirləri 
 
Внутренняя 
поддержка сельского 
хозяйства: меры 
«голубой» корзины 
 
Blue box measures 

Kənd təsərrüfatına daxili dəstək 
tədbirlərinə münasibətdə ÜTT 
çərçivəsində istifadə olunan 
termindir. O, torpağın kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsindən 
çıxarılması, kənd təsərrüfatında 
mal-qaranın sayının azaldılması, 
kənd təsərrüfatında məşğulluğun 
azaldılması yolu ilə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalının 
məhdudlaşdırılması və azaldılması 
proqramı çərçivəsində istehsalçılara 
birbaşa ödənişləri nəzərdə tutur. 
Ödənişlər ayrı-ayrı kənd təsrrüfatı 
yerləri üzrə həyata keçirilir. Bu 
tədbirlər ÜTT üzvü olan ölkələrin 
daxili dəstəyin azaldılması üzrə 
öhdəlikləri çərçivəsində 
məhdudiyyətlərə aid edilmir və 
dəstəyin məcmu göstəricisinə daxil 
edilmir.   

Kənd təsərrüfatına 
daxili dəstək: “sarı” 
zənbil tədbirləri  
 

Xarici ticarətə təhrifedici təsir edən, 
milli istehsalçılara iqtisadi 
üstünlüklər yaradan tədbirlərdir. 
ÜTT üzvü olan ölkələr bu dəstək 



Внутренняя 
поддержка сельского 
хозяйства: меры 
«янтарной» корзины 
 
Amber box measures 

tədbirlərinin ümumi son hədd 
səviyyəsini (pul formasında) 
müəyyən etməyə və onların 
azaldılması öhdəliklərini öz 
üzərlərinə götürməyə borcludur. 
Kənd təsərrüfatına dəstəyin son 
hədd səviyyəsi dəstəyin ümumi 
göstəricisi kimi hesablanır, belə ki, 
onun hesablanması zamanı bütün 
növ dəstəklər cəmlənir. 1995-ci ilin 
ÜTT üzrə kənd təsərrüfatı Sazişi 
çərçivəsində daxili dəstəyin ümumi 
səviyyəsi 197,7 mlrd. dollar 
(öhdəlik götürmüş bütün ölkələr 
üzrə), o cümlədən, Aİ - 92,4, 
Yaponiya - 35,5, ABŞ - 23,9 mlrd. 
dollar məbləğində müəyyən 
olunmuşdur. Bu səviyyə 2000-ci il 
üçün orta hesabla 18% 
azaldılmışdır. Hazırda çoxtərəfli 
ticarət danışıqlarının gedən raundu 
çərçivəsində daxili dəstəyin sonrakı 
azaldılması müzakirə olunur. 

Kənd təsərrüfatına 
daxili dəstək: “yaşıl” 
zənbil tədbirləri 
 
Внутренняя 
поддержка сельского 
хозяйства: меры 
«зеленой» корзины 
 
Green box measures 

Kənd təsərrüfatının daxili dəstək 
tədbirlərinə münasiəbətdə ÜTT 
çərçivəsində istifadə olunan 
termindir. Bu, ölkənin dəstək 
tədbirlərinin azaldılması üzrə 
öhdəliklərindən azad oluna və 
məcmu dəstək göstəricisindən 
istisna oluna bilər. Bu tədbirlər 
aşağıdakı fundamental tələblərə 
cavab verməlidir: xarici ticarətə 
təhrifedici təsirin göstərilməməsi, 
hökumət proqramlarının dövlət 
büdcəsindən maliyyələşdirilməsi 
hesabına həyata keçirilməsi, 



istehlakçıların vəsaitlərinin yenidən 
bölgüsünün nəzərdə tutulmaması, 
istehsalçılara qiymət dəstəyinin 
nəzərdə tutulmaması. ÜTT-nin 
kənd təsərrüfatı Sazişinin 2 k 
Əlavəsində belə hökumət 
proqramlarının və istehsalçıların 
qiymət dəstəyinə istiqamətlənmiş 
tədbirlərin nümunəvi siyahısı 
verilmişdir. Bu siyahıya daxildir: 
elmi tədqiqatlar; kənd təsərrüfatı 
ziyanvericiləri ilə mübarizə; 
kadrların hazırlanması; malların 
bazarlarda irəlilədilməsi üzrə 
xidmətlər; xidmətlər üzrə xərclərin 
fermer təsərrüfatları daxilində 
infrastrukturun 
subsidiyalaşdırılmasına daxil 
edilməməsi şərtilə ümumi 
infrastruktur təminatı üzrə 
xidmətlər (enerji təchizatı, yollar, 
sü təchizatı, drenaj sistemləri, ətraf 
mühitin mühafizəsi və s.); sığorta 
və gəlirlərin təmin olunması 
proqramlarında hökumətin maliyyə 
iştirakı; təbii fəlakətlər zamanı 
yardım; regional yardım 
proqramları. Hökumət bu tədbirlər 
barədə xəbər verməli və onların 
həyata keçirilməsi haqqında 
müntəzəm olaraq ÜTT Katibliyini 
məlumatlandırmalıdır. ÜTT-nin 
kənd təsərrüfatı Sazişi üzrə 2k 
Əlavəsi bu proqramlarla bağlı 
ətraflı metodiki göstərişlərə 
malikdir. 



Kənd təsərrüfatının 
çoxfunksiyalılığı 
 
Многофункционально
сть сельского 
хозяйства 
 
Multifunctionality of 
agriculture 

Uruqvay raundu danışıqlarında 
istifadə olunan və Doha raundu 
çərçivəsində tətbiq olunan və 
GATT çərçivəsində yaranmış 
konsepsiyadır. Onun mahiyyəti 
iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının 
böyük çəkiyə malik olduğu bir çox 
ölkələrin istənilən ölkədə kənd 
təsərrüfatının çoxplanlı funksiya 
yerinə yetirməsini əsas gətirərək 
kənd təsərrüfatının mühafizəsinə 
nail olmağa çalışmalarını ifadə edir. 
Yeyinti məhsulları istehsal 
etməkdən əlavə, o, xüsusilə, ətraf 
mühiti mühafizə edir, landşaftı 
saxlayır, kənd yerlərində məşğul 
olan əhalinin məşğulluğunu təmin 
edir. Ona görə də kənd 
təsərrüfatının mühafizəsi böyük 
sayda qeyri-ticari amillərlə 
müəyyən olunur. Bu konsepsiyanın 
ilk “qurucusu” İsveçrə olmuşdur. 
Lakin bu gün belə nöqteyi-nəzər 
Doha raundu danışıqlarının 
iştirakçısı olan bir çox ölkələr üzrə 
fərqlənir.  

Kənd təsərürfatı 
məhsulu 
 
Сельскохозяйственна
я продукция 
 
Agricultural product 

ÜTT-nin Kənd təsərrüfatı üzrə 
Sazişinin fəaliyyət sferası 
(çərçivəsi) bu Sazişin 1-ci Əlavəsi 
ilə müəyyən olunmuşdur. Bu 
siyahıdan, məsələn, balıq və meşə 
məhsulları istisna edilir. O 
həmçinin özündə müxtəlif mallar 
üçün müxtəlif emal dərəcəsini 
birləşdirir. 



Kəsişən tələb 
nəzəriyyəsi 
 
Теория 
пересекающегося 
спроса 
 
Overlapping demand 
theory 

Təqribən eyni gəlir səviyyəsinə 
malik olan ölkələrdəki istehlakçılar 
təqribən eyni zövqə malik 
olduğundan, hər bir ölkəyə daxili 
bazarda istehsalı və ticarəti 
sahəsində böyük təcrübə topladığı 
malı ixrac etmək də asandır. 

Kennedi raundu 
 
Кеннеди-раунд 
 
Kennediy-round 

1964-cü ilin mayında Cenevrədə 
açılmış GATT-1947 çərçivəsində 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarıdır. 
Onlar dörd il davam etmişdir. 
Danışıqların başlıca məqsədi 
sənaye mallarına gömrük 
rüsumlarının qarşılıqlı olaraq aşağı 
salınması olmuşdur. Kennedi 
raundu 46 dövlətin beş il ərzində 
(1968-1972) sənaye mallarına olan 
rüsumların 35% aşağı salınması 
haqqında razılaşması (müqaviləsi) 
ilə başa çatdı. Lakin faktiki olaraq 
hətta rüsumların aşağı salınması 
üzrə öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsindən sonra inkişaf etmiş 
ölkələrdə rüsum dərəcələri kifayət 
qədər yüksək səviyyədə qalırdı. 
Bundan başqa, Kennedi raundunun 
gedişində GATT çərçivəsində ilk 
Antidempinq Sazişi işlənib 
hazırlandı. O daha dəqiq qaydalara 
malik idi və mahiyətcə GATT-
1947-nin VI maddəsinin şərh 
edilməsi cəhdi idi. Bu Saziş 
antidempinq praktikasında böyük 
rol oynamadı və Tokio raundu 
çərçivəsində yeni sazişin işlənməsi 



üçün baza rolunu oynadı. 

Keyfiyyətin idarə 
olunma sisteminin  
standartları (İSO-
9000) 
 
Стандарты систем 
управления 
качеством (ИСО-
9000) 
 
Quality system (İSO-
9000) 

Keyfiyyətin idarə olunmasının 
qiymətləndirilməsi müstəqil 
müəssisənin (qurumun) istehsalçı 
müəssisədə keyfiyyətin idarə 
olunması sistemini təftiş etməsi ilə 
əlaqədardır. Bu təftişin məqsədi - 
istehsalın texnoloji prosesinin 
qabaqcadan müəyyən keyfiyyət 
tələblərinə cavab verən stabil 
məhsul istehsalını təmin edə 
biləcək bir şəkildə qurulmasına 
əmin olmaqdır. İstehsalın texnoloji 
prosesinin verilmiş keyfiyyət 
xaraktristikalarına malik olan 
məhsulların yaradılmasını təmin 
etməsinin daha tanınmış yoxlama 
və təminat sistemi İSO-9000 kimi 
məlum olan keyfiyyətin idarə 
olunmasının standartlaşdırılması 
sistemidir. İSO-9000 keyfiyyət 
sisteminin standartları istehsalın 
texnoloji prosesinin verilmiş 
keyfiyyət xarakteristikalarına malik 
məhsulun yaradılmasına təminat 
verməsini təchiz edir. Bu sistem 
Beynəlxalq Standartlaşdırma 
Təşkilatı (İSO) tərəfindən 
hazırlanmışdır. 

Kiçik iqtisadiyyatlı 
ölkələr 
 
Малые экономики 
 

ÜTT-nin bir çox sənədlərində, 
xüsusilə də Doha raundunun 
sənədlərində istifadə olunan 
termindir. Kiçik iqtisadiyyatlı 
ölkələr - dənizə çıxışı olmayan 



Small economies ÜTT üzvü olan kiçik ölkələr 
qrupunun, eləcə də ÜTT-nin üzvü 
olan kiçik ada dövlətlərinin 
ümumiləşmiş adıdır. Bu ölkələr 
iqtisadiyyatın oxşar əlamətlərinə 
malikdir: əsas ticarət yollarından 
izolyasiya, əsas satış bazarlarından 
olan böyük məsafə, aşağı həyat 
səviyyəsi, əsas istehlak mallarının 
aşağı istehsal həcmi, aşağı 
rəqabətqabiliyyətlilik. Ona görə 
ÜTT çərçivəsində bu qrupa məxsus 
ölkələr eyni problemlərlə qarşılaşır 
və xaraktercə yaxın olan tələblər 
irəli sürürlər. Bu qrup ölkələr rəsmi 
xarakter daşımırlar. Lakin Doha 
Bəyannaməsinin 35-ci paraqrafı 
ÜTT-nin Baş Şurası qarşısına bu 
ölkələrin rastlaşdığı problemlərin 
öyrənilməsi və tövsiyələrin 
hazırlanması vəzifəsini ortaya 
qoymuşdur ki, bu da həmin 
ölkələrin çoxtərəfli ticarət sisteminə 
daha çox inteqrasiyasına kömək 
edəcəkdir.  

Kiçik ölçülü rüsum 
qaydası 
 
Правило меньшего 
размера пошлины 
 
Lesser duty rule 

Bü qayda ÜTT-nin GATT-1994-ün 
VI maddəsinin tətbiqi üzrə 
Sazişində (maddə 9.1) və ÜTT-nin 
Subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Sazişində (maddə 
19.2) verilmişdir. Verilmiş qaydaya 
görə, dempinqin və ya 
subsidiyalaşdırılan idxalın milli 
sənaye sahəsinə ziyan vurmasının  
sübut olunduğu və dempinqin və ya 
subsidiyanın tam həcminə bərabər 
olan rüsumun müvafiq orqanlar 



tərəfindən tətbiqinin zəruri olduğu 
halda milli sənaye sahəsinin 
itkisinin aradan qaldırılmasına 
kifayət edən rüsum dərəcəsi tətbiq 
oluna bilər. 

Kiçik rüsum prinsipi 
 
Принцип меньшей 
пошлины 
 
Lesser-duty principle 

Ziyanın aradan qaldırılması üçün 
kiçik rüsumların kifayət etdiyi 
halda məhsullara qoyulan və 
dempinq kimi qəbul edilən əlavə 
rüsumların dempinq marjasından 
aşağı olmasının zəruriliyinə 
əsaslanan antidempinq tədbirlərinin 
tətbiq olunma prinsipidir. 

Kioto konvensiyası, 
Gömrük 
proseduralarının 
sadələşdirilməsi və 
harmonlaşdırılması 
üzrə beynəlxalq 
konvensiya, 
Bryuksels, 1999 
 
Конвенция Киото 
 
Kioto convention, 
international 
convention on the 
simplification and 
harmonization of 
customs procedures, 
Bruxelles, 1999 

1974-cü ildə qüvvəyə minmişdir. 
Gömrük işinin müasir qanunverici 
və inzibati bazasının və bir çox 
ölkələrin gömrük xidmətlərinin iş 
praktikasının inkişafı və 
formalaşmasına böyük təsir 
göstərmişdir. 1999-cu ildə 
Konvensiyaya yenidən baxıldı və 
Ümumdünya (Beynəlxalq) Gömrük 
Təşkilatı onun yeni nəşrini qəbul 
etdi. Konvensiyanın müxtəlif 
ölkələrdə müxtəlif və mürəkkəb 
gömrük proseduralarının mövcud 
olması və gömrük 
rəsmiləşdirilməsinə və sənədlərinə 
tələblərin üst-üstə düşməməsi 
nəticəsində meydana çıxa bilən 
beynəlxalq ticarətdəki maneələrin 
aradan qaldırılmasına kömək etməsi 
təsdiq olunmuşdur. Yenidən 
baxılmış Konvensiya onun bütün 
iştirakçılarının tətbiq etməli 
olacaqları zəruri prosedura və 
praktikanın təsviri ilə 10 fəsildən 



ibarət olan yeni “Ümumi əlavə”-yə 
malikdir. Bundan başqa, ayrı-ayrı 
gömrük proseduralarının təsvirini 
özündə saxlayan spesifik əlavəyə 
malikdir. Konvensiya iştirakçıları 
hər hansı şərt olmadan, Ümumi 
əlavəni qəbul etməlidirlər. Spesifik 
əlavəyə gəldikdə, iştirakçılar 
onların hamısını və ya bir hissəsini 
qəbul edə bilərlər. 

Kombinə olunmuş 
(qarışıq, mürəkkəb) 
tarif 
 
Комбинированный 
тариф 
 
Compound tariff 

Advalor və xüsusi spesifik tariflərin 
birləşməsindən ibarət olan 
mürəkkəb tarifdir. Məsələn, malın 
gömrük dəyərindən 20%, lakin 1 
tonu üçün 10 dollardan çox 
olmayaraq. 

Kommersiya 
diplomatiyası 
 
Коммерческая 
дипломатия 
 
Commercial 
diplomacy 

Xarici ticarət siyasəti qarşısında 
duran vəzifələrin (məsələlərin) həlli 
üçün tətbiq olunan üsul, metod və 
praktiki fəaliyyət kompleksini 
özündə birləşdirir. Kommersiya 
diplomatiyası sferasına danışıqlar 
aparmaq məharəti, xarici iqtisadi 
fəaliyyət sferasında beynəlxalq 
münaqişələri aradan qaldırmaq və 
tənzimləmək bacarığı, mürəkkəb 
xarici iqtisadi problemlərin 
kompromis variantının və qarşılıqlı 
məqbul həllinin tapılması daxildir. 
Çoxtərəfli dövlətlərarası 
təşkilatların, xüsusilə də ÜTT-nin 
inkişafı və bu istiqamətdə çoxtərəfli 
danışıqların aparılması ilə 
kommersiya diplomatiyası artan 
əhəmiyyət kəsb edir.  



Kommersiya iştirakı 
 
Коммерческое 
присутствие 
 
Commercial presenсе 

GATS-ın nəzərdə tutduğu 
xidmətlərlə ticarətin dörd 
formasından biridir. GATS 
terminləri ilə bu, xidmət istehsalı və 
tadarükü məqsədilə digər ölkənin 
ərazisində şirkətin əldə edilməsi, 
təsis edilməsi və saxlanılması, eləcə 
də filial və ya nümayəndəliyin 
istifadə olunması və ya yaradılması 
yolu ilə həyata keçirilən 
xidmətlərin tədarükünün üçüncü 
üsuludur. Kommersiya iştirakı 
xidmət tədarükünün ən geniş 
yayılmış üsullarından biridir. ÜTT-
nin məlumatlarına görə, dünya 
xidmətlər bazarında kommersiya 
iştirakının təmin olunmasına 
birbaşa xarici investisiya axınının 
yarıdan çoxu lazım gəlir. Mövcud 
qiymətləndirmələrə görə, xidmət 
tədarükü metodu kimi kommersiya 
iştirakı xidmət göstərilməsinin 
digər metodlarını dəyərcə üstələyir. 

Kommersiya 
siyasətində yeni 
yanaşma 
 
Новый подход в 
коммерческой 
политике 
 
New commercial 
policy instrument 
(NCPI) 

Avropa Birliyi tərəfindən 1984-cü 
ildə qəbul olunmuş qaydadır. 
Birliyin sənayesinə ziyan vuran 
üçüncü ölkələrin qanunsuz 
kommersiya fəaliyyəti nəticəsində 
Avropa Birliyinin ərazisində 
yerləşən firmalar tərəfindən onlara 
dəyən zərərin ödənilməsinə görə 
Birliyin idarəedici (rəhbər) 
orqanlarına müraciət etmələrinə 
imkan verən siyasət yanaşmasıdır.  



Kompensasiya 
rüsumları 
 
Компенсационная 
пошлина 
 
Countervailing duty 

İstənilən malın istehsalına, emalına 
və ya ixracına verilmiş 
subsidiyaların neytrallaşdırılması 
məqsədilə tutulan xüsusi rüsumdur. 
Bu GATT-1994 VI maddəsinin 3-
cü bəndində nəzərdə tutulmuşdur.  

Kompensasiya 
tədbirləri 
 
Компенсационные 
меры 
 
Countervailing 
measures 

Xarici ölkənin ixracının 
subsidiyalaşdırılması faktı ÜTT 
qaydalarına uyğun olaraq sübut 
olunduğu təqdirdə, konkret malın 
idxalına qoyulan adi gömrük 
rüsumlarından yüksək olan idxal 
rüsumlarının tətbiqidir.  

Kompensasiya 
tədbirləri üzrə 
öhdəliklər 
 
Обязательства по 
компенсационным 
мерам 
 
Undertakings 

ÜTT-nin Subsidiyalar və 
Kompensasiya Tədbirləri üzrə 
Sazişində olan hüquqi normadır 
(maddə 18). O subsidiyanı qəbul 
edən ölkənin subsidiyanı ləğv etmə 
və ya məhdudlaşdırmanın könüllü 
öhdəliklərini təklif etdiyi halda, 
kompensasiya rüsumları və 
müvəqqəti tədbirlər daxil etmədən 
təhqiqatı saxlamağa və ya başa 
çatdırmağa icazə verir. Digər yol - 
subsidiyalaşdırmanın əlverişsiz 
nəticələrini aradan qaldırmaqdan 
ötrü ixracatçının öz qiymətlərinə 
yenidən baxmasına razılığıdır. Belə 
öhdəliklər üzrə qiymətlərin 
yüksəldilməsi həddi subsidiyanın 
kompensasiyası üçün zəruri olan 
ölçünü ötüb keçməməlidir.  



Kompensasiya 
tənzimlənməsi 
 
Компенсационное 
урегулирование 
 
Compensatory 
adjustment 

ÜTT-nin hər hansı bir üzvünün 
digər üzvün ünvanına etdiyi tarif 
güzəştini geri götürdüyü halda, 
güzəşti aradan qaldıran ölkə ləğv 
olunmuş güzəşti yeni istiqamət üzrə 
digər güzəşt verməklə 
kompensasiya etməlidir. GATT-
1994-ün XXVIII maddəsi 
kompensasiya tənzimlənməsinin 
oxşar metodikasına malikdir.   

Konsensus 
 
Консенсус 
 
Consensus 

GATT-1947-dən ÜTT-yə keçmiş 
qərar qəbulu praktikasıdır. ÜTT-nin 
təsis edilməsi haqqında Sazişin 
IX.1 maddəsi ÜTT-nin onun 
baxılmasına verilmiş məsələ üzrə 
konsensus yolu ilə qərar qəbul 
etməsini müəyyən edir (qərar 
qəbulu anında iclasda təklif olunan 
qərara qarşı etiraz edilməzsə). ÜTT 
qaydaları səsvermə yolu ilə qərar 
qəbulu imkanını da nəzərdə tutur. 
IX.1 maddəsi müəyyən edir ki, 
“əgər qərar konsensus yolu ilə 
qəbul oluna bilinmirsə, o səsvermə 
ilə qəbul olunur”. Lakin keçmişdə 
GATT praktikasında və hazırda 
ÜTT praktikasında səsvermə yolu 
ilə qərar qəbulu çox nadir hallarda 
olmuşdur. Bir qayda olaraq, 
konsensus olmadıqda, qərar qəbul 
olunmur.  

Konsul 
rəsmiyyətçiliyi 
(konsulların müəyyən 
olunmuş norma və 
qaydalara riayət 
etməsi) 

Konsul xidmətləri tələb olunduğu 
hallarda mal idxalı ilə bağlı olan 
rəsmiləşdirmələrdir. Məsələn, 
sənədlərin və ya onların 
nüsxələrinin həqiqiliyinin təsdiq 
olunması üçün. ÜTT qaydaları belə 



 
Консульские 
формальности 
 
Consular formalities 

rəsmiləşdirmələr üçün ödənilən 
haqların göstərilmiş xidmətlərin 
dəyərinə uyğun olmasını tələb edir.  

Könüllü ixrac 
məhdudiyyətləri 
 
“Добровольное” 
ограничение 
экспорта (ДОЭ) 
 
Voluntary export 
restraints (VER) 

İdxalatçı ölkənin təşəbbüsü ilə bu 
ölkə ilə ixracatçı ölkə arasında 
bağlanmış sazişdir. Bu saziş 
əsasında ixracatçı ölkə müəyyən 
malların ixracını məhdudlaşdırır. 
Belə sazişlər ABŞ-ın təşəbbüsü ilə 
Yaponiyanın bu ölkəyə ixracı 
zamanı ХХ əsrin 50-ci illərinin 
sonlarından başlayaraq təcrübədən 
keçirilmişdir. Daha sonralar bu 
qayda ABŞ və Avropa İttifaqının 
bir çox dövlətlərlə ticarətində 
özünün geniş tətbiqini tapdı. Bu 
məhdudiyyətlərdən istifadənin bir 
neçə istiqaməti müəyyən 
olunmuşdur: iki ölkə arasında rəsmi 
hökumətlərarası sazişlər; ixrac edən 
ölkənin istehsalçıları və ixrac edən 
ölkənin hökuməti ilə dəstəklənən 
idxal edən ölkənin istehlakçıları 
arasında qeyri-rəsmi sazişlər; daha 
geniş çoxtərəfli hökumətlərarası 
sazişlər çərçivəsində ixracın 
könüllü məhdudlaşdırılması 
haqqında sazişlər. GATT bu 
sazişləri “boz zonanın” qeyri-
legitim tədbirlərinə aid etmişdir. 
ÜTT çərçivəsində Qoruyucu 
Tədbirlər haqqında Saziş ÜTT üzvü 
olan ölkələrin könüllü ixrac 
məhdudiyyətlərini və bu kimi 
tədbirləri tətbiq etməmək və 



gələcəkdə fəaliyyətdə olan 
tədbirləri ləğv etmək öhdəliyinə 
malikdir.  

Konvensional (şərti) 
tarif 
 
Конвенциональный 
тариф 
 
Conventional tariff 

Beynəlxalq konvensiya və 
müqavilələrə əsasən keçirilən 
danışıqlarda bütün rüsum dərəcələri 
razılaşdırılan tarifdir. 

Kopenhagen 
bəyannaməsi 
(Deklarasiyası) və 
Fəaliyyət Proqramı 
 
Копенгагенская 
Декларация и 
Программа действий 
 
Copenhagen 
Declaration and 
Programme of Action 

Sosial inkişafın təmin edilməsi 
məqsədilə dövlət başçılarının 
Kopenhagendə (mart, 1995-ci il) 
keçirilmiş Dünya görüşündə qəbul 
edilmiş Deklarasiya və Fəaliyyət 
Proqramıdır. 

Kumulyativ 
subsidiyalar 
 
Кумулятивные 
субсидии 
 
Cumulative subsidies 

Kompensasiya araşdırmaları eyni 
zamanda bir neçə ölkədən edilmiş 
idxal üzrə həyata keçirildiyi halda, 
araşdırma aparan orqanlar 
“Subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Saziş”də qeyd 
olunmuş (maddə 15) şərt ilə belə 
idxalın kumulyativ təsirini 
qiymətləndirə bilərlər. 

Kvadro 
 
Квадро 
 
Quadro 

Bu ölkələr qrupuna Avropa İttifaqı, 
ABŞ, Kanada və Yaponiya daxil 
edilir. O Uruqvay raundu 
çərçivəsində 10 mal qrupu üçün 
rüsumların sıfır səviyyəsi haqqında 



razılaşmaya nail olma gedişində 
yaradılmışdır. Bu qrup bir çox 
məsələlər üzrə öz mövqeyini 
koordinasiya edir.   

Kvota  
 
Квота (контингент) 
 
Quota 

Konkret idxal və ya ixrac olunan 
malın birbaşa olaraq miqdarını və 
ya dəyərini məhdudlaşdıran, 
müəyyən zaman müddəti ərzində 
onun idxal və ixracının icazə 
verilmiş həcmini müəyyən edən 
kəmiyyət qeyri-tarif ticarət 
tədbiridir. Məsələn, bir il ərzində 
100 000 ton neftin idxalı. Adətən, 
kvotaların bir neçə əsas növündən 
istifadə olunur. Onların arasında 
daha çox yayılanlara qlobal 
kvotaları; ikitərəfli kvotaları; 
ölkələr üzrə bölünmüş kvotaları; 
mövsümi kvotaları; tarif kvotalarını 
aid etmək olar.  

Kvota həddli tarif 
 
Тариф в пределах 
квоты 
 
In-quota rate 

Tarif kvotası həddində idxal olunan 
mala tətbiq edilən tarifdir. 

Qoruyucu qiymət 
 
Цены поддержки 
 
Support prices 

Təminat verilən minimal mənfəətin 
həcmini ifadə edən və, xüsusən əsas 
mal istehsalçıları üçün təyin edilmiş 
qiymətdir. 

Qabaqlayıcı müdafiə 
tədbiri 
 
Упреждающая 
защита 
 

Real mövcud olan ixtiralara rəsmi 
patentlərin verilməsinə qədər 
intellektual mülkiyyət hüququnun 
müdafiəsinin təqdim olunması 
praktikasıdır. Onun tətbiqi xüsusilə, 
kənd təsərrüfatında istifadə olunan 



Pipeline protection kimyəvi birləşmələr və əczaçılıq 
preparatları hallarında daha əlverişli 
olur. 

Qadağan olunmuş 
ixrac subsidiyalarının 
əyani siyahısı  
 
Иллюстративный 
перечень 
запрещенных 
экспортных субсидий 
 
Illustrative list of 
prohibited export 
subsidies 

ÜTT-nin subsidiyalar və 
kompensasiya tədbirləri üzrə 
Sazişinin I əlavəsində istifadəsi 
ÜTT qaydalarına görə qadağan 
olunmuş ixrac subsidiyaları 
növlərinin əyani siyahısı 
verilmişdir. Bu subsidiyaların 
siyahısına aşağıdakılar daxildir:  -
ixrac əməliyyatlarının 
nəticələrindən və gedişindən asılı 
olaraq ixracatçı firmalara və ya 
ixrac sahələrinə birbaşa 
subsidiyalar; -ixracatçının özü üçün 
müəyyən valyuta premiyası ilə 
valyuta aldığı diferensial valyuta 
kursları və valyuta satışının digər 
metodlarından istifadə ilə 
ixracatçının valyuta daxilolmasının 
satışının tətbiq olunması qaydaları 
formasında subsidiyalar; -xüsusi 
olaraq ixrac mallarının daşınması 
üçün müəyyən olunan güzəştli 
daxili nəqliyyat və daşınma 
xərclərinin tətbiqi nəticəsində 
meydana çıxan subsidiyalar; -
qiymətlər üzrə və ya satış şəraitinə 
nisbətən daha əlverişli şəraitdə 
ixrac mallarının istehsalında 
istifadə üçün hökumət və ya onun 
təşkilatları tərəfindən idxal və yerli 
əmtəə və xidmətlərin birbaşa və ya 
dolayı olaraq satışı nəticəsində 
yaranmış subsidiyalardır; Bu halda 



belə malların əldə edilməsində 
daxili istifadə üçün belə malların 
istifadəsinə nisbətən ixracatçsılar 
üçün daha əlverişli şərait yaradılır; -
birbaşa vergilərin ödənişindən tam 
və ya qismən azad edilməsi, birbaşa 
vergilərin ödənişinin azaldılması və 
ya təxirə salınması, eləcə də mal 
ixracı ilə bağlı ödənilməli olan 
sosial sığortaya ayrımalar 
nəticəsində yaranmış subsidiyalar; -
ixrac mallarının istehsalı üçün 
xammal, material və 
komponentlərin idxalı ilə bağlı 
olaraq ödənilmiş idxal rüsumlarının 
qaytarılması nəticəsində yaranmış 
subsidiyalar; -ixrac kreditlərinin 
verilməsinin güzəştli praktikası, 
dövlət büdcəsi hesabına fərqin 
ödənilməsi ilə ixrac kreditlərinin 
sığortalanması nəticəsində 
yaranmış subsidiyalar. Bu siyahı 
tam deyildir. Real həyat bu 
nümunələrlə daha zəngindir.  

Qadağanedici tarif 
 
Запретительный 
тариф 
 
Prohibitive tariff 

Bütün xarici ticarəti dayandıra bilən 
və buna görə də ölkəni avtarkiya 
vəziyyətinə qaytara biləcək 
dərəcədə olan yüksək tarif 
dərəcəsidir. 

Qala effekti 
 
Эффект крепости 
 
Fortress effect 

Digər ölkələrə münasibətdə, 
regional inteqrasiya haqqında 
razılaşmanın iştirakçı-ölkələri 
tərəfindən proteksionizmin 
artırılması imkanını göstərən 
termindir. 



Qapalı 
informasiyanın 
qorunması 
 
Охрана закрытой 
информации 
 
Protection of 
undisclosed 
information 

TRİPS-in ikinci hissəsinin 7 
bölməsinə əsasən, təmiz 
kommersiya pratikasına zidd olaraq 
fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus və 
onların qanuni nəzarətində olan 
informasiyaların onların razılığı 
olmadan açıqlanması, digər şəxslər 
tərəfindən istifadə olunması və 
alınmasına mane olmaq imkanı 
verilir. 

Qarışığın 
tənzimlənməsi 
qaydaları 
 
Правила о 
смешивании 
 
Mixing regulation 

Yerli istehsal mallarının ölkənin 
daxili bazarında satılmaq üçün 
nəzərdə tutulmuş istehsal 
məhsullarındakı payını müəyyən 
edən qaydalardır. Bu terminin digər 
mənası – idxal mallarının alışı 
zamanı idxalatçının yerli malların 
müəyyən payını əldə etmə 
öhdəliyidir. ÜTT-nin ticarətlə bağlı 
olan investisiya tədbirləri üzrə 
sazişi, yəni TRİMS bu kimi 
tədbirləri qadağan edir və hər bir 
halda milli rejim prinsipinə riayət 
olunmasını tələb edir. TRİMS üzrə 
Əyani siyahıda milli rejimə uyğun 
olmayan tədbirlərin sırasına 
məcburi alışlar (və ya müəssisə 
tərəfindən yerli mənşəli mallardan 
istifadə olunması) daxil etmişdir.   

Qarşılıqlı azad 
ticarət 
 
Взаимная свободная 
торговля 
 
Reciprocal free trade 

Bax: Azad Ticarət Zonası 



Qarşılıqlı əlaqəli 
şəxslər 
 
Взаимосвязанные 
лица 
 
Related persons 

ÜTT-nin idxal mallarının gömrük 
qiymətləndirilməsi üzrə Sazişində 
istifadə olunan termindir. Aşağıdakı 
şəxslər qarşılıqlı əlaqəli şəxslər 
hesab olunurlar: müəssisələrin 
əməkdaşları və ya direktorları; 
hüquqi cəhətdən təsdiq edilmiş 
əməkdaşlar; işverən və işçi, 
onlardan biri birbaşa və ya dolayı 
olaraq üçüncü şəxsə nəzarət edir və 
ya onlar tərəfindən nəzarət olunur; 
bir ailənin üzvləri. Qarşılıqlı əlaqə 
sövdələşmənin qiymətinə təsir 
etdikdə, ÜTT qaydalarına görə o, 
gömrük dəyəri kimi nəzərdən 
keçirilmir.  

Qarşılıqlı güzəşt və 
qarşılıqlı fayda 
(qazanc) prinsipi 
 
Принцип взаимных 
уступок и взаимной 
выгоды 
 
Principle of reciprocity 
and mutual advantage 

Əvvəllər GATT, indi isə ÜTT 
çərçivəsində çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının aparılması 
prinsiplərindən biridir. Hər bir 
danışıq iştirakçısının digər ölkəyə 
güzəşt verəcəyi danışıqlar 
nəticəsində bu iştirakçının alacağı 
faydalarla (qazanclarla) 
kompensasiya olması nəzərdə 
tutulur. Öhdəlik və qazancların 
tarazlığı GATT/ÜTT-nin bütün 
çoxtərəfli ticarət danışıqları 
raundlarında verilmişdir. Son 
danışıqlar raundlarının nəticələri 
razılaşma paketləri şəklində ifadə 
olunduğundan, danışıqların bir 
istiqaməti üzrə onun ayrı-ayrı 
iştirakçıları böyük qazanclar əldə 
etdiyi və ya digərlərinə nisbətən 
böyük güzəştlər verdiyi qayda 
formalaşmışdır. Onlar balanslaşmış 



razılaşma paketinə nail olunması 
üçün bunu danışıqların digər 
istiqamətləri üzrə kompensasiya 
edirdilər. Belə vəziyyət “qarşılıqlı 
güzəşt və qarşılıqlı fayda prinsipi” 
adını almışdır.  

Qarşılıqlı 
hesablaşmalar üzrə 
Saziş 
 
Соглашения о 
взаимозачетах  
 
Countertrade, offset 
agreements 

Valyuta hesablaşmalarından 
istifadə etmədən milli malların 
ixracı ilə idxal mallarının ödənişini 
həyata keçirməyə imkan verən 
barter sazişlərinin bir növüdür 

Qarşılıqlı 
kompensasiya 
 
Встречная 
компенсация 
 
Cross-compensation 

Əsasən, ÜTT üzvünün hər hansı bir 
müddəanı pozmaqla özünün 
qüsurlu praktika və tədbirindən 
imtina etmədikdə, qarşı tərəfə 
ticarətin digər sahəsində müvafiq 
kompensasiya təklif etdikdə 
qarşılıqlı kompensasiyalar üzrə 
məsələlər yaranır. 

Qarşılıqlı milli rejim 
 
Взаимный 
национальный режим
 
Mutual national 
treatment  

Partynor ölkə ilə onun 
investisiyalara milli rejim təqdim 
etməsi haqqında investisiya sazişi 
bağlayan ölkələrin qarşılıqlı 
öhdəlikləridir. 

Qarşılıqlı sıfır 
yanaşması 
 
Взаимный нулевой 
подход  
 
Zero-for zero basis 

Ayrı-ayrı mal növləri ilə ticarətdə 
rüsumların qarşılıqlı ləğvi 
prinsipidir (sıfır rüsumu). O, 
beynəlxalq ticarət danışıqlarının 
Uruqvay raundu gedişində meydana 
çıxmışdır. İlk dəfə bu barədə 
qarşılıqlı ticarətdə əczaçılıq və 



sellüloz-kağız sənayesi 
məmulatlarına, kənd təsərrüfatı 
mallarına, tikinti məhsullarına, tibbi 
avadanlıqlara, polada, pivəyə, 
spirtli içkilər və mebelə olan 
rüsumları ləğv etmiş “dördlük” 
(Quad) ölkələri – ABŞ, Avropa 
İttifaqı, Yaponiya və Kanada 
razılığa gəlmişlər. Daha sonralar bu 
sazişə bir sıra digər ölkələr də 
qoşuldular. ÜTT-nin informasiya 
texnologiyaları üzrə sazişi də 
buraya daxil olan sahələrin 
məhsullarına (kompüterlər, detallar, 
proqram təminatı və s.; cəmisi 400-
dən çox adda məhsul) olan 
rüsumların tədricən ləğvini nəzərdə 
tutur.  

Qarşılıqlı tanınma 
üzrə Razılaşma 
 
Соглашения по 
взаимному 
признанию 
 
Mutual recognition 
arrangements 

İki və daha çox ölkə arasında 
standart, təsnifat və lisenziya 
tələblərinin, mallar, xidmətlər, 
təhsil və ixtisas təsnifatı predmetli 
qarşılıqlı tanınma razılaşmasıdır. 

Qarşılıqlı tələb 
 
Взаимный спрос 
 
Reciprocal demand 

Tələb və təklifi sintez edən və digər 
malın müxtəlif miqdarda ixrac 
satışını doğurmaq üçün ölkəyə 
hansı miqdarda hər hansı idxal 
malının tələb olunmasının 
göstəricisidir.  

Qarşılıqlı tələb 
nəzəriyyəsi 
 
Теория взаимного 

İdxal malının qiyməti - idxalın 
ödənilməsi üçün ixrac edilməsi 
zəruri olan malın qiyməti vasitəsilə 
müəyyən olunur. Ona görə də 



спроса 
 
Reciprocal demand 
theory 

ticarət zamanı qiymətlərin son 
nisbəti ticarət aparan hər bir ölkədə 
mallara daxili tələblə müəyyən 
olunur. 

Qarşılıqlı təzyiq 
tədbirləri 
 
Встречные 
репрессалии 
 
Cross-retaliation 

ÜTT üzv-ölkəsinin razılaşmaların 
birində hüquqları pozulduqda, 
müəyyən şəraitdə başqa 
razılaşmaya əsasən qaydanı pozan 
digər ÜTT üzvünə qarşılıqlı təzyiq 
tədbirini tətbiq edə bilər. 

Qarşılıqlılıq 
(qarşılıqlı mübadilə) 
 
Взаимность 
 
Reciprocity (see also 
Balance of 
concessions) 

Danışıqlar gedişində ticarət 
güzəştlərinin qarşılıqlı 
mübadiləsidir. ÜTT çərçivəsində 
qəbul olunan (lakin, müqavilə tələbi 
olmayan) praktika olmaqla, 
hökumətlər tərəfindən bir-birinə 
müqayisə edilə bilən müvafiq 
güzəştlərin verilməsidir. Belə ki, bir 
hökumətin idxalı məhdudlaşdıran 
tarif və ya digər maneələrin 
azaldılmasına qarşı digər tərəfdaş 
tərəfindən eyni güzəştlərin 
verilməsinə nail olunur. Qarşılıqlıq 
həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli 
əsasda həyata keçirilə bilər. 

Qarşılıqlı dempinq  
 
Взаимный демпинг  
 
Reciprocal dumping 

Aşağı qiymətlər üzrə eyni mallarla 
iki ölkənin qarşılıqlı ticarətidir.  

Qaydalar bölməsi 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Отдел правил 
(Отдел 

Başlıca rolu bölmə tərəfindən 
xidmət edilən bütün ÜTT 
orqanlarının maneəsiz fəaliyyətinin 
təmin olunmasıdır. Buraya yeni və 
mövcud danışıqlar və 
məsələhətlərin asanlaşdırılması, 



Секретариата ВТО) 
  
Rules (at the WTO 
Secretariate) 

antidempinq, subsidiyalar və 
kompensasiya rüsumları, 
təhlükəsizlik tədbirləri, dövlət 
ticarəti və mülki aviasiya sahəsində 
ÜTT razılaşmalarının icrasının 
monitorinqi və onların həyata 
keçirilməsinə fəal yardımın 
göstərilməsi; bütün zəruri icra 
köməyinin, razılaşmalara aid olan 
üzvlər üçün ekspert 
məsələhətlərinin təmin olunması və 
ÜTT-nin texniki yardım 
proqramında fəal iştirakçılıq 
daxildir. Qaydalar bölməsinin 
xidmət etdiyi orqanlar 
aşağıdakılardır: Antidempinq 
halları üzrə komitə, Subsidiya və 
kompensasiya tədbirləri üzrə 
komitə, Təhlükəsizlik tədbirləri 
üzrə komitə, Mülki aviasiya ilə 
ticarət üzrə komitə, Dövlət ticarət 
müəssisələri üzrə İşçi qrupu, 
Subsidiya razılaşmasının 6.1 
maddəsi altında Subsidiyaların 
hesablanmaıs üzrə sərbəst (qeyri-
rəsmi) ekspert qrupu, Daimi 
ekspertlər qrupu, Fırıldaqlara 
(aldatma) sərbəst (qeyri-rəsmi) 
qrup, Antidempinq üzrə 
razılaşmanın həyata keçirilməsi 
üzrə İşçi qrup. 

Qazancdan 
(faydadan) imtina 
 
Отказ в выгодах 
 
Denial of benefits 

ÜTT üzvü olmayan ölkə ərazisinə 
xidmət tədarükünün müəyyən 
olunduğu halda xidmət tədarükünə 
münasibətdə; ya da əgər GATS 
üzvü olmayan ölkələrə hər hansı 
hüquqi şəxsin xidmət tədarükçüsü 



olmasının müəyyən edildiyi halda, 
bu xidmət tədarükçüsünə 
münasibətdə ÜTT üzvünə GATS 
üzrə faydalardan imtina etməyə 
icazə verən GATS hüquqi 
normasıdır (XXVII maddə). Bu 
norma ÜTT üzvü ölkələrinin 
xidmət tədarükü və xidmət 
tədarükçüləri halına da aiddir (bir 
şərtlə ki, ona GATS tətbiq 
olunmasın).  

Qənaətlilik üzrə 
kompaniya 
 
Компании за 
бережливость 
 
Frugality compaigns 

İstehlakçıları xarici malları 
almaqdan çəkindirməyə (imtina 
etməyə) çağırış xarakterli təbliğat 
tədbirləridir 
 

Qeydiyyat və 
sənədləşmə 
 
Регистрация и 
документация 
 
Registration and 
documentation 

Xarici ticarət əməliyyatlarının 
həyata keçirilməsi üçün formanın 
doldurulması və sənədlərin təqdim 
olunması barədə tələblərdir. 

Qeyd-şərtsiz 
harmonlaşdırma 
 
Гармонизация без 
оговорок 
 
Zero-margin 
harmonization 

Danışıqlar prosesində və ya 
sazişlərin reallaşdırılması gedişində 
qanunların, normativ aktların, 
standartların və s.-in tam 
harmonlaşdırılmasının baş verdiyini 
göstərən termindir. ÜTT 
çərçivəsində bu müddəa hər şeydən 
əvvəl, qoşulan ölkənin öz milli 
qanunvericiliyini ÜTT sazişlərində 
olan hüquqi normalara tam 
uyğunlaşdırmaq üzrə öhdəliklərinə 



aiddir. 

Qeyri-diskriminasiya 
prinsipi 
 
Принцип 
недискриминации 
 
Non-discrimination 
principle 

Dünya ticarət sistemi çərçivəsində 
qarşılıqlı ticarət münasibətlərinin 
qurulduğu əsas ticarət-siyasi 
konseptual prinsiplərdən biridir. Bu 
prinsip iqtisadi sahədə hər hansı bir 
dövlətə digər dövlətin ərazisində 
istənilən digər dövlətə verilən eyni 
şərtlər, güzəşt və üstünlüklər 
verilməsini nəzərdə tutur. Hüquqi 
olaraq, ÜTT çərçivəsində qeyri-
diskriminasiya prinsipi ən əlverişli 
rejimin və milli rejimin qarşılıqlı 
olaraq verilməsi ilə möhkəmlənir. 

Qeyri-kənd 
təsərrüfatı (sənaye) 
malları bazarına giriş
 
Доступ на рынки 
несельскохозяйствен
ных товаров – НАМА 
 
Non agricultural 
market access 
(NAMA) 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
Yeni raundunun (Doha-raund) əsas 
məsələlərindən biridir. İxrac olunan 
sənaye mallarına tarif piklərinin 
azaldılmasına və inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin sənaye mallarının 
inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına 
giriş şərtlərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşmasına (tarif 
eskalasiyası da daxil olmaqla) 
gətirib çıxaran danışıqların 
aparılması nəzərdə tutulur.  

Qeyri-kənd 
təsərrüfatı 
subsidiyaları 
 
Несельскохозяйствен
ные субсидии 
 
Non-agricultural 

Uyğunlaşdırılmış sistemin 1-24-cü 
qrupları və 29, 33, 35, 38, 41, 43, 
50-53-cü qruplarının bir sıra aqrar 
malları istisna olmaqla, digər 
qrupların mallarını dəstəkləmək 
üçün ayrılan subsidiyalardır. 



subsidies 

Qeyri-qanuni yazı 
 
Незаконная запись 
(бутлегерство) 
 
Bootlegging 

Məsələn, musiqi əsərinin ifa 
edilməsinin qeyri-leqal yazılması. 

İdxala qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərinin 
tətbiqinin intensivliyi 
  
Индекс покрытия 
импорта 
(интенсивность 
применения 
нетарифных 
ограничений в 
импорте) 
 
Import coverage ratio 

Qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin 
tətbiq olunduğu (əhatə olunduğu) 
idxal payıdır. Bu göstərici 
harmonlaşdırılmış sistem 
nomenklaturasından istifadə 
etməklə, ayrı-ayrı mal 
kateqoriyaları üzrə hesablanır.  

Qeyri-rezident 
 
Нерезиденты 
 
Non-residents 

Daimi olaraq xarici dövlət 
ərazisində yerləşən bütün 
institutsional vahidlərdir. Bu 
vahidlər verilmiş ölkənin 
institutsional vahidlərinin filialları 
olduqları halda da qeyri-rezident 
hesab olunurlar. 

Qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərinin 
tətbiqi tezliyi 
 
Частота применения 
нетарифных 
ограничений 

Qeyri-tarif mövqelərinin ümumi 
sayında qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərinin istifadə 
olunduğu tarif mövqelərinin xüsusi 
çəkisidir.  



 
The frequency ratio 

Qeyri-tarif tədbirləri 
 
Нетарифные меры 
 
Non-tariff measures 

Milli istehsal malları ilə 
müqayisədə xarici mənşəli mallar 
üçün daha sərt şərait yaratmaqla, 
idxal və ixraca, onların həcminə, 
xarici ticarətin mal strukturuna, 
malların qiyməti və 
rəqabətqabiliyyətinə təsir edən 
qanunlar, qərarlar (qətnamələr) və 
digər normativ aktlar da daxil 
olmaqla (gömrük-tarif 
tədbirlərindən başqa) mərkəzi və 
yerli hakimiyyət orqanlarının 
istənilən sərəncamı və ya müxtəlif 
ölkələrdən olan mallar üçün 
müxtəlif rejimdir. Bu tərif işçi 
xarakterə malikdir. ÜTT-də bu 
terminin rəsmi tərifi mövcud 
deyildir. GATT-1947 çərçivəsində 
kəmiyyət məhdudiyyətləri və digər 
qeyri-tarif tədbirləri üzrə İşçi qrupu 
fəaliyyət göstərirdi. O GATT üzvü 
ölkələrinin istifadə etdiyi belə 
tədbirlərin siyahısını hazırlayırdı.  

Qeyri-tarif təhrifləri 
 
Нетарифные 
искажения 
 
Non-tariff distortions 

Qeyri-tarif tədbirlərinin 
mövcudluğu ilə bağlı ticarət 
axınlarına göstərilən mənfi təsirdir. 

Qeyri-tarif ticarət 
maneələri 
 
Нетарифные 

Tariflər istisna olmaqla, könüllü 
ixrac məhdudiyyətləri, texniki, 
inzibati və hətta beynəlxalq 
kartellərin, dempinqin və ixrac 



торговые барьеры 
 
Nontariff trade barriers 
(NTBs) 

subsidiyalarının mövcudluğu ilə 
bağlı olan ticarət 
məhdudiyyətləridir. 

Qeyri-ticarət amilləri 
 
Неторговые 
факторы 
 
Non-trade concerns 

Qeyri-ticarət xarakterli problemlər 
kənd təsərrüfatı malları ilə 
islahatlar və liberallaşdırma zamanı 
nəzərə alınması zəruri olan 
vəziyyətlərdən biri kimi ÜTT-nin 
kənd təsərrüfatı üzrə Sazişinin 
preambulasında göstərilmişdir. 
Kənd təsərrüfatı üzrə Sazişin 
preambulası bu planda ətraf 
mühitin mühafizəsində kənd 
təsərrüfatının rolunu xüsusi olaraq 
qeyd edirdi. Doha raundu 
çərçivəsində kənd təsərrüfatı üzrə 
danışıqların gedişi nəticəsində 
qeyri-ticarət xarakterli problemlərə 
- ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması, kənd təsərrüfatı 
landşaftının qorunması məsələsi, 
kənd əhalisinin məşğulluğunun 
təmin olunması, turistlərin cəlb 
olunması və digər istiqamətlər kimi 
mühüm məsələlər əlavə 
olunmuşdur.  

Qeyri-ticari mallar 
 
Неторгуемые 
товары 
 
Non-tradebale goods 

İstehsal olunduğu ölkədə istehlak 
olunan və ölkələr arasında hərəkət 
etməyən (sərhəddi keçməyən) 
mallardır.  

Qırmızı subsidiyalar 
(qadağan olunmuş 
subsidiyalar) 
 

ÜTT normaları sənaye məhsulunun 
ixracına kömək, eləcə də 
idxaləvəzləmə məqsədləri üçün 
subsidiyaların tətbiqini qadağan 



Красные субсидии 
(запрещенные 
субсидии) 
 
Red subsidies 
(prohibited subsidies) 

edir (bax: Subsidiyalar).  

Qiymətə təsir indeksi 
 
Индекс воздействия 
на цены 
 
Price impact index 

İdxal və ya ixracı qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərinə məruz qalan 
malın dünya bazar qiymətinin 
daxili bazar qiymətinə nisbətidir. 

Qiymətlər üzrə 
öhdəliklər 
 
Обязательства по 
ценам 
 
Price undertakings 

Malın qiymətinə yenidən baxılması 
(yüksəldilməsi) haqqında mal 
ixracatçısının dempinq qiyməti üzrə 
öhdəlikləri və ya dempinq qiyməti 
üzrə onun ixracının 
dayandırılmasıdır. Belə şəraitdə 
qiymətlərin yüksəldilməsi dempinq 
marjası üçün lazım olan  həddi 
keçməməlidir.  

Qlobal bölgü 
(bölüşdürücü) 
şəbəkələri 
 
Глобальные 
распределительные 
сети 
 
Global distribution 
networks 

Bu ХХ əsrin 90-cı illərində 
təşəkkül tapmış və inkişaf etməkdə 
davam edən topdan-pərakəndə 
ticarət üzrə ixtisaslaşmış iri TMK-
ın ticarət bölgü həlqələri sistemidir. 
İri bölüşdürücü şəbəkələr özündə, 
bir qayda olaraq, böyük sayda 
malların keçdiyi şaquli inteqrasiya 
olmuş həlqələri birləşdirən coğrafi 
olaraq diversifikasiya olmuş 
şəbəkələrdir. İnkişaf etmiş və 
inikşaf etməkdə olan ölkələrin 
böyük şəhərlərindəki iri 
supermarket sistemi onlara 
məxsusdur. Nəticədə belə 
supermarketlər (Metro, Aşan, 



Ramstor, Makdonalds və s.) daxili 
bazarları inhisarlaşdırır və idxal 
olunan istehlak mallarının 
strukturunu, qiymətini, 
keyfiyyətini, tələb həcmini 
müəyyən edir.  

Qlobal elektron 
kommersiya 
haqqında Bəyannamə 
(ÜTT) 
 
Декларация о 
глобальной 
электронной 
коммерции (ВТО) 
 
Declaration on Global 
Electronic Commerce 
(WTO) 

ÜTT üzvü olan ölkələrin İkinci 
nazirlər konfransında qəbul 
olunmuşdur (Cenevrə, 1998-ci il). 
Bəyannamə ÜTT-nin Baş Şurasına 
bu sahədə fəaliyyət proqramının 
hazırlanması tapşırığına malikdir. 
Ondan əvvəl isə ÜTT üzvü olan 
ölkələrin Birinci nazirlər 
konfransında (Sinqapur, 1996-cı il) 
qəbul olunmuş informasiya 
texnologiyaları məhsulları ilə 
ticarət üzrə Bəyannamə (Trade in 
Information Technologies Products 
(ITA)) olmuşdur. Bu Bəyannaməyə 
görə, informasiya texnologiyaları 
məhsullarına olan gömrük tarifləri 
2000-ci ilin yanvarın 1-də ÜTT-nin 
61 üzv ölkəsi tərəfindən “0”-dək 
azaldıldı. ÜTT çərçivəsində 
elektron ticarət haqqında 
Bəyannamənin inkişaf etdirilməsi 
üçün elektron kommersiyaya artan 
tələbi nəzərə almaqla, ÜTT-nin 
hüquqi Sazişləri ilə müəyyən 
olunan əmtəə və xidmətlərlə 
ticarətin beynəlxalq qaydalarının 
necə modifikasiya edilməsi 
haqqında məsələnin öyrənilməsi 
üzrə işə başlanıldı.  



Qlobal elektron 
ticarət haqqında 
Bəyannamə 
 
Декларация о 
глобальной 
электронной 
коммерции 
 
Declaration on global 
electronic commerce 

ÜTT üzvü ölkələrinin ikinci 
nazirlər konfransında (Cenevrə, 
1998) qəbul olunmuşdur. 
Bəyannamə ÜTT-nin Baş şurasına 
bu sahədə fəaliyyət proqramının 
hazırlanmasını tapşırmışdır. Ondan 
əvvəl ÜTT üzvü ölkələrinin birinci 
nazirlər konfransında (Sinqapur, 
1996-cı il) qəbul olunmuş 
informasiya texnologiyaları 
məhsulları ilə ticarət haqqında 
Bəyannamə (Trade in Information 
Technologies Products (ITA)) 
qəbul olunmuşdur. Bu 
Bəyannaməyə görə, informasiya 
texnologiyası məhsullarına 
(kompüterlər, telekommunikasiya 
avadanlıqları, proqram təminatı, 
elmi cihazlar) olan gömrük tarifləri 
ÜTT-nin 61 üzvü tərəfindən 2000-
ci ilin yanvarın 1-nə “0”-dək 
azaldıldı.   

Qlobal kvota 
 
Глобальная квота 
 
Global quota 

İxrac və ya idxalına icazə verilmiş 
malın həcmi və ya dəyərinə 
müəyyən olunmuş, lakin xarici 
ticarətin coğrafi istiqamətini 
məhdudlaşdırmayan kvotadır. 
Qlobal kvota çərçivəsində malların 
idxal və ixracı istənilən ölkə 
istiqamətində həyata keçirilə bilər.  

Qlobal ticarət 
imtiyazları sistemi 
 
Глобальная система 
торговых 
преференций (ГСТП) 
 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin 
qarşılıqlı ticarətində gömrük 
rüsumlarının imtiyazlı dərəcələri 
sistemidir. Bu sistem UNCTAD-ın 
himayəsi altında hazırlanmışdır.  
ÜTT çərçivəsində qlobal ticarət 
imtiyazları sisteminin hüquqi 



Global system of trade 
preferences (GSTP) 

əsasını ən əlverişli rejim 
prinsipindən istisna kimi inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə qarşılıqlı 
imtiyazlı rüsumlar sistemindən 
istifadəyə imkan verən “icazəverici 
düzəliş (qeyd-şərt)” təşkil edir.  

Qoruyucu tədbirlər 
 
Защитные меры 
(предохранительные 
меры) 
 
Safeguard action  
(safeguards) 

Müəyyən növ məhsulun milli 
istehsalı zamanı daxili sahələrə 
ciddi itki verən və ya verə biləcək 
məhsulun idxalının gözlənilməz 
artımına uyğunlaşmağa imkan 
verməkdən ötrü onun idxalının 
azaldılmasına istiqamətlənmiş 
müvəqqəti tədbirlərdir. Bu ÜTT 
qaydaları və bir çox ölkələrin milli 
qanunvericilik normaları ilə icazə 
verilmiş fövqəladə tədbirlərdir. 
Qoruyucu tədbirlərin məqsədi - 
qabaqcadan qarşısının alınması 
mümkün olmayan səbəblər üzündən 
idxalı kəskin olaraq artmış malların 
idxalını müvəqqəti olaraq 
ləngitməkdir. Mühafizə 
tədbirlərinin tətbiqi şərti - artan 
idxalın idxalla rəqabət aparan milli 
sənaye sahəsinin itki doğurduğu və 
ya itki doğurmaq təhlükəsi 
yaratdığı faktının təsdiq olunması 
təşkil edir. Qoruyucu tədbirlər ölkə 
hökumətinin sərəncamı ilə daxil 
edilir. Onlar məhdud zaman 
müddətində fəaliyyət göstərir. Bir 
qayda olaraq, mühafizə 
tədbirlərinin görülməsindən əvvəl 
təhqiqat aparılır. Beynəlxalq hüquqi 
planda bu tədbirlərin tətbiqi GATT-
1994-ün XIX maddəsi və ÜTT-nin 



mühafizə tədbirləri üzrə Sazişi ilə 
tənzimlənir. 

Qoruyucu tədbirlər 
haqqında saziş (ÜTT)
 
Соглашение о 
защитных мерах 
(ВТО) 
 
Agreement on 
safeguards (WTO) 

Ümumi formada qoruyucu 
tədbirlərin tətbiqinə GATT-1947-
nin XIX maddəsi icazə verir. 1950-
1993-cü illər ərzində bu maddə 
əsasında qoruyucu tədbirlər 23 ölkə 
tərəfindən 151 dəfə tətbiq 
olunmuşdur. GATT-1947-nin XIX 
maddəsi əsasında qoruyucu 
tədbirlərin tətbiqi GATT 
müddəalarının qeyri-təkmilliyini və 
qoruyucu tədbirlərə müraciət etmək 
imkanını müəyyən edən mühüm 
meyarların hazırlanmadığını 
(təkmil olmadığını) ortaya çıxardı. 
Ona görə də Uruqvay raundu 
nəticəsində ÜTT-nin hüquqi 
strukturuna daxil olan qoruyucu 
tədbirlər haqqında Saziş qəbul 
olundu. ÜTT-nin qoruyucu 
tədbirlər haqqında Sazişi 
preambulanı, 14 maddəni və 
əlavələri özündə birləşdirir. 1-6 və 
10-cu maddələrdə Sazişin əsas 
prinsipləri, normaları, şərtləri və 
tətbiqi sferası müəyyən olunur. 
Qoryucu tədbirlər idxalın artmasını, 
milli istehsal sahəsinə böyük 
zərərin törədilməsini və bu 
hadisələr arasında səbəb-nəticə 
əlaqələrini müəyyən etmiş 
təhqiqatdan sonra rüsumun və ya 
idxal kvotasının müvəqqəti 
yüksəldilməsi şəklində tətbiq oluna 



bilər. Qoryucu tədbirlər ilkin olaraq 
dörd ilədək olan müddətə daxil 
edilir, təkrar təhqiqat nəticəsində 
daha dörd il artırıla bilər. Qoryucu 
tədbirlər malların idxal olunduğu, 
ciddi itkinin səbəbi olan ölkələrə 
münasibətdə qeyri-diskriminasiya 
əsasında tətbiq edilir. Saziş 
qoruyucu tədbirlərin tətbiqinin 
dəqiq prosedur qaydalarını 
müəyyən edir. O aşağıdakı 
mərhələləri nəzərdə tutur: ziyana 
məruz qalmış sahədən səlahiyyətli 
milli orqana ünvanlanmış ərizə; 
qoryucu tədbirlərin tətbiqini tələb 
edən bütün vəziyyətlərin 
araşdırılması; bütün maraqlı 
tərəflərin iştirak etdiyi ictimai 
dinləmə; qoruyucu tədbirlərin 
tətbiqi haqqında hökumətə 
tövsiyələr; hökumətin qərarı ilə 
qoryucu tədbirlərin daxil edilməsi.  

Qoşulma haqqında 
protokol 
 
Протокол о 
присоединении 
 
Protocol of accession 

Ölkənin ÜTT-yə qoşulma şərtləri 
və öhdəliklərinin təsbit olunduğu 
hüquqi sənəddir.  

Qrafiklər 
 
Графики 
 
Schedules 

Ümumiyyətlə, ÜTT-yə üzv ölkənin 
bazara çıxış imkanı ilə bağlı 
öhdəliklərinin siyahısıdır (məcburi 
tarif dərəcələri, xidmət bazarlarına 
çıxış imkanı). Məhsulların 
qrafikləri kənd təsərrüfatı üzrə 
subsidiyaları və yerli dəstəyi əhatə 
edə bilər. Xidmətlər üzrə öhdəliklər 



milli razılaşmalar üzrə öhdəlikləri 
özündə birləşdirir. GATT/ÜTT 
danışıqları çərçivəsində aparılan 
güzəştlər üzrə bütün müzakirələr 
güzəştlərin sxemini əhatə edən 
qanunvericilik alətində göstərilir. 
ÜTT-yə üzv olan hər bir ölkə öz 
güzəştlərini özünün qrafikinə daxil 
edir. 

Qrup 20 (Q-20) 
 
Группа 20 (Г-20) 
 
Group of 20 (G-20) 

ÜTT çərçivəsində inkişaf etməkdə 
olan öləkələrdən ibarət Qrup-20 
ÜTT-nin beşinci Nazirlər 
konfransının (Kankun, 2003-cü il) 
gedişində formalaşmışdır. O ÜTT 
fəaliyyətinin aktual problemləri 
üzrə ən mühüm inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin mövqelərini 
koordinasiya edir. Qrup-20-nin 
qeyri-rəsmi liderləri Hindistan və 
Braziliyadır.  

Qrup 77 (Q-77) 
 
Группа 77 (Г-77) 
 
Group of 77 (G-77) 

UNCTAD-ın Birinci konfransında 
(Cenevrə, 1964-cü il) yaradılmış 
inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupu 
olmaqla, əvvəlcə özündə 77 dövləti 
birləşdirirdi. Hazırda bu qrupa 
inkişaf etməkdə olan dövlətlərin 
əksəriyyəti daxildir (133 dövlət). O, 
3 regional alt qrupdan ibarətdir: - 
Asiya, Afrika və Latın Amerikası. 
Çin Xalq Respublikası (ÇXR) 
adətən, Qrup-77 ilə birlikdə çıxış 
edir. Qrup iqtisadi məsələlər üzrə 
beynəlxalq konfranslarda inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin mövqelərini 
koordinasiya edir, proqram 
sənədləri və beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərin aktual problemləri 



üzrə bəyanatlar hazırlayır.  

Qrup 90 (Q-90) 
 
Группа 90 (Г-90) 
 
Group of 90 (G-90) 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrə 
məxsus Qrup-90 daha yoxsul 
inkişaf etməkdə olan, o cümlədən, 
zəif inkişaf etmiş ölkələri özündə 
birləşdirir. O, ÜTT-nin beşinci 
Nazirlər Konfransının (Kankun, 
2003-cü il) gedişində yaradılmışdır. 
Bu qrup inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin mövqeyini ÜTT-nin 
benyəlxalq ticarət danışıqlarının 
(Doha-raund) daha mühüm 
istiqamətləri üzrə koordinasiya edir. 
Danışıqlarda inkişaf etmiş ölkələrin 
təzyiqinə qarşı fəal surətdə durur.  

Leontyev paradoksu 
 
Парадокс Леонтьева 
 
Leontief paradox 

Hekşer-Olinin istehsal amillərinin 
nisbəti nəzəriyyəsinin praktikada 
təsdiq olunmamasını, yəni əmək 
amili ilə bol olan ölkələrin 
kapitaltutumlu məhsullar ixrac 
etməsini və kapital amili ilə bol 
olan ölkələrin isə əksinə 
əməktutumlu məhsullar ixrac 
etməsini göstərən nəzəriyyədir.  

“Lesse-fer”  
 
“Лэссэ-фэр” 
 
Laissez-faire 

İqtisadiyyata və rəqabət azadlığına 
dövlətin müdaxilə etməməsi 
siyasətidir.  

Linderin üstün tələb 
hipotezi 
 
Гипотеза 
преобладающего 

Ölkənin öz istehlakında xüsusi 
çəkisi böyük olan malları ixrac 
etməsidir.  



спроса Линдера 
 
Linder’s representative 
demand 
Lisenziyalaşdırma 
 
Лицензирование 
 
Licensing 

Dövlət icraedici hakimiyyət orqanı 
tərəfindən (xüsusi olaraq bu 
məqsəd üçün səlahiyyətləndirilmiş) 
verilən xüsusi icazə (lisenziya) 
əsasında malın icazə verilmiş idxal 
və ya ixrac qaydasıdır. ÜTT-nin 
İdxalın Lisenziyalaşdırılması üzrə 
Sazişi idxalın 
lisenziyalaşdırılmasını ölkənin 
gömrük ərazisinə mal idxalı üçün 
lisenziyanın ilkin şərt olduğu 
çərçivədə inzibati prosedura kimi 
müəyyən edir.  Lisenziyalaşdırma 
xarici ticarətin tənzimlənməsinin 
yayılmış üsulu kimi istifadə olunur, 
eləcə də ÜTT qaydalarına görə, 
insan, heyvan və bitkilərin 
həyatının və sağlamlığının 
qorunması məqsədi üçün; ətraf 
mühitin qorunması; mədəni 
dəyərlərin saxlanılması; Qırmızı 
kitaba daxil edilmiş heyvan və 
bitkilərin saxlanılması; əxlaq və 
mənəviyyatın qorunması və digər 
anoloji məqsədlər üçün ÜTT 
normalarından istisna şəklində 
istifadə oluna bilər. Bu halda 
lisenziyalaşdırma xarici ticarətin 
tənzimlənmə tədbiri kimi deyil, 
tamailə özünün ilkin təyinatı üzrə 
tətbiq olunmalıdır.  



Lisenziya ödənişləri 
 
Лицензионные 
платежи 
 
License fees 

Saziş predmetindən istifadə 
müqabilində lisenziya alanın 
lisenziya verəni təqdim etdiyi 
haqdır (mükafatdır).  

Mal əti üzrə 
Beynəlxalq 
Razılaşma  
 
Международное 
соглашение по 
говядине 
 
Arrangement 
Regarding Bovine 
Meat 

QATT və AİB üzvlərinin 27-si 
tərəfindən imzalanmış və Tokio 
raundunun Tarif və Ticarət üzrə 
Baş Sazişində əldə edilmiş 
razılaşmadır. Bu razılaşma dünya 
mal əti ticarətinni 
liberallaşdırılmasına yardıma, 
ticarəti əsassız olaraq 
məhdudlaşdıran sazişin aradan 
qaldırılmasına, mal əti ilə ticarəti 
əsassız olaraq məhdudlaşdıran mal 
əti ixracatçısı olan ölkələrin 
tədbirləri üzərində nəzarətə 
istiqamətlənmişdir.  

Mal nişanları 
 
Товарные знаки 
 
Trademarks 

İstehsalçılar tərəfindən öz 
mallarının eyniləşdirilməsi və 
həmçinin, məhsullarının 
rəqiblərindən fərqləndirilməsi üçün 
istifadə edilən söz, ad, simvol, 
nişan və ya onların birləşməsidir.  

Malın 
eyniləşdirilməsi 
 
Идентификация 
продукции 
 
Product identification 

Malın mühüm (məzmun) əlamətinə 
əsasən onun oxşarlıq 
xarakteristikalarının təyin 
edilməsidir.  

Malın idxal dəyəri 
 
Ввозная стоимость 
товара 

Xarici tədarükçünün hesab-
fakturasında göstərilmiş qiymət 
üzrə dəyər üstəgəl malların 
sərhəddədək çatdırılma xərcləri və 



 
Import cost 

digər qaimə xərcləridir.  

Malın gömrük dəyəri 
 
Таможенная 
стоимость товара 
 
Customs value 

Müstəqil satıcı və alıcı arasında 
açıq bazarda meydana çıxmış, 
gömrük bəyannaməsinin verilməsi 
anında təyinat ölkəsində satıla bilən 
malın normal qiymətidir.  

Malın mənşə 
qaydaları üzrə 
Komitə və malın 
mənşə qaydaları üzrə 
Texniki Komitə 
 
Комитет по 
правилам 
происхождения 
товаров и 
Технический 
комитет по 
правилам 
происхождения 
товаров 
 
Committee on rules of 
origin and technical 
committee on rules of 
origin 

ÜTT-nin hər bir üzvünün 
nümayəndələrindən ibarət orqandır. 
O, mallarla ticarət üzrə Şuraya 
tabedir. ÜTT-nin malların mənşə 
qaydaları haqqında Sazişinin 
müddəalarının həyata keçirilməsi 
ilə bağlı bütün işləri həyata keçirir. 
Malların mənşə qaydaları üzrə 
Texniki komitə Ümumdünya 
(Beynəlxalq) Gömrük Təşkilatının 
himayəsi altında təsis olunmuşdur. 
Onun funksiyaları malların mənşə 
qaydalarının tətbiqi və konkret 
tövsiyələrin verilməsi zamanı 
yaranan texniki problemlərin 
öyrənilməsi ilə bağlıdır. Hər bir 
ÜTT üzvü Texniki Komitədə təmsil 
olunmaq hüququna malikdir. 
Texniki Komitənin işində ÜTT-nin 
və ya Ümumdünya (Beynəlxalq) 
Gömrük Təşkilatının üzvü olmayan 
ölkələrin nümayəndələri 
müşahidəçi kimi iştirak edə bilərlər.  

Malın mənşə 
sertifikatı 
 
Свидетельство о 

Malın təsvirinə və onun dövlət 
orqanı tərəfindən şəhadətnaməsinin 
verildiyi ölkədə istehsal 
olunmasının təsdiqinə malik olan 



происхождении 
товара 
 
Certificate of origin 

xüsusi blank formasında olan 
sənəddir. Şəhadətnamə forması 
standart xarakterə malikdir. Bu 
forma Kioto Konvensiyası ilə 
müəyyən olunmuşdur.  

Malın imtiyazlı 
(preferensial) mənşə 
qaydaları 
 
Преференциальные 
правила 
происхождения 
товаров 
 
Preferential rules of 
origin 

Müqavilə və ya avtonom əsasda 
malların imtiyazlı rejimdən istifadə 
edə bilməsini müəyyən etməkdən 
ötrü ÜTT-nin istənilən üzvü 
tərəfindən istifadə olunan 
qanunların, normativ aktların və 
inzibati orqanların qərarlarının 
məcmusudur. Malların mənşə 
qaydaları haqqında ÜTT Sazişi 
malın imtiyazlı mənşəyinin milli 
qaydalarının müəyyən edilməsi 
zamanı nəzərə alınmalı olan ÜTT 
üzvü ölkələrinin öhdəliklərinə 
(metodikanı, meyarları müəyyən 
edən) malikdir. Saziş həmçinin 
malların imtiyazlı mənşə 
qaydalarına aid olan bütün 
qanunlar, təlimatlar, məhkəmə 
qərarları və inzibati qaydaların 
məcburi qaydada nəşr olunmasını, 
malların mənşə qaydaları haqqında 
olan zəruri informasiyanın isə 
ehtiyac olduqda ixracatçı və 
idxalatçılara verilməsini tələb edir. 

Malın kumulyativ 
mənşə qaydaları 
 
Кумулятивные 
правила 
происхождения 
товаров 
 

İnteqrasiya iqtisadi qruplarında 
yerləşən ölkələr tətbiq edirlər. 
Adətən, belə ölkələrdə vahid 
gömrük ərazisi və mürəkkəb 
malların istehsalında dərin 
millətlərarası koopersiya 
mövcuddur. Məsələn, Avropa 
İttifaqında (Aİ) avtomobil demək 



Cumulative rules of 
origin 

olar ki, Aİ iştirakçısı olan bütün 
ölkələrdə yerləşmiş təqribən 150 
müəssisə tərəfindən yaradılır. Bu 
halda Aİ-də fəaliyyətdə olan mənşə 
qaydaları malın Aİ-də və ya bu 
qrupun ayrıca götürülmüş ölkəsində 
istehsal olunmasının hesaba 
alınması üçün kifayət edən artan 
yekunla dəyər payını nəzərə almağa 
icazə verir. Başqa sözlə, son 
məhsulun (onun verilmiş ölkədənə 
və ya ərazidən olmasını hesab 
etməyə imkan verən) dəyər payı 
ölkələr zəncirindəki təkmilləşmə ilə 
tamamlanmış dəyər payından 
ardıcıl olaraq yaranır (toplanır).  

Malın mənşəyinin 
müəyyən edilmə 
qaydaları 
 
Правила 
происхождения 
 
Rules of origin 

Gömrük rüsumunun tutulması, 
imtiyazların tətbiqi və digər bu kimi 
tədbirlərin tətbiq olunması 
məqsədilə malların mənşə ölkəsinin 
təyin edilməsi meyarlarını müəyyən 
edən qaydalardır. Bazis qaydalarda 
deyilir ki, malın mənşə ölkəsi malın 
tam olaraq istehsal olunduğu ölkə 
hesab olunur. Malın istehsalında 
nəinki yerli istehsal məhsulları, 
eləcə də idxal məhsullarının da 
iştirak etdiyi halda, malın mənşə 
ölkəsi malın daha çox dərəcədə 
emala məruz qaldığı ölkə hesab 
olunur. “Daha çox emal” 
(Substantial Transformation) 
termini belə dəyişməni müəyyən 
edən aşağıdakı iki meyarın tətbiqi 
ilə məhduddur: - əhəmiyyətli emal 
meyarı ölkə ərazisindəki idxal 
malının ilk dörd işarə 



çərçivəsindəki mal təsnifatı 
mövqeyini dəyişəcək emalı mütləq 
keçməsinə əsaslanır. Belə ölkə 
həmin malın mənşə ölkəsi hesab 
olunur. Daha çox emal dərəcəsinə 
malın mal təsnifatındakı yerini 
dəyişməyə kifayət edən texnoloji 
əməliyyatlardan istifadə ilə nail 
oluna bilər. Belə əməliyyatların 
siyahısı qanunverici aktlarla 
müəyyən olunur; - faiz məzmunu 
meyarı (advalor pay) hazır malın 
son dəyərində xarici materialların 
son hədd payını müəyyən edir. Mal 
o vaxt verilmiş ölkədən hesab 
olunur ki, onun istehsalı gedişində 
milli komponent onun son 
dəyərindən qanunla müəyyən 
edilmiş payı ifadə etmiş olsun. ÜTT 
çərçivəsində malların mənşə 
qaydaları ÜTT-nin Malların 
Mənşəyinin Müəyyən Edilmə 
Qaydaları üzrə Saziş və Gömrük 
Proseduralarının Sadələşdirilməsi 
və Harmonlaşdırılması haqqında 
Konvensiya (Kioto Konvensiyası) 
ilə müəyyən olunur. 

Malın normal dəyəri 
 
Нормальная 
стоимость товара 
 
Normal cost (value) of 
goods 

Mallarla ticarətin adi gedişi zamanı 
istehsalçı və ya ixracatçı dövlətdə 
(xarici dövlətlər ittifaqında) anoloji 
və ya birbaşa rəqabət aparan malın 
qiymətidir.  



Maliyyə (pul 
vəsaitləri) axınları 
 
Потоки движения 
денежных средств 
 
Flow of funds 

İqtisadiyyatın əsas sektorları ilə 
onların maliyyələşmə mənbələri 
arasında funksional və statistik 
qarşılıqlı asılılıq sxemidir.  

Maliyyə xidməti 
 
Финансовая услуга 
 
Financial services 

Təchizatçı tərəfindən üzv ölkə üçün 
təklif olunan istənilən maliyyə 
xarakterli xidmətdir. Maliyyə 
xidmətləri - bütün sığorta və sığorta 
xidmətlərini və həmçinin, bütün 
bank və digər maliyyə (sığorta 
istisna olmaqla) xidmətlərini əhatə 
edir. Maliyyə xidmətlərinə 
aşağdakılar aid edilir:  
I. Sığorta və sığorta xidmətləri:  
(i) birbaşa sığorta (birgə sığorta 
daxil olmaqla): (a) həyata görə, (b) 
həyatın sığortalanmasından başqa;   
(ii) Yenidənsığorta və retrosessiya;  
(iii) Broker və agent qismində 
sığorta vasitəçiliyi;  
(iv) İddiaların tənzimlənməsi, riskin 
qiymətləndirilməsi, aktuar və 
məsləhət xidmətləri kimi sığorta 
üzrə yardımçı xidmətlər.  
II. Bank və digər maliyyə xidmətləri 
(sığorta istisna olmaqla): 
(v) əhalidən depozitlərin qəbulu və 
ödənişə aid edilən digər pul 
vəsaitləri;  
(vi) kommersiya əməliyyatlarının 
maliyyələşdirilməsi, faktorinq, 
girov və istehlak krediti də daxil 
olmaqla bütün növ ssudaların 
verilməsi;  



(vii) maliyyə lizinqi;  
(viii) bank vekselləri, yol çekləri, 
ödəmə və debet kartları, 
kreditləşmə də daxil olmaqla, 
ödəniş və pul köçürmələri üzrə 
bütün növ xidmətlər;  
(iх) öhdəliklər və zəmanətlər;  
(х) valyuta birjasında və 
birjadankənar, özü və müştərinin 
hesabına və ya başqa simada 
ticarət: (a) pul bazarının alətləri 
(çeklər, köçürmə veksellər, depozit 
sertifikatları); (b) xarici valyuta ilə; 
(c) törəmə mallar, o cümlədən və 
yalnız fyuçers və opsionlar 
olmamaqla; (d) forvard və “svop” 
əməliyyatları da aid edilməklə, 
valyuta kursları və faiz dərəcələrinə 
aid alətlərlə; (e) köçürülən qiymətli 
kağızlarla; (f) qızıl və gümüş 
sikkələri də daxil olmaqla, digər 
dövriyyə alətləri və maliyyə 
aktivləri.  
(хi) müvəkkil qismində (dövlət və 
ya özəl) zəmanət verilməklə və 
yerləşdirilməklə bütün növ qiymətli 
kağızların buraxılışında iştirak və 
bu tip emissiyalara aid olan 
xidmətlərin təklif edilməsi;   
(хii) pul bazarında broker 
əməliyyatları;  
(хiii) nəqd və ya qiymətli kağızlar 
kimi aktivlərin, bütün növ kollektiv 
investisiyaların, pensiya fondunun 
idarə edilməsi, hamilik, trast və 
saxlama xidmətləri;  
(хiv) qiymətli kağızlar, törəmə 



mallar və digər dövriyyə alətləri də 
daxil olmaqla, maliyyə aktivləri 
üzrə klirinq və ödənişlərin həyata 
keçirilməsi üzrə xidmətlər;  
(хv) maliyyə məlumatlarının 
ötürülməsi və təqdim edilməsi,  
maliyyə göstəricilərinin emalı və 
həmçinin, digər maliyyə xidmətləri  
təchizatçıları tərəfindən müvafiq 
proqram təminatı;  
(хvi) korporasiyaların alınması, 
yenidənqurulması və strategiyaları 
üzrə təkliflər, birbaşa və portfel 
investisiyaları üzrə tədqiqatlar və 
tövsiyələr və həmçinin, kredit 
məsələləri üzrə yardımçı və analitik 
materiallar da daxil olmaqla, (v)-
(хv) yarımbəndlərdə sadalanan 
bütün məsləhət, vasitəçi və digər 
kömək xarakterli maliyyə 
xidmətləri. 

Maliyyə xidmətləri 
üzrə müvəqqəti saziş 
 
Временное 
соглашение по 
финансовым услугам 
 
Financial Services 
Interim Agreement 

28 iyul 1995-ci ildə ÜTT-yə üzv-
ölkələr arasında maliyyə xidmətləri 
üzrə danışıqların birinci raundu 
nəticəsində bağlanmış sazişdir.  

Maliyyə xidmətlərinə 
əlavə 
 
Приложение по 
финансовым 
услугами 
 

Maliyyə xidmətlərinin təchizatına 
toxunan tədbirlərə tətbiq edilən 
QATS əlavəsidir. 



Understanding on 
financial services 

Mallar 
 
Товары 
 
Goods 

Xarici ticarət fəaliyyəti predmeti 
olan istənilən daşınan mülkiyyət 
(bütün enerji növləri daxil 
edilməklə) və daşınmayan 
mülkiyyətə aid edilən hava, dəniz 
nəqliyyatı, daxildə üzən gəmilər və 
kosmik obyektlərdir. Beynəlxalq 
daşımalar haqqında müqavilə üzrə 
istifadə edilən nəqliyyat vasitələri 
mal kateqoriyasına aid edilmir. 

Mallar üzrə danışıq 
qrupu 
 
Группа переговоров 
по товарам 
 
Group of Negotiations 
on Goods (GNG) 

Mallarla ticarət üzrə danışıqlarda 
yaranmış problemlərin 
əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi 
məqsədi ilə Uruqvay raundunun 
əvvəlində yaradılmış qrupdur. 
Qrupun yaradılması - mallar və 
xidmətlər üzrə danışıqların iki 
paralel yolla aparılması qərarının 
nəticəsidir. 

Mallara nəzarət 
sertifikatı 
 
Свидетельство о 
контроле товаров 
 
Goods control 
certificate 

Səlahiyyətli orqan tərəfindən 
verilən və onda təsvir olunmuş 
malların keyfiyyətinin milli və ya 
beynəlxalq standartlara və ya 
idxalatçı ölkənin qanunvericiliyinə, 
yaxud da kontraktın şərtlərinə 
uyğunluğunu təsdiq edən sənəddir.  

Malların ekoloji 
markalanması 
 
Экологическая 
маркировка товаров 
  

Məhsulun ekoloji tələblərə 
uyğunluğu haqqında markalamadır. 
Satılan malın üzərinə yerləşdirən və 
malın özünün, onun qabının ətraf 
mühitə ziyan vurmamasını göstərən 
yeni markalama növüdür. Ekoloji 



Eco-labeling markalama - verilmiş məhsulların 
və ya onların qablarının 
istifadəsinin ətraf mühitə təsirini 
göstərən xüsusi işarələrlə satışa 
daxil olan məhsulların inkişaf 
etməkdə olan markalanması 
praktikasıdır. Hazırda bu terminin 
beynəlxalq cəhətdən qəbul olunmuş 
tərifi yoxdur, eləcə də belə 
markalamanın məcburiliyini tələb 
edən qəbul olunmuş beynəlxalq 
tələblər də yoxdur. ÜTT 
çərçivəsində ekoloji markalama ilə 
bağlı olan mümkün beynəlxalq 
qaydalar məsələsi ÜTT-nin ticarət 
və ekologiya üzrə Komitəsi 
çərçivəsində müzakirə olunur. 
Lakin bu müzakirənin iştirakçıları 
arasında yaranmış güclü fikir 
ayrılıqları səbəbindən ÜTT 
çərçivəsində bu məsələ üzrə hər 
hansı bir ümumi tövsiyələr 
hazırlanmamışdır. Hazırda ekoloji 
markalamadan istifadə olunması - 
ayrı-ayrı istehsalçıların könüllü 
fəaliyyətidir. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, ekoloji markalanmaya 
malik olan mallar belə 
markalanmaya malik olmayan 
mallarla müqayisədə tədricən daha 
rəqabətqabiliyyətli olmaqdadır. 
Ekoloji markalama tədricən 
məcburi xarakter kəsb etməkdədir. 
Onun məqsədi - ətraf mühit üçün 
daha az ziyanlı məhsullar alışında 
istehlakçını inandırmaqdır. Bir sıra 
ölkələrdə idxal malının ekoloji 



markalanması idxala icazə verən 
məcburi şərtdir.  

Malların gömrük 
rəsmiləşdirilməsi 
(bəyannaməsi) 
 
Декларирование 
товаров 
 
Goods declaration 

Gömrük orqanına mallar haqqında 
məlumatlar, onların gömrük rejimi 
və gömrük məqsədləri üçün zəruri 
olan digər məlumatlar gömrük 
bəyannaməsində və ya digər üsulla 
yazılı, şifahi və ya elektron şəkildə 
bildiriş (ərizə) ilə həyata keçirilir.   

Malların ixracı 
haqqında tələblər 
 
Требования об 
экспорте товаров 
 
Export performance 
requirement 

Xarici müəssisənin idxalının onun 
ixrac etdiyi malların miqdarı və ya 
dəyəri ilə məhdudlaşdırılmasıdır. 

Malların təsvirinin və 
kodlaşdırılmasının 
harmonlaşdırılmış 
sistemi (HS) 
 
Гармонизированная 
система описания и 
кодирования товаров 
(ГС) 
 
Harmonized 
commodity description 
and coding system 
(HS) 

Beynəlxalq ticarətdə, gömrük 
işində, nəqliyyat-ekspeditor 
əməliyyatlarında və statistikada 
təsnifat məqsədləri üçün istifadə 
olunan çoxməqsədli beynəlxalq mal 
təsnifatı sistemidir. Dünyanın əksər 
ölkələrinin gömrük və statistika 
nomenklaturaları HS əsasında 
qurulmuşdur. Bu sistem ÜTT-də 
xarici ticarətin əsas mal 
nomenklaturası kimi istifadə 
olunur. ÜTT-nin bir sıra sazişləri 
təsnifat planında HS-ə əsaslanır. O, 
özündə HS haqqında 
Konvensiyanın bütün iştirakçıları 
üçün vacib olan beynəlxalq təsnifat 
əhəmiyyətinə malik olan 33 alt 



qrupu, 1241 mövqe və 5019 
submövqeni əhatə edən unifikasiya 
olunmuş təsnifat sxemini 
birləşdirir. Hər bir ölkənin milli 
maraqlarından çıxış edərək 
subbölmələrin daha kiçik bölmələrə 
ayrılması yolu ilə bu sistemin 
sonrakı genişləndirilmə imkanları 
mövcuddur. HS-in hüquqi əsasını 
beynəlxalq hüquqi akt olan və 
Konvensiya iştirakçılarının dəqiq 
öhdəliklərini özündə əks etdirən HS 
haqqında Konvensiya təşkil edir. 
HS 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. 
HS-in inkişaf etdirilməsi üzrə 
məsuliyyət Ümumdünya Gömrük 
təşkilatına həvalə edilmişdir. HS-in 
yaradılması üzrə işlər 10 il davam 
etmişdir və Gömrük əməkdaşlığı 
üzrə Şura çərçivəsində həyata 
keçirilmişdir. Yeni 
nomenklaturanın hazırlanmasının 
başlıca səbəbi ETİ-nin təsiri altında 
dünya ticarətində mal 
nomenklaturasının çox 
genişlənməsi və fəaliyyətdə olan 
nomenklaturaların belə 
dəyişikliklərə uyğun 
gəlməməsindən ibarətdir.  Məsələn, 
1930-cu illərdə dünyada istehsal 
olunan maşın və avadanlıqların 
nomenklaturası 300 min vahid, 
1970-ci illərin əvvəllərində 700 min 
vahid, 1980-ci illərin əvvəllərində 1 
mln. vahidə yaxın olmuş, hazırda 
isə 1,5 mln. vahiddir. 1988-ci il 
yanvarın 1-dən Malların təsviri və 



kodlaşdırılmasının 
harmonlaşdırılmış sistemi haqqında 
Beynəlxalq Konvensiya qüvvəyə 
mindi. Bu konvensiya dünyanın 59 
ölkəsindən və 20 beynəlxalq və 
milli təşkilatlardan, xüsusilə də 
BMT-nin Statistika bürosu, Ticarət 
və inkişaf üzrə BMT-nin konfransı, 
Tariflər və ticarət üzrə Baş Saziş 
(GATT), Beynəlxalq 
standartlaşdırma təşkilatı (İSO), 
Beynəlxalq ticarət palatası, 
Beynəlxalq dəniz daşımaları 
palatası, Beynəlxalq hava 
nəqliyyatı assosiasiyası və 
Beynəlxalq dəmir yolları ittifaqının 
iştirakı ilə Gömrük əməkdaşlığı 
üzrə Şura tərəfindən hazırlanmışdır. 
HS sisteminə keçidlə əlaqədar 
olaraq, bir təsnifat sistemindən 
digərinə keçmək üçün keçid 
açarları (uyğunluq cədvəlləri) 
yaradılmışdır. 

Malların təsvirinin və 
kodlaşdırılmasının 
harmonlaşdırılmış 
sistemi haqqında 
Konvensiya 
 
Конвенция о 
гармонизированной 
системе описания и 
кодирования товаров 
 
Convention on 
harmonized 
commodity description 

Çoxməqsədli beynəlxalq mal 
təsnifat sistemi beynəlxalq 
ticarətdə, gömrük işində, nəqliyyat-
ekspeditor əməliyyatlarında və 
statistikada təsnifat məqsədləri 
üçün istifadə olunur. HS əsasında 
dünyanın əksər ölkələrinin gömrük 
və statistik nomenklaturaları 
qurulmuşdur. HS xarici ticarətin 
əsas mal nomenklaturası kimi ÜTT-
də istifadə olunur. Təsnifat planında 
ÜTT-nin bir sıra sazişləri HS-ə 
əsaslanır. O 33 alt qrupdan, 1241 
mal mövqeyindən və 5019 



and coding system submövqedən ibarət olan vahid 
təsnifat sxemini özündə birləşdirir, 
HS haqqında konvensiyanın bütün 
iştirakçıları üçün vahid beynəlxalq 
təsnifat əhəmiyyətinə malikdir. Bu 
sistem hər bir ölkənin milli 
maraqlarına əsaslanaraq 
submövqelərin daha kiçik alt 
mövqelərə bölünməsi yolu ilə 
sonrakı inkişaf imkanına malikdir. 
HS-in hüquqi əsasını beynəlxalq 
hüquqi akt olan “HS haqqında 
Konvensiya” təşkil edir. HS-in özü 
Konvensiyanın əlavəsidir və onun 
hüquqi sisteminə daxildir. HS-in 
inkişafı üzrə məsuliyyət 
Ümumdünya gömrük təşkilatına 
həvalə edilmişdir. 

Maraqlara ciddi 
zərər yetirilməsi 
(sıxışdırılması) 
 
Серьезное ущемление 
интересов 
 
Serious prejudice 

GATT-1994-də (XVI maddə, bənd 
1) və ÜTT-nin subsidiyalar və 
kompensasiya tədbirləri haqqında 
Sazişində öz bazarından 
(idxaləvəzləmə) və ya üçüncü 
tərəfin bazarından digər tərəfin 
ixracının sıxışdırılmasına 
istiqamətlənmiş subsidiyalaşdıran 
tərəfindən subsidiyasından istifadə 
kimi şərh olunan ifadədir.  
Subsidiyalaşdırmanın ümumi 
həcminin malın dəyərinin 5%-i 
keçdiyi halda; subsidiya 
müəssisənin istismar xərclərini, 
müəssisənin istismar itkilərini 
örtmək üçün istifadə olunduğu 
halda; subsidiya dövlətə olan 
borcun birbaşa silinməsi və borc 
ödənişi üçün istifadə olunduğu 



halda maraqlara ciddi zərər 
yetirilməsi halı mövcuddur. ÜTT 
üzvü olan ölkələr maraqlara ciddi 
zərər yetirməni doğuran 
subsidiyaları tətbiq etməməlidirlər. 
Bu susbidiyalara münasibətdə 
cavab tədbirlərindən istifadə oluna 
bilər.  
“Subsidiyalar və Kompensasiya 
Tədbirləri üzrə Sazişə”ə müvafiq 
olaraq, maraqlara ciddi zərər 
vurulması aşağıdakı hallarda 
mövcud olur: a) malın qiymətində 
ümumi subsidiyalaşdırma həddinin 
səviyyəsi 5%-dən çox olduqda; b) 
sənaye sahələrinin istismar xərcləri 
ilə bağlı zərərin ödənilməsi 
subsidiyalaşdırıldıqda; v) 
müəssisələrin istismar xərcləri ilə 
bağlı zərərin ödənilməsi 
subsidiyalaşdırıldıqda; q) borcların 
birbaşa silinməsi və borcun 
ödənilməsi subsidiyalaşdırıldıqda. 

Markalama 
(nişanlama) 
 
Маркировка 
 
Labelling  

Aşağıdakı markalama növlərini 
nəzərdə tutur: - malın mənşəyi 
haqqında qeyd; - genetik şəklini 
dəyişmiş orqanizmdən ibarət olan 
məhsulun markalanması; - malın 
ekoloji tələblərə cavab verməsi 
haqqında markalama; - sosial 
markalama. 

İxrac marketinqi 
üzrə şuralar 
 
Советы по 
экспортному 
маркетингу 

Müəyyən növ malın ixrac və ya 
idxalında inhisara və ya xüsusi 
imtiyazlara malik olan şuralardır. 



 
Export marketing 
boards 

Marketinq üzrə 
nəzarətedici şuralar 
 
Контролирующие 
советы по 
маркетингу 
 
Control marketing 
boards 

Müəyyən növ kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı, bölgüsü və 
ticarəti üzrə inhisara malik olan 
təşkilatlardır (xüsusilə də aqrar 
sektorda). 

Marketinq üzrə 
tənzimləyici şuralar 
 
Регулирующие 
советы по 
маркетингу 
 
Regulatory marketing 
boards 

Müəyyən növ malın ixrac və ya 
idxalında inhisara və ya xüsusi 
imtiyazlara malik olan, lakin ixrac 
və idxalın həyata keçirilməsi üçün 
ayrı (xüsusi) firmalardan istifadə 
edən təşkilatlardır. 

Marşal-Lerner şərti 
 
Условие Маршалла-
Лернера 
 
Marshall-Lerner 
condition 

İdxala milli tələbin elatikliyinin 
mütləq qiyməti ilə milli ixraca 
xarici tələbin mütləq qiymətinin 
cəmi vahiddən böyük olduğu halda, 
milli valyuta dəyərinin azaldılması 
(devalvasiya) ticarət balansının 
yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. 

Metsler paradoksu 
 
Парадокс Метцлера 
 
Metzler paradox 

Tarif daxil edilməsi nəticəsində 
dünya bazarında idxal malının nisbi 
qiymətinin güclü surətdə aşağı 
düşməsi onun daxili qiymətinin 
artmasına deyil, aşağı düşməsinə 
gətirib çıxardığını göstərən 
nəzəriyyədir.  



Məcburi ixracın 
icrasına tələb 
 
Требование к 
экспортному 
функционированию 
 
Export performance 
requirement 

İstehsal olunan malın təsbit 
olunmuş həcminin məcburi ixracına 
olan tələblə bağlı TRİMS tədbiridir. 

Mədəni eynilik, 
mədəni mənsubiyyət, 
mədəni xüsusiyyət 
 
Культурная 
идентичность 
(культурная 
принадлежность, 
культурное 
своеобразие) 
 
Cultural identity 

Hər bir ölkənin mədəni yanaşma 
baxımından digər ölkələrdən 
müxtəlifliyini göstərən termindir. 
Özü-özlüyündə mədəni fərqlilik 
faktı şübhəsizdir, lakin, öz mədəni 
xüsusiyyətlərinin saxlanılması və 
ya möhkəmlənməsinə kömək edən 
ticarət qaydalarının ayrı-ayrı ölkələr 
tərəfindən tətbiq edilməsinə cəhd 
olunmaqla, ticarət siyasəti 
sferasında ölkələr arasında fikir 
ayrılığı yarada bilər. 

Məhdud iştirakçı 
sayına malik ticarət 
sazişləri (çoxtərəfli, 
qrup ticarət sazişləri) 
 
Торговые соглашения 
с ограниченным 
кругом (числом) 
участников 
 
Plurilateral trade 
agreements 

ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Sazişin 4k Əlavəsində sadalanmış 
sazişlərdir: bu - Mülki Aviatexnika 
Ticarəti üzrə Saziş; Dövlət Alışları 
üzrə Saziş və Süd Məhsulları üzrə 
Sazişdir. ÜTT üzvləri üçün məcburi 
xarakterə malik olan ÜTT-nin 
bütün digər sazişlərindən fərqli 
olaraq, bu sazişlər yalnız onları 
imzalamış ölkələr üçün etibarlıdır. 
Hazırda süd məhsulları və ət üzrə 
olan sazişlər öz fəaliyyətlərini 
dayandırmışlar. Qalan iki sazişdə 
ÜTT üzvlərinin yalnız bir hissəsi 
iştirak edir. 



Məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması 
üzrə öhdəliklər 
(GATT 
müddəalarına zidd 
olan ticarət 
maneələrinin 
tədricən aradan 
qaldırılması 
haqqında GATT 
sazişi) 
 
Обязательство о 
свертывании 
ограничений 
 
Rollback 

ÜTT konteksində bu, hər hansı bir 
qarşılıq və ya kompensasiya 
olmadan GATT-1947 və ya GATT 
dairəsinə daxil olan digər çoxtərəfli 
ticarət sazişləri üzrə öz üzərlərinə 
götürülmüş öhdəliklərə uyğun 
olmayan ticarət tədbirlərini ləğv 
etmək və ya bu ticarət tədbirlərini 
GATT normalarına uyğun hala 
gətirilməsi öhdəliyidir. 
Məhduduiyyətlərin azaldılması 
(aradan qaldırılması) üzrə 
öhdəliklər Uruqvay raundu 
Bəyannaməsində ifadə olunmuşdur.  

Məhdud ehtiyata 
malik məhsullar 
 
Товары с 
ограниченным  
запасом 
 
Short-supply products 

Kəskin çatışmazlığı ixracatçı üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilən 
ərzaq və digər mallardır (QATT, 
1994-cü il, maddə 11). Ölkə 
daxilində məhdud miqdarda olan 
mallar ixrac məhdudiyyətlərinə 
məruz qala bilər. Belə mallara ixrac 
kvotaları təyin edilə bilər.  

Məhdudlaşdırıcı 
işgüzar (biznes) 
praktika 
 
Ограничительная 
деловая практика 
(ОДП) 
 
Restrictive business 
practice (RBP) 

Bazara müəyyən malların girişini 
məhdudlaşdırmaq məqsədilə 
müəssisə və firmanın istifadə etdiyi 
praktikadır (məsələn, kartel 
sazişinin yaradılması). 
Məhdudlaşdırıcı işgüzar 
praktikanın (MİP) bir neçə əsas 
növləri mövcuddur. Onlardan ən 
mühümləri aşağıdakılardır: üfiqi 
məhdudlaşdırma (eyni məmulatlar 
buraxan müəssisələr arasında 
sövdələşmə) və şaquli 



məhdudlaşdırma (məhsul 
istehsalının texnoloji həlqəsi 
çərçivəsində müəssisələr arasında 
sövdələşmə). UNCTAD 
çərçivəsində MİP-ə nəzarət üzrə 
qaydalar külliyyatı (toplusu) 
hazırlanmışdır. Bu toplu tövsiyə 
xarakteri daşıyır. MİR-in 
beynəlxalq ticarətin inkişafı üçün 
hiss ediləcək maneə olması ilə bağlı 
olaraq Sinqapurda ÜTT üzvü 
ölkələrinin Nazirlər Konfransı 
(1996) rəqabət sahəsində siyasətlə 
ticarət arasındakı qarşılıqlı əlaqə 
məsələləri üzrə İşçi Qrupu 
çərçivəsində verilmiş problemin 
hərtərəfli öyrənilməsini qarşıya 
qoydu. Bu İşçi Qrup ÜTT-nin 
tərkibində fəaliyyət göstərir. 
Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
yeni raundu gedişində (Doha, 2001-
ci il) “Rəqabət sahəsində siyasət” 
problemini çoxtərəfli danışıq 
məsələləri sırasına daxil etmək 
cəhdi edildi. Lakin 2004-cü ildə 
ÜTT-nin Baş Şurasının qərarı ilə bu 
problem danışıqların gündəliyindən 
çıxarıldı.  

Məhsul vahidinin 
dəyəri (MVD) 
 
Стоимость единицы 
(СЕ) 
 
Unit value (UV) 

Məhsul vahidinin dəyəri müəyyən 
zaman kəsiyində öz həcminə 
bölünən xüsusi ticarət axınının 
dəyəri kimi müəyyən edilir. 
“advalor” ekvivalentinin 
hesablanması çərçivəsində, MVD-
dən çox vaxt ödənilən faktiki 
qiymət kimi deyil, təqribi qiymət 
kimi istifadə edilir.  



Mənfəət 
(üstünlüklər) balansı 
  
Баланс выгод 
(преимуществ) 
 
Balance of advantages 
(see also Burden-
sharing) 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarında 
ticarətdə güzəştlərin mübadiləsi 
gedişində əldə edilmiş üstünlüklərin 
tərəflər arasında bərabər bölgüsünü 
nəzərdə tutan prinsipdir.  

Malın mənşə 
ölkəsinin müəyyən 
olunma  metodları 
 
Методы определения 
страны 
происхождения 
 
The methods of 
determination of 
country of origin 

Malın mənşə ölkəsinin müəyyən 
edilməsi üzrə meyarları təyin edən 
qaydadır. Mənşə ölkəsinin 
müəyyən edilməsi ticarətin və vergi 
praktikasının tənzimlənməsi 
tədbirlərinin tətbiqi məqsədləri 
üçün zəruridir (xüsusilə gömrük 
rüsumlarının tutulması üçün). 
İstifadə olunan meyardan asılı 
olaraq, malın mənşə ölkəsi verilmiş 
malın tamamilə həmin ölkənin 
məhsullarından istifadə etməklə 
istehsal olunduğu ölkə hesab oluna 
bilər. Malın istehsalında müxtəlif 
ölkələrdə istehsal olunmuş 
məhsullardan istifadə edildiyi 
halda, malın mənşə ölkəsi malın 
daha çox emala məruz qaldığı ölkə 
hesab olunur. Digər bir meyar 
mənşə ölkəsini emal prosesində 
əlavə olunmuş dəyərin payına görə 
(advalor pay) müəyyən edir (50%-
dən yuxarı olduqda). 

Mərakeş 
bəyannaməsi, 15 
aprel, 1994 
 
Марракешская 

Uruqvay raundunun Ticarət 
Danışıqları üzrə Komitəsinin son 
sessiyasında nazirlər səviyyəsində 
qəbul olunmuşdur. Son sessiya 
1994-cü ilin aprelində Mərakeşdə 



декларация от 15 
апреля 1994 года 
 
Marrakesh declaration 
of 15 april 1994 

keçirilmişdir. Sessiya 1986-cı ilin 
sentyabrında Pundo del Estedə 
(Uruqvay) açılmış “Uruqvay 
raundu” danışıqlarının rəsmi başa 
çatmasını göstərirdi. Çoxtərəfli 
ticarət danışıqlarının Uruqvay 
raundunun nəticələrindən ibarət 
olan Bəyannamə və qəbul olunmuş 
Son akt ÜTT-nin təsis edilməsi 
haqqında Sazişin imzalanmasına 
yol açdı. Bununla, Mərakeş 
bəyannaməsi 124 dövlətin iştirak 
etdiyi, müzakirə olunan məsələlərin 
sayına görə ən iri və ən 
uzunmüddətli çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarını başa çatdırdı. ÜTT 1 
yanvar 1995-ci ildən fəaliyyət 
göstərməyə başladı. 

Merkantilizm  
 
Меркантилизм 
 
Mercantilism 

XVII əsrdə formalaşan və müasir 
dövrdə də bir çox davamçısı olan 
nəzəriyyədir. Nəzəriyyəyə əsasən, 
beynəlxalq ticarətin məqsədi 
qiymətli metallarla, müasir dövrdə 
isə xarici valyuta formasında qlobal 
sərvətin həcminin artırılması 
vasitəsilə yığım olmalıdır. 
Merkantilizm həmişə ixracın 
maksimum artırılması və idxalın 
azaldılmasına istiqamətlənir.  

Malın kumulyativ 
mənşəyi 
 
Кумулятивное 
происхождение 
товара  
 
Cumulative rules of 

Son məhsulun dəyərinin xüsusi 
çəkisini artımla nəzərə almağa və 
sonradan onun bir sıra ölkələrdə 
təkrar emal edilməsinə imkan verən 
törəmə qaydadır. 



origin 
Məsuliyyətin 
bölüşdürülməsi 
 
Распределение 
ответственности 
 
Burden-sharing (see 
also Balance of 
advantages) 

Yeni ticarət tədbirləri üzrə xərclərin 
daxildə maraqlı ölkələrin mümkün 
qədər daha geniş dairəsi üzrə 
bölgüsünün zəruriliyini göstərən 
təklifdir.  
 

Miqyas effekti 
(miqyasa qənaət) 
 
Эффект масштаба 
(экономия от 
масштаба) 
 
Economies of scale 

İstehsal xərclərinin bir vahid 
artımının istehsalın birdən çox 
vahid artmasına gətirib çıxardığı 
istehsalın inkişafıdır. Buraxılışın 
həcmi artıqca orta xərclərin 
azalması kimi də başa düşülür.  

Milli bazarın 
tariflərin köməyilə 
qorunması 
 
Защита 
национального рынка 
с помощью тарифов 
 
Tariff-based protection 

Ölkələrin yalınz tariflərin, əsasən 
də səmərəli olaraq aşağı səviyyədə 
olan advalor tariflərin köməyilə öz 
daxili bazarlarını xarici rəqabətdən 
qoruya bilməsidir. 

Milli hesablar sistemi 
 
Система 
национальных счетов
 
System of national 
accounts 

Milli və beynəlxalq iqtisadiyyatın 
qarşılqlı əlaqəsi daxil olmaqla, 
bütün əsas makroiqtisadi əlaqələri 
əks etdirən iqtisadi fəaliyyətin 
beynəlxalq olaraq qəbul olunmuş 
uçotu qaydalarının məcmusudur.  



Milli istehsal sahəsi 
 
Национальная 
отрасль 
производства 
 
Domestic industry 

ÜTT-nin Subsidiyalar və 
Kompensasiya Tədbirləri üzrə 
Sazişində (maddə 5) və GATT-
1994-ün VI maddəsinin 6-cı 
bəndində istifadə olunur. ÜTT 
dilində “milli istehsal sahəsi oxşar 
malların milli istehsalının üstün 
hissəsini özündə təmsil edən oxşar 
malların məcmu milli istehsalçıları 
hesab olunur”. Gömrük ittifaqı 
üzvlərinin yaratdığı vahid bazar 
halında milli istehsal sahəsi anlayışı 
regional ticarət birliyinin bütün 
ərazisini əhatə edir. 

Milli rejim 
 
Национальный 
режим 
 
National treatment 

Daxili ticarətə, malların nəqli və 
istifadəsinə münasibətdə daxili 
vergilər və digər daxili yığımların, 
qanunların, qaydaların və tələblərin 
həm idxal və həm də yerli mallara 
eyni cür tətbiq olunmasını tələb 
edən hüquqi normadır (GATT-
1994, III maddə, bənd 1). 
Xidmətlərə münasibətdə bu tələb o 
deməkdir ki, ÜTT üzvü olan 
ölkənin öz üzərinə öhdəlik 
götürdüyü və Milli öhdəliklər 
siyahısında olan xidmət 
sektorlarında xarici xidmətlər və 
xidmət tədarükçüləri milli 
xidmətlər və xidmət 
tədarükçülərinə verilən eyni 
rejimdən istifadə etməlidir (GATS, 
XVII maddə). Ən əlverişli rejimdən 
sonra Milli rejim ÜTT-nin ikinci 
əsas hüquqi müddəasıdır. Bu 
hüquqi norma ÜTT-nin bir sıra 
digər sazişlərində də mövcuddur.  



Milli rejimdən 
istisnalar 
 
Изъятия из 
национального 
режима 
 
National treatment 
exception 

Daxili bazarda yerli xidmət 
istehsalçıları ilə müqayisədə xarici 
xidmət istehsalçılarını 
diskriminasiyaya məruz qoyan 
daxili iqtisadi siyasət alətidir.  

Milli təhlukəsizlik 
maddəsi (şərti) 
 
Оговорка о 
национальной 
безопасности 
 
National security 
clause 

Milli təhlükəsizlik üçün əhəmiyyət 
kəsb edən sahədə mənfi olaraq əks 
olunan tariflərin istənilən 
azaldılmasına (hətta danışıqlarda 
əldə olunmuş) mane olan 
proteksionist tədbiridir. Tariflərin 
daxil edilməsinin xeyrinə olan 
arqumentlərdən biridir. Bu 
arqumentə görə, gömrük tarifləri 
resursların yerləşdirilməsinin 
iqtisadi səmərəlilik effektlərindən 
asılı olmayaraq, inkişaf etdirilməsi 
zəruri olan sənayenin müdafiə 
sahələrinin qorunmasına imkan 
verir. Belə ki, müharibə vaxtı 
iqtisadiyyatın öz məhsulları ilə 
təminatlılıq səviyyəsi çox 
mühümdür 

Milli və ya yerli pay 
(tərkib) 
 
Национальная или 
местная доля 
 
Domestic or local 
content 

Malın mənşə ölkəsinin müəyyən 
edilməsində istifadə olunan 
termindir. Istehsal olunmuş 
məhsulun dəyərində milli istehsal 
malının payını göstərir. Bu halda 
istehsal olmuş məhsulun mənşəyi 
istehsal ölkəsi hesab olunur, bu 
ölkənin özü isə malın mənşə ölkəsi 
(Country of Origin) adlandırılır. 



Minimum qiymət 
 
Минимальная цена 
 
Floor price 

Qiymətlərin minimum səviyyəsidir  

Minimum daxil 
olmanın tarif 
kvotaları 
 
Тарифные квоты 
минимального 
доступа 
 
Minimum access tariff 
quotas 

Qeyri-tarif müdafiə tədbirlərinin 
tariflərə çevrilməsi şəraitində kənd 
təsərrüfatı məhsulları bazarına 
daxilolmanın minimal səviyyəsini 
təmin edən mexnizmdir. 

Minimum yol verilən 
dempinq marjası 
 
Минимально 
допустимая 
демпинговая маржа 
 
Minimum dumping 
margin 

İki faizdən ibarət olan dempinq 
marjasıdır.  

Minimum idxal 
qiymətləri sistemi 
 
Минимальные 
импортные цены 
 
Minimum price system 
for imports 

Əlavə rüsum və ya digər 
məhdudiyyətlərin daxil edilməsi 
üçün idxal edən ölkənin hakimiyyət 
orqanlarının başlanğıc səviyyə kimi 
çıxış edən minimum idxal 
qiymətlərini müəyyən etdiyi (idxal 
mallarının real qiymətləri bu 
səviyyədən aşağı olduğu halda) 
sistemdir. Bu sistem kənd 
təsərrüfatı malları ilə ticarətdə bir 
çox ölkələr tərəfindən istifadə 
olunur. Minimum qiymətlər 
müxtəlif sistemlərdə və müxtəlif 



ölkələrdə müxtəlif adlara (bazis 
idxal qiymətləri, dövri kataloqlarda 
nəşr olunan qiymətlər, buraxılış 
qiymətləri, minimum idxal 
qiymətləri) malik ola bilər.   

Mobil istehsal amili 
 
Мобильный фактор 
 
Mobil factor 

Sahələr arasında sərbəst hərəkət 
edən (yerini dəyişən) istehsal 
amilidir.  

Modallıq 
 
Модальность 
 
Modality 

ÜTT-nin himayəsi altında aparılan 
çoxtərəfli ticarət danışıqları 
çərçivəsində dövlətlərarası ticarətin 
tənzimlənməsi üzrə bu və ya digər 
məsələnin həllinə yanaşma, ümumi 
prinsip, konsepsiyadır. 

Monitorinq 
(müşahidə) 
 
Мониторинг 
(наблюдение) 
 
Monitoring 

ÜTT-nin fəaliyyətinin mühüm 
prinsiplərindən biridir. ÜTT 
orqanları ÜTT üzvü olan ölkələrin 
öz üzərlərinə götürdükləri ÜTT 
hüquqi normalarına necə riayət 
etməsi və yerinə yetirməsinə 
nəzarəti həyata keçirir. Monitorinq 
bir neçə istiqamət üzrə həyata 
keçirilir. Hər şeydən əvvəl, bu - 
ÜTT üzvü olan ölkələrin ÜTT 
Katibliyinə təqdim etdikləri milli 
ticarət tədbirləri haqqında 
müntəzəm informasiyadır; ticarət 
siyasətinin müntəzəm icmallarının 
aparılmasıdır. Bundan başqa, 
monitorinq ÜTT-nin ayrı-ayrı 
sazişlərinin hüquqi normasıdır. 
Məsələn, İdxalın 
Lisenziyalaşdırılması Proseduraları 
haqqında Saziş belə monitorinq 
formasını avtomatik 



lisenziyalaşdırma kimi müəyyən 
edir.  

Mövsümi kvota 
 
Квота сезонная 
 
Seasonal quota 

Hər hansı bir malın konkret 
mövsümdə idxalını məhdudlaşdıran 
kvotadır. Digər ölkələrin 
tədarükçüləri üçün yerli məhsulun 
reallaşdırılmasından sonra 
mövsümlərarası dövrdə qeyri-
məhdud tədarük hüququ verir.  

Mövsümi tariflər 
 
Сезонные тарифы 
 
Seasonal tariffs 

Milli kənd təsərrüfatı məhsullarının 
kifayət qədər olan (yəni artıq) 
təklifi dövründə yüksəldilən və 
kifayət qədər olmayan təklifi 
dövründə isə azaldılan tariflərdir. 
Mövsümi tariflər ÜTT qaydalarına 
uyğun olaraq mümkündür. Onlar 
adətən, tarifin baza dərəcəsinə əlavə 
və ya güzəşt kimi müəyyən olunur. 
Tətbiq olunan mövsümi tarif 
əlavəsi əlaqələndirilmiş tarif 
səviyyəsini keçməməlidir. 

Mübadilədən əldə 
edilən qazanc 
 
Выигрыш от обмена 
 
Gains from exchange 

Yalınz digər ölkələrlə ticarət 
münasibətlərinə daxil olması 
səbəbindən ölkənin əldə etdiyi 
üstünlüklərdir.  

Mübahisələrə 
baxılması üzrə 
ekspertlər qrupu 
(Münsiflər qrupu) 
 
Группа экспертов 
для рассмотрения 
споров (Третейская 

Mübahisələrə baxılması üzrə 
Münsiflər qrupu ÜTT çərçivəsində 
konkret mübahisəli və ya 
münaqişəli vəziyyətin nəzərdən 
keçirilməsi üçün yaradılır və 
şikayət verən tərəfin xahişi ilə 
ÜTT-də mübahisələrin həllini 
tənzimləyən qayda və proseduralar 



группа) 
 
Panel 

haqqında razılaşmaya uyğun olaraq 
mübahisələrin həll edilməsi Orqanı 
tərəfindən təsis olunur. Qrupun 
tərkibinə adətən, fərdi olaraq 
fəaliyyət göstərən və mübahisənin 
predmetini təşkil edən məsələlər 
üzrə tanınmış avtoritet olan üç 
ekspert daxildir. Ekspertlər qrupu 
mübahisənin mahiyyətini 
öyrənməli, Mübahisələrin həlli 
Orqanına tövsiyələrin 
formalaşdırılmasında və ya qərar 
qəbulunda kömək edən nəticə və 
tövsiyələr etməlidir. Dar 
məsələlərin nəzərdən keçirilməsi 
üçün Münsiflər qrupu məsləhət-
ekspert qrupları yarada bilər. 
Mübahisəsi aparılan məsələdə 
böyük marağı olan istənilən ÜTT 
üzvü bu məsələdə maraqlı olmasını 
Mübahisələrin Həlli Orqanına 
bildirə və ekspertlər qrupu 
qarşısında çıxış etmək və ona öz 
materiallarını təqdim etmək imkanı 
əldə edə bilər. ÜTT-nin belə üzvü 
“üçüncü tərəf” adlandırılır. 
Ekspertlər qrupu Mübahisələrin 
həlli orqanına yazılı məruzə edir.  

Mübahisələrin həlli 
orqanı 
 
Орган по 
разрешению споров 
(ОРС) 
 
Dispute settlement 
body (DSB) 

ÜTT-nin Baş Şurası ÜTT-nin təsis 
edilməsi haqqında Sazişin IV 
maddəsinə uyğun olaraq 
yaradılması ÜTT Mübahisələrinin 
Həlli haqqında Sazişində nəzərdə 
tutulan Mübahisələrin həlli 
orqanının (MHO) funksiyalarını 
yerinə yetirə bilər. Bu halda belə 
Orqan öz katibinə, öz qayda və 



proseduralarına malik olur. MHO 
münsiflər qrupu yaratmaq, bu 
qrupların və Apellyasiya Orqanının 
məruzələrini qəbul etmək, MHO-da 
qəbul olunmuş qərar və tövsiyələrin 
icrasına nəzarət etmək və zəruri 
hallarda güzəştlərin 
dayandırılmasına icazə vermək 
səlahiyyətinə malikdir. MHO 
mübahisə və münaqişə 
vəziyyətlərinin həllinə zərurət 
yarandığı halda öz iclaslarını 
keçirir. MHO-nun konsensus 
əsasında qərar qəbul edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. MHO – ÜTT 
çərçivəsində mübahisələrin həlli 
sistemində mühüm yer tutur. 1 
Yaınvar 1995-ci ildən başlayaraq 
onun fəaliyyəti dövrü ərzində ÜTT 
üzvləri arasında çoxlu sayda 
mübahisələrə baxılmışdır. MHO-
nun işi bu orqanın və ÜTT-də 
mübahisələrin həllinin bütün 
sisteminin fəaliyyətinin 
səmərəliliyini göstərdi.  

Mübahisəli 
subsidiyalar 
 
Субсидии, дающие 
основание для 
принятия мер 
(оспариваемые 
субсидии) 
 
Actionable subsidies 

Mübahisəli subsidiyalara digər 
dövlətin müqaviməti üçün əsas 
yaradan bir dövlətin istənilən 
subsidiyaları daxildir. Başqa sözlə, 
bu - digər dövlətin milli istehsalına 
və xarici ticarətinə mənfi təsir edən 
subsidiyalardır. Mənfi təsir milli 
istehsal sahəsinə törədilən itkidən, 
əvvəllər verilmiş ticarət güzəştinin 
qiymətdən düşməsindən ibarət ola 
bilər. Mübahisəli subsidiyalar bir 
qayda olaraq, sarı subsidiyalar 



qrupuna daxildir. Mübahisəli 
subsidiyalara münasibətdə 
kompensasiya tədbirləri tətbiq 
oluna bilər.  

Müdaxilə olunmuş 
qiymət 
 
Интервенционная 
цена 
 
Interventional price 

Müəyyən qiymət səviyyəsi əldə 
edildikcə, Aİ-nin kənd təsərrüfatı 
mallarını almağa başladığı, Ümumi 
kənd təsərrüfatı siyasətinin nəzərdə 
tutduğu mexanizmdir.  

Müəlliflik hüquqları 
və oxşar hüquqlar 
 
Авторские и 
смежные права 
 
Copyright and related 
rights 

Müəyyən məhsula (əsərə) sahib 
olmanın müstəsna hüququdur. 
Müəlliflik hüququ adətən, özündə 
səsləndirmə (canlandırma), icra, 
yazılış, film yaratma hüququ, radio 
üzrə verilişlər, tərcümə və 
adaptasiya hüquqlarını birləşdirir. 
TRİPS qaydalarına görə, kompüter 
proqramları da ədəbiyyat əsərləri 
kimi eyni müəlliflik hüquqları 
kateqoriyasına daxildir. TRİPS üzrə 
Sazişə görə, ÜTT üzvləri 1971-ci 
ilin Bern konvensiyasının 1-21-ci 
maddələrinə və onların əlavələrinə 
riayət etməli və elektron hesablama 
maşınları üçün proqramların 
qorunan obyektləri sırasına daxil 
edilməlidir. TRİPS üzrə Sazişə görə 
müəlliflik hüquqları və oxşar 
hüquqların qorunma müddəti 50 
ildən az deyildir. Fotoqrafiya 
əsərləri və tətbiqi sənət əsərləri 25 
il müddətində qorunur.   



Mükafat  
 
Премия 
 
Bounty 

Konkret məqsədlər üzrə daxili 
istehsalçılar üçün nəzərdə tutulmuş 
subsidiyalardır. 

Mülki təyyarələrlə 
ticarət haqqında 
Saziş 
 
Соглашение о 
торговле 
гражданскими 
самолётами 
 
Agreement on Trade in 
Civil Aircraft 

1988-ci ildə QATT üzvlərinin 
Tokio raundu kimi tanınan 
sessiyasından sonra bağlanmış 
beynəlxalq razılaşmadır. Bu sazişi 
mülki təyyarələr istehsal edən 22 
dövlət imzalanmışdır.  Bu saziş, 
mülki təyyarə və onlar üçün ehtiyat 
hissələri ilə ticarətdə bütün 
rüsumların ləğv edilməsini, bu 
dövlətlərin hökumətləri tərəfindən 
mülki təyyarələrin alınması üzrə 
proseduraların liberallaşdırılmasını 
və onların istehsalı prinsiplərinin 
razılaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Mümkün müdafiə 
 
Возможная защита 
 
Contingent protection 

Dempinq və ya subsidiyaların 
tətbiqi nəticələrinə və eləcə də 
sənayeyə ziyan vuran idxalın 
gözlənilməz artımına qarşı durmaq 
üçün işə salına bilən (fəaliyyət 
göstərə bilən), ÜTT sazişlərinə görə 
qanuni olan və bəzən müdafiə 
mexanizmləri adlandırılan 
qoruyucu ticarət mexanizmləridir.  

Müqayisəli 
üstünlüklər 
nəzəriyyəsi 
 
Теория 
сравнительных 
преимуществ 
 
Comparative 

İlk dəfə Britaniya iqtisadçısı 
D.Rikardo tərəfindən irəli sürülən 
nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyəyə 
əsasən, nisbətən yaxşı keyfiyyətlə 
məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşmış 
istənilən ölkə, böyük ehtimalla malı 
ixrac etmək imkanı əldə edəcəkdir. 
Bu halda ölkənin müqayisəli 
üstünlüyü, onun dünya bazarına 



advantage theory subsidiyalaşdırılmamış ixracın 
həyata keçirilmə qabiliyyətilə ifadə 
olunur.  
Rikardonun müqayisəli üstünlüklər 
qanunua əsasən, əgər hətta bir ölkə 
hər iki malın istehsalında digər ölkə 
ilə müqayisədə az səmərəlidirsə 
(yəni mütləq faydasızlığa 
malikdirsə), buna baxmayaraq, 
qarşılıqlı faydalı ticarət üçün əsas 
mövcuddur. Birinci ölkə mütləq 
qeyri-üstünlüyünün ən az olduğu 
malın istehsalı üzərində 
ixtisaslaşacaq və həmin malı ixrac 
edəcək və onun mütləq qeyri-
üstünlüyünün daha çox olduğu malı 
idxal edəcəkdir. 
Rikardo beynəlxalq ticarətin 
səbəbini kapitalın milli sərhədləri 
nisbətən keçə bilməmə 
qabiliyyətində görürdü və dünya 
ticarətinin mal strukturunu ölkələr 
arasında əməyin məhsuldarlığında 
sabit (davamlı) fərqlərlə izah edirdi. 
Malın nisbi qiymətinin onların 
istehsalına çəkilən nisbi əmək 
xərclərinə proporsional olaraq 
dəyişdiyini fərz etməklə, o, azad 
ticarətin hər bir ölkənin müqayisəli 
üstünlüyə malik olduğu malları 
ixrac etməsini və belə ticarətin 
özünü təmin etmə vəziyyəti ilə 
müqayisədə qarşılıqlı olaraq daha 
faydalı olacağına  gətirib 
çıxaracağını göstərmişdir.  
Əgər müxtəlif ölkələrdə müxtəlif 
sahələrdə əməyin məhsuldarlığında 



fərqlər olarsa, Rikardo ticarət 
modeli hər hansı iki ölkə arasında 
ticarətin strukturunun izahını 
kifayət qədər yaxşı verir. Rikardo 
modelinin ilk belə emipirik 
yoxlanışı əməyin məhsuldarlığı və 
ixrac haqqında məlumatlardan 
istifadə etməklə, Makduqall 
tərəfindən aparılmışdır [34, 35]. 
Rikardonun sadə ticarət modelinin 
yüksək dərəcə empirik olaraq təsdiq 
olunmasına baxmayaraq, o ciddi 
qüsura malikdir: o müqayisəli 
üstünlüyü təklif edir, amma izah 
etmir. Yəni Rikardo və ümumilikdə 
klassik iqtisadçılar ölkələr arasında 
əməyin məhsuldarlığının və 
müqayisəli üstünlüyün 
müxtəlifliyinin heç bir izahını 
vermirlər, onlar həmçinin 
beynəlxalq ticarətin istehsal 
amillərindən gəlirlərə təsiri 
haqqında fikir yürütməmişlər. 

Müstəsna hüquqa 
malik xidmət 
tədarükçüləri 
 
Поставщики услуг с 
исключительными 
правами 
 
Exclusive service 
suppliers 

GATS müəyyən edir ki, ÜTT-nin 
hər bir üzvü öz ərazisinə 
xidmətlərin istənilən inhisarçı və ya 
müstəsna xidmət tədarükçüsünün 
inhisarçı tədarükü zamanı ÜTT-nin 
bu üzvünün ən əlverişli rejim 
öhdəlikləri və onun spesifik 
öhdəliklərinə uyğun olmayan 
şəkildə (GATS-ın II maddəsi) 
fəaliyyət göstərməməsini təmin 
etməlidir. ÜTT-nin hər bir üzvü 
xidmətlərin inhisarçı 
tədarükçüsünün öz inhisarçı 
mövqeyindən sui-istifadə 



etməməsini təmin etməlidir. GATS-
ın VIII maddəsi hökumət tərəfindən 
inhisar hüquqları verilmiş 
müəssisələrin fəaliyyətini 
tənzimləyən konkret hüquqi 
normalara malikdir.  

Mütəşəkkil ticarət 
 
Организованная 
торговля 
 
Managed trade 

Formal və qeyri-formal 
razılaşmalarla tənzimlənən bir-sıra 
mal kateqoriyaları ilə və ya bəzi 
sektorlarda ararılan beynəlxalq 
ticarətdir. GATT, hazırda isə ÜTT 
terminologiyasında bu - çoxtərəfli 
sazişlər bazasında təşkil olunmuş 
ticarətdir ki, bu çərçivədə hər hansı 
bir malın ixracatçıları və ya 
idxalatçıları üçün kvotalar müəyyən 
oluna bilər. ÜTT qaydaları ticarətin 
tənzimlənməsinin belə tədbirlərini 
qeyri-bazar tədbirləri kimi nəzərdən 
keçirməklə, onların tətbiqini 
qadağan edir. Ticarətin 
tənzimlənməsi hökumət və ya 
firmalararası səviyyədə qəbul 
olunmuş razılaşmalar vasitəsilə 
həyata keçirilir. Mütəşəkkil 
ticarətin məqsədi, istisnasız olaraq 
bütün hallarda satış bazarının 
bölüşdürülməsinin tənzimlənməsini 
göstərir.  

Mütləq üstünlüklər 
nəzəriyyəsi 
 
Теория фбсолютных 
преимуществ 
 
Absolute advantage 
theory 

Smit sübut edirdi ki, ölkələr ticarət 
apardıqları digər ölkələrə nisbətən 
yerli istehsalı ucuz başa gələn 
məhsulları və xidmətləri ixrac 
edəcək, baha başa gələnləri (digər 
ölkədə ucuz başa gələn məhsul və 
xidmətləri) isə idxal etməyə 
çalışacaqdır. Buna baxmayaraq, 



mütləq üstünlüyün köməyilə, biz 
bugunkü dünya ticarətinin yalnız 
kiçik bir hissəsini, məsələn, inkişaf 
etmiş və inkişaf etməkdə olan 
ölkələr arasında ticarətin müəyyən 
hissəsini izah edə bilərik. Dünya 
ticarətinin böyük bir hissəsi, 
xüsusən də inkişaf etmiş ölkələr 
arasında olan ticarət mütləq 
üstünlüklərin köməyilə izah oluna 
bilməz. 
Əslində, mütləq üstünlüklər halı 
daha ümumi nəzəriyyə olan 
müqayisəli üstünlüklərin xüsusi halı 
kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

Müvəqqəti 
antidempinq 
rüsumları 
 
Временные 
антидемпинговые 
пошлины 
 
Provisional anti-
dumping duties 

Dempinqin xarici təzahürünün 
yaranması aydın olduqda tətbiq 
edilən rüsum və vergilər 

Müvəqqəti 
kompensasiya 
rüsumları 
 
Временные 
компенсационные 
пошлины 
 
Provisional 
countervailing duties 

“Subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə razılaşma”ya əsasən, 
müvəqqəti tədbirlər aşağıdakı 
hallarda tətbiq edilə bilər: a) 
araşdırmalar qaydalara müvafiq 
olaraq başlanıldıqda; b) 
subsidiyalaşdırılan ixrac ölkə 
sənayesinə ziyan vurduqda; v) 
müvafiq səlahiyyətli orqanlar 
araşdırma dövründə bu tədbirlərin 
ziyanın qarşısının alınması üçün 
zəruri olduğu qənaətlərini ifadə 



etdikdə. Müvəqqəti tədbirlər pul 
depozitləri və ya borc öhdəlikləri 
ilə təminat verilən müvəqqəti 
kompensasiya rüsumları formasını 
ala bilərlər. 

Müvəqqəti tədbirlər 
 
Временные меры 
 
Provisional measures 

Təhqiqat aparan hakimiyyət 
orqanları nümayəndələrinin bu 
dövrdə itkinin qarşısının alınması 
üçün belə tədbirlərin zəruri 
olmasını hesab etdiyi hallarda pul 
depozitləri formasında müvəqqəti 
tədbirlərdən istifadə imkanını 
müəyyən edən və ÜTT-nin 
antidempinq tədbirləri üzrə 
Sazişində (maddə 7) və ÜTT-nin 
subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Sazişində (maddə 
17) olan müddəadır. Hər iki saziş 
müəyyən edir ki, belə müvəqqəti 
tədbirlər yalnız təhqiqat aparan 
hakimiyyət orqanları 
nümayəndələrinin dempinqin və ya 
subsidiyalaşdırmanın olması və 
nəticə etibarilə milli sənaye 
sahəsinə itkinin olması haqqında 
müsbət ilkin nəticələrə gəldiyi 
halda tətbiq oluna bilər.   

Müvəqqəti tətbiq 
haqqında protokol 
 
Протокол о 
временном 
применении 
 
Protocol of Provisional 
Application (PPA) 

1947-ci ildə QATT-ın ilkin 
iştirakçıları tərəfindən, razılaşmanı, 
sonradan onun daimi əsasa çevirənə 
qədər müvəqqəti əsasda tətbiq 
etmək üçün qəbul edilmişdi. Lakin, 
qeyd edilən məsələ həyata 
keçirilməmişdi.  



Müvəqqəti xüsusi 
qoruyucu tədbirlər 
 
Временные 
специальные 
защитные меры 
 
Provisional safeguard 
measures 

“Xüsusi Qoruyucu Tədbirləri üzrə 
Saziş”ə əsasən, kritik vəziyyətdə 
gecikdirilməsi ziyanla nəticələnən 
və gələcəkdə aradan qaldırılması 
çətin olan hallarda, istənilən ÜTT 
üzvü olan ölkə artan idxalın ciddi 
ziyan vurmasının mövcudluğu və 
ya onun gözlənilməsinin aşkar 
sübutları haqqında ilkin 
müəyyənləşdirməyə əsasən 
müvəqqəti xüsusi qoruyucu 
tədbirlər tətbiq edə bilər. 

Neytral ticarət artımı 
 
Нейтральный рост 
торговли 
 
Neutral trade growth 

Ölkələr arasında ticarət şərtlərini 
dəyişmədən beynəlxalq ticarətin 
fiziki həcminin artmasıdır.  

Nəqliyyat və ticarət 
proseduralarının 
asanlaşdırılması üzrə 
Milli Komitə 
 
Национальный 
комитет по 
упрощению торговых 
и транспортных 
процедур 
(Национальный оган 
по упрощению 
процедур торговли, 
комитет ПРО) 
 
National Trade and 
Transport Facilitation 
Committee;  NTTFC 
(National Trade 

Ticarət proseduralarının 
asanlaşdırılması üzrə milli orqandır.  



Facilitation Body; 
PRO organization) 

Nəqliyyat xidmətləri 
 
Транспортные услуги 
 
Transport services 

Termin bütün növ yükləri, 
sərnişinləri, xüsusi növ daşımaları, 
eləcə də bütün yanaşı və köməkçi 
əməliyyatlar dairəsini əhatə edir. 
GATS təsnifatçısı nəqliyyat 
xidmətlərini nəqliyyatın növündən 
və ya əməliyyatın xarakterindən 
asılı olaraq bölür (nəqliyyat və ya 
köməkçi). Bu təsnifat aşağıdakı 
nəqliyyat növlərini özündə 
birləşdirir: dəniz, daxili su, dəmir 
yolu, avtomobil yolu, boru kəməri, 
hava nəqliyyatı və kosmik 
nəqliyyat. Köməkçi (yanaşı) 
əməliyyatlar nəqliyyat-ekspeditor 
əməliyyatlarını; yükləmə-boşaltma 
işlərini; konteyner terminallarını; 
liman xidmətlərinə giriş və 
limanlardan, hava limanlarından, 
dəmir yolu terminallarından 
istifadə; təcili (fövqəladə) təmir 
işləri; yanacaqla doldurma və s. 
özündə birləşdirir. GATS-a görə, 
yükün yerdəyişməsi müxtəlif 
ölkələrin rezidentləri olan fiziki və 
hüquqi şəxslər arasında baş 
verdikdə, bu halda nəqliyyat 
əməliyyatları beynəlxalq 
əməliyyatlar hesab olunur.  

Nomenklatura 
 
Номенклатура 
 
Nomenclature 

Nomenklatura məhsulların 
müəyyən edilmiş meyarlar üzrə 
təsnifləşdirilməsi, təfsilatlı və 
ardıcıl surətdə verilməsi üçün 
razılaşdırılmış sistemdir. Bu zaman 
məhsul qruplarına nomenklaturanı 



qəbul edən bütün tərəflərin istifadə 
etdiyi rəqəm təqdim edilir. Əksər 
böyük ticarət ölkələri idxal olunan 
malları Uzlaşdırılmış Əmtəə 
Xüsusiyyətlərinə və Kodlaşdırma 
Sisteminə uyğun olaraq 
təsnifləşdirirlər. 

Nominal tarif 
 
Номинальный тариф 
 
Nominal tariff 

Son məhsulun qiyməti əsasında 
hesablanan tarifdir (məsələn, 
advalor tarif). 

Nominal müdafiə 
səviyyəsi 
 
Номинальная 
степень защиты 
 
Nominal rate of 
protection 

Malın daxili qiymətinin xaricidəki 
qiyməti ilə müqayisədə həddini 
keçməsini göstərən (adətən, faizlə) 
iqtisadi termindir. 

Normal qiymət 
 
Нормальная 
стоимость 
 
Normal value 

Dempinqin mövcudluğunun təyin 
olunmasında əsas konsepsiyadır. 
İstehsalçı-ölkədə anoloji və ya 
bilavasitə rəqabət aparan malın 
qiyməti və yaxud bu mal ilə 
ticarətin adi gedişində ixracatçı 
qiymətidir. 

Nominal valyuta 
kursu 
 
Номинальный 
валютный курс 
 
Nominal exchange rate 
(NER) 

Bir vahid xarici valyutanın alınması 
üçün zəruri olan milli valyuta 
vahidinin miqdarıdır. 



Nominal effektiv 
valyuta kursu 
 
Номинальный 
эффективный 
валютный курс 
 
Nominal effective 
exchange rate (NER) 

Nominal ikitərəfli milli valyuta 
kurslarının əsas ticarət 
partnyorlarının onların təhlil olunan 
ölkənin ixracındakı, idxalındakı və 
ya xarici ticarətindəki payına görə 
çəkiyə malik olan valyutalarına 
nisbətinin  kimi hesablanan 
indeksdir. 

Nüvə təhlükəsizliyi və 
ÜTT qaydaları 
 
Ядерная 
безопасность и 
правила ВТО 
 
Nuclear security and 
WTO rules 

ÜTT qaydaları ÜTT-nin hüquqi 
normalarında istisnalar şəklində 
istənilən ÜTT üzvünə “kimyəvi 
reaksiya vasitəsilə parçalanan 
materiallar və onların alındığı 
materillara münasibətdə” öz 
təhlükəsizliyinin mühüm 
maraqlarını qorumaq üçün ÜTT 
üzvünün zəruri hesab etdiyi 
istənilən tədbir və fəaliyyəti tətbiq 
etməyə icazə verir (GATT-1994, 
XXI maddə, I bənd). Bu məsələ 
üzrə demək olar ki, anoloji müddəa 
həm GATT-1994-də, həm də 
GATS-da mövcuddur. Bu 
müddəalar ÜTT üzvlərini ÜTT 
sənəd və sazişlərində olan hər hansı 
bir hüquqi öhdəliklərə riayət 
olunmasından azad edir və nüvə 
təhlükəsizliyinin saxlanılması üzrə 
tədbirlərin tətbiqində onlara tam 
sərbəstlik verir.  

Ofset (kompensasiya) 
haqqında saziş 
 
Соглашения об 
офсете 
 

Valyuta hesablaşmalarından 
istifadə etmədən milli malların 
ixracının köməyilə idxal mallarının 
ödənişini həyata keçirməyə imkan 
verən barter sazişlərinin bir 
növüdür. 



Countertrade offset 
agreements 

Ofşorinq 
 
Офшоринг 
 
Off-shoring 

Şirkətin öz istehsal fəaliyyətinin bir 
hissəsini xaricdə yerləşdirməsidir. 
Yenidən yerləşmə ana şirkətin 
fəaliyyətinin bir hissəsinin xarici 
filiallara köçürülməsi yolu ilə 
firmadaxili əsasda həyata keçirilir. 
Adətən, ofşorinqin motivini 
fəaliyyətin daha əlverişli vergi 
iqliminə və ya daha aşağı əmək 
haqqına malik olan ölkəyə 
köçürülməsi təşkil edir.  

On səkkizlərin 
Məsləhət Qrupu 
 
Консультативная 
Группа 
Восемнадцати 
 
Consultative Group of 
Eighteen 

İnkişaf etmiş və etməkdə olan 
ölkələrin nüsayəndələrindən ibarət 
olan qeyri-rəsmi qrupdur. Ümumi 
maraq kəsb edən və ÜTT-nin iş 
gündəliyində olan vacib 
problemlərin işlənib-hazırlanması 
ilə məşğul olur. Bu qrup qərarların 
qəbul edilməsi səlahiyyətinə malik 
deyildir. QATT çərçivəsində 
mövcud olan və 11 iyul 1975-ci 
ildə yaradılmış qeyri-rəsmi 
mexanizm kimi, öz ticarət 
siyasətlərinə məsul olan yüksək 
rütbəli vəzifəli şəxslərdən ibarətdir. 
Qrupun fəaliyyətinə dünya ticarət 
problemlərinin qeyri-rəsmi 
müzakirəsi, beynəlxalq ticarət 
münasibətlərinin müxtəlif inkişaf 
istiqamətlərinin öyrənilməsinə 
kompleks yanaşma və gələcək 
əməkdaşlığın əsaslarının 
formalaşdırılması aiddir. İldə 3-4 



dəfə yığışaraq, iştirakçı ölkələr 
üçün tövsiyələr hazırlayır. 

Optimal tarif 
dərəcəsi 
 
Оптимальная ставка 
тарифа 
 
Optimum (optimal) 
tariff rate 

Milli iqtisadi rifah səviyyəsinin 
maksimumlaşdırılmasını təmin 
edən tarif səviyyəsidir. Ticarətin 
həcminin azalması nəticəsində 
mənfi effektə əks olaraq ticarət 
şərtlərinin yaxşılaşması nəticəsində 
faydaları (qazancları) 
maksimumlaşdıran tarif dərəcəsidir. 
Optimal tarif dərəcəsi idxalın 
elastikliyinə əks olan kəmiyyətə 
bərabərdir. 
Beynəlxalq idxal bazarında böyük 
ölkə tərəfindən müəyyən olunan 
optimal tarif və ya optimal kvota 
ölkənin ticarətdəki monopsoniya 
gücündən üstünlük əldə etməsinə 
imkan verir və milli rifahda artımla 
nəticələnir. Eynilə böyük ölkənin 
beynəlxalq ixrac bazarında tətbiq 
etdiyi optimal ixrac vergisi və ya 
könüllü ixrac məhdudiyyətləri 
ölkənin ticarətdəki monopoliya 
gücündən üstünlük əldə etməsinə 
imkan verir və milli rifahda artımla 
nəticələnir. Proteksionizm üçün 
olan bu arqument “ticarət şərti 
arqumenti” kimi tanınmışdır. 
Optimal tarifdən, eləcə də ixrac 
vergisindən, idxal kvotasından və 
ya könüllü ixrac 
məhdudiyyətlərindən istifadə 
“qonşunun müflisləşdirilməsi” 
siyasəti, yəni bir ölkənin yalnız 



digər ölkələrə ziyan vurmaqla 
qazanc əldə etməsi siyasətidir. 

Orta çəkili (ticarətin 
həcminə görə) ticarət 
tarifləri 
 
Средневзвешенные 
торговые тарифы 
 
Trade-weighted 
average tariffs 

Verilmiş tarif istiqamətində 
ticarətin həcminə əsaslanaraq tarifin 
qiymətləndirilməsidir. Hər bir tarif 
dərəcəsinin ticarət axınının həcmi 
üzrə çəkilməsi və bu əsasda orta 
kəmiyyətin müəyyən edilməsi yolu 
ilə hesablanır. 

Oxşar mallar 
 
Подобные товары 
 
Similar goods 

ÜTT-nin Gömrük Dəyərinin 
Müəyyən Edilməsi üzrə Sazişində 
bu termin tam eyni olmasa da, 
oxşar xarakteristikalara və oxşar 
tərkib materiallara malik olan, eyni 
funksiyanı yerinə yetirən və 
kommersiya planında qarşılıqlı 
olaraq əvəzlənə bilən, eyni mal 
markasına malik olan, eyni 
reputasiyaya malik olan və eyni bir 
ölkədə istehsal olunan malları 
bildirir.  

Öhdəliklərdən 
müvvəqəti azad olma 
 
Временное 
освобождение от 
обязательств 
(изъятия) 
 
Waiver 

Müstəsna hallarda ÜTT üzvü 
ölkələrinin Nazirlər Konfransı 
istənilən ÜTT üzvünü öz xahişi ilə 
ÜTT sazişləri üzrə bu və ya digər 
öhdəliklərdən azad edə bilər. 
Öhdəliklərdən azad olma haqqında 
qərar rəsmi olaraq üzvlərin dörddə 
üçünün səs çoxluğu ilə qəbul oluna 
bilər. Lakin ÜTT-nin təsis edilməsi 
haqqında Sazişin IX maddəsinin 3a 
bəndi bu sazişdən irəli gələn 
öhdəliklərdən azad etmə xahişinə 



konsensus yolu ilə qərar qəbulu 
praktikası əsasında baxılmasını 
göstərir. ÜTT-nin təsis edilməsi 
haqqında Sazişin 1, 2, 3 k 
əlavələrinə daxil edilmiş hüquqi 
sənədlər Sazişin ayrılmaz tərkib 
hissəsidir, öhdəliklərdən azad etmə 
haqqında qərar qəbulu qaydası 
ÜTT-nin çoxtərəfli sazişlərindən 
irəli gələn bütün öhdəliklərə 
konsensus yolu ilə şamil edilir. 
Öhdəliklərdən azad etmə haqqında 
qərar müəyyən müddət fəaliyyət 
göstərən konkret şərtlərlə 
qabaqcadan şərtləşdirilir.  

Öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsinin təmin 
olunması 
 
Обеспечение 
исполнения 
обязательств 
 
Enforcement 

Bu anlayış məsləhət, mübahisələrin 
həll olunması, qarşılıqlı təzyiq və 
cavab tədbirlərini özündə əks 
etdirir. 

Öhdəliklərin 
(faydaların) yox 
edilməsi və 
azaldılması 
 
Сведение на нет 
обязательств 
 
Nullification and 
impairment of the 
benefits 

ÜTT-nin subsidiyalar və 
kompensasiya tədbirləri haqqında 
Sazişində istifadə olunan bu ifadə - 
subsidiyalaşdıran tərəfin idxalatçı 
ölkədə əlaqələndirilmiş gömrük 
rüsumu dərəcəsini neytrallaşdıracaq 
ölçüdə (həcmdə) ixrac subsidiyası 
daxil etməsi hallarının 
adlandırılması üçün işlədilir. ÜTT 
üzvü olan ölkələr belə subsidiyaları 
tətbiq etməməlidirlər.  



Öhdəliklərin 
asimmetriyası 
(uyğunsuzluğu) 
 
Ассиметрия 
обязателств 
 
Skewness of 
commitments 

Maliyyə xidmətləri ilə ticarət 
rejiminin elementlərindən biridir. 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrlə 
müqayisədə inkişaf etmiş ölkələrin 
maliyyə xidmətləri ilə ticarətin 
liberallaşdırılması üzrə GATS 
çərçivəsindəki ümumi öhdəliklərlə 
yanaşı, əlavə öhdəliklər 
götürməklə, daha böyük öhdəlikləri 
qəbul etməsidir.  Maliyyə 
xidmətləri üzrə öhdəliklərin izahına 
(Understanding on Commitments in 
Financial Services) uyğun olaraq, 
GATS çərçivəsində inkişaf etmiş 
ölkələr ümumi öhdəliklərlə yanaşı, 
aşağıdakı əlavə öhdəlikləri də öz 
üzərlərinə götürmüşlər: xidmətlərin 
dövlət alışı bazarına qarşılıqlı 
girişin açılması, xidmətlərlə ticarəti 
məhdudlaşdıran qeyri-
diskriminasiya tədbirlərinin aradan 
qaldırılması, heyətin xarici 
müəssisələrə müvəqqəti girişini həll 
etmək, xarici xidmət tədarükçüləri 
üçün girişi açmaq. 

“Ölçüsünə görə 
uyğunlaşdırılmış 
(biçilmiş)” tariflər 
 
Тарифы, «скроенные 
по мерке» 
 
Made-to-measure 
tariffs 

Daxili istehsalçılara öz xərclərinin 
ödənilməsi və məntiqəuyğun 
mənfəətin əldə edilməsi üçün 
imkan verən tariflərə aid işlədilən 
ifadədir. 



Ölkələr üzrə 
(bölünmüş) kvota 
 
Квота 
распределенная по 
странам 
 
Quota by country 

Bəzən onu “fərdi kvota” da 
adlandırırlar. Bu kvota idxal və ya 
ixrac olunan malın nəinki həcmi və 
ya dəyərini məhdudlaşdırır, eləcə 
də ticarəti ayrı-ayrı ölkələr arasında 
bölür. Kvotada ölkənin adı (və ya 
ölkələr qrupunun adı), idxala 
harada icazə verildiyi və ya 
məhsulun haraya ixrac edilməsi 
göstərilir.  

Pambıq üzrə 
təşəbbüs 
 
Хлопковая 
инициатива  
 
Cotton initiative 

ÜTT çərçivəsində bu ad 10 iyun 
2003-cü ildə pambıq ixracatçısı 
olan dörd ölkə (Benin, Burkina-
Faso, Çad və Mali) tərəfindən təklif 
olunmuşdur. Bu ölkələr pambıq 
istehsalı və ixracına kömək üçün 
yönəldilmiş subsidiyalara normal 
pambıq ticarətinin inkişafında 
iqtisadiyyata ciddi ziyan vuran 
maneə kimi baxırdılar. Bu ölkələr 
pambıq istehsalı və ticarətində 
bütün növ subsidiyaların ləğv 
olunmasını və bu subsidiyaların 
mövcud olduğu dövr ərzində 
onların törətdiyi itki üçün onlara 
kompensasiya ödənilməsini təklif 
edirdilər. Uzunmüddətli danışıqlar 
nəticəsində “pambıq üzrə təşəbbüs” 
Honqkonqda (dekabr, 2005-ci il) 
kənd təsərrüfatı problematikası üzrə 
çoxtərəfli danışıqların 
təxirəsalınmaz məsələləri sırasında 
ÜTT üzvü ölkələrinin nazirlər 
konfransına daxil edildi.  



Paralel idxal 
 
Параллельное 
импортирование 
 
Parallel importation 

Başqa ölkənin intellektual 
mülkiyyətindən istifadə etməklə, 
hər hansı ölkədə istehsal olunmuş 
məhsulun idxalı və özünün razılığı 
ilə və ya intellektual mülkiyyət 
sahibinin hüquqlarına riayət 
edilməklə müvafiq məhsulun ölkə 
bazarında mövcud olduğu hal  

Paritet münasibət 
 
Паритетное 
отношение 
 
Foreign parity (see 
also Most-favoured-
nation treatment) 

Daha yüksək şərait rejiminin 
prinsipial aspekti, tərəfmüqabili ilə 
bərabər rəftardır. Bir neçə keçmiş 
sazişlərdə bu “xaricilərə paritet 
münasibət” adlandırılırdı.  

Patent 
 
Патент 
 
Patent 

İxtiraçıya verilən və onun 
müəllifliyini və müəyyən müddət 
ərzində ixtiradan istifadəyə olan 
müstəsna hüququnu təsdiq edən 
şəhadətnamədir. ÜTT çərçivəsində 
patentlərin qorunması TRİPS üzrə 
Sazişin 27-34-cü maddələri ilə 
tənzimlənir. Sazişin 28-ci maddəsi 
müəyyən edir ki, patent obyektini 
məhsul və ya üsul təşkil etdikdə, 
sahibinin razılığı olmadan üçüncü 
şəxslərə müəyyən növ fəaliyyətləri 
(satış üçün yaratmaq, istifadə 
etmək, təklif etmək, bu məqsədlər 
üçün məhsulun satışı və ya idxalını) 
həyata keçirməyə mane olmaqda 
patent öz sahibinə müstəsna 
hüquqlar verir. Sazişin 33-cü 
maddəsi verilmiş patent üçün 
təqdim olunan qorunma müddətinin 
20 ildən az olmayaraq davam 



etməsini müəyyən edir.  

Patriarxal maddə 
(şərt) 
 
Патриархальная 
(буквально 
«дедушкина») 
оговорка 
 
Grandfather clause 

GATT-1947-nin iştirakçısı olan 
ölkələrin öz üzərlərinə götürdükləri 
öhdəliklərdən ticarət tədbirlərinin 
ayrı-ayrı növlərini istisna edən 
hüquqi müddəadır (yalnız belə 
tədbirlərin istifadəsi ölkələrin 
GATT-1947-yə qoşulmasına qədər 
fəaliyyətdə olmuş milli 
qanunvericiliklə icazə verildiyi 
halda). Bu hüquqi müddəa GATT-
1994-ə daxil edilmədi, lakin ÜTT 
çərçivəsində isə fəaliyyət göstərir. 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqındakı 
Sazişin XVI.4 maddəsinə görə, hər 
bir ÜTT üzvü özünün qanunları və 
digər normativ aktlarının ÜTT-nin 
hüquqi sənədlərindən çıxan 
öhdəliklərinə uyğunluğunu təmin 
etməlidir.  

Pfimlen planı 
 
План Пфимлена 
 
Pfimlin plan 

QATT üzvü olan ölkələr üçün 
rüsumların orta hesabla 30% aşağı 
salınması haqqında Fransanın 1951-
ci ildə irəli sürdüyü təklifdir. 

Piratçılıq  
 
Пиратство 
 
Piracy (see also 
Intellectual property 
rights infringements) 

Kommersiya miqyasında müəlliflik 
hüququ ilə qorunan materialların 
təkrar istehsalını nəzərdə tutan 
intellektual mülkiyyət hüququnun 
pozulması hallarına yol verilməsi 
piratçılıq kimi qeydə alınır.  



Polad ticarəti üzrə 
çoxtərəfli saziş 
 
Многостороннее 
соглашение по 
торговле  
 
Multilateral Steel 
Agreement (MSA) 

ABŞ-da Uruqvay raundu danışıqları 
çərçivəsində tariflərin azaldılması, 
subsidiya və kəmiyyət 
məhdudiyyətlərinin aradan 
qaldırılması, antidempinq 
tədbirlərinin tətbiq edilməsi, 
kompensasiya rüsumları və s. 
məsələləri əhatə edən polad ticarəti 
üzrə çoxtərəfli razılaşma sazişinin 
bağlanılması təklifi irəli 
sürülmüşdür. 

Portfel investisiyalar 
 
Портфельные 
инвестиции 
 
Portfolio investments 

Xarici qiymətli kağızlara kapital 
qoyuluşudur. Bu zaman investor 
investisiya obyekti üzərində real 
nəzarət hüququna malik olmur. 

Prebiş-zinqer modeli 
(müddəası) 
 
Модель пребиша-
зингера 
 
The prebish-singer 
thesis 

1950-ci ildə UNCTAD-ın gələcək 
birinci Baş Katibi olan Prebiş 
uzunmüddətli perspektivdə idxal 
olunan hazır sənaye mallarının 
idxal qiymətlərinə münasibətdə 
xammalların ixrac qiymətinin aşağı 
düşməsi haqqında hipotez irəli 
sürdü. Başqa sözlə, xammalın ixrac 
qiymətinin hazır məhsulların idxal 
qiymətinə nisbəti hazır məhsullar 
istiqamətinə dəyişir və ticarət 
şərtinin stabil olaraq pisləşməsi baş 
verir. Bu səbəbdən xammal 
ixracatçısı olan ölkələrin iqtisadi 
vəziyyəti tədricən pisləşir. 
Həqiqətən, uzun zaman ərzində 
xammalların qiyməti hazır 
məhsulların qiymətindən geri 
qalırdı. Prebiş bunu bir çox 
amillərlə izah edirdi. Onların 



sırasında xammala və hazır 
məhsullara tələbin elastikliyinin 
müxtəlif göstəricilərini, birinci və 
ikinci qrup mallar üçün müxtəlif 
istehsal şərtləri, xammal və hazır 
məhsul istehsalçılarının müxtəlif 
geosiyasi vəziyyətləri və bir sıra 
digər ehtimalları göstərmək olar. 
Son illərdə bu problemə diqqətin 
güclənməsi müşahidə 
olunmaqdadır.  

Preferensial 
(imtiyazlı) investisiya 
tədbirləri 
 
Преференсиальные 
инвестиционные 
меры 
 
Preferential investment 
arrangements 

Seçilmiş ölkələrin və yaxud ölkə 
qruplarının investisiya kapitalı 
bazarına daxil olmaq üçün yaxşı 
şərait yaradan rəsmi və ya qeyri-
rəsmi razılaşmalardır. Bunlar 
investisiya təkliflərinə 
sürətləndirilmiş şəkildə baxılma, 
digərlərinə imkan verilməyən yerdə 
xarici səhmdar kapitalına daha 
yüksək limitlərdə kapital qoyuluşu 
yatırmaq icazəsi və s. bu növ 
güzəştlərlə ifadə olunur. 

Preferensial marja 
 
Преференциальная 
маржа 
 
Margin of preference 

Azad ticarətin istənilən rejimlərində 
preferensialar sistemi çərçivəsində 
ödənilən rüsumla, daha əlverişli 
rejimdə ödənilməli olan rüsum 
arasındakı fərqdir. 

Preferensial tariflər 
 
Преференциальные 
тарифы 
 
Preferential tariffs 

Preferensial tariflər hər hansı ölkə 
və ya malla ticarət üçün əlverişli 
şəraitin yaradılması məqsədi ilə 
minimal səviyyədən aşağı təyin 
olunan tariflərdir. 



Peşəkar xidmətlər 
 
Профессиональные 
услуги 
 
Professional services 

Özündə hüquq, mühasibat uçotu, 
vergi, mühəndis, memarlıq və digər 
xidmət növlərini birləşdirən 
xidmətlər qrupudur. Onlar GATS-
ın ümumi müddəaları və öz 
üzərlərinə götürdükləri və öz 
xidmət siyahısında da onları 
göstərən ayrı-ayrı ölkələrin 
öhdəliklərilə tənzimlənir. 
Peşəkarlıq xidmətlərinin 
göstərilməsi bu fəaliyyətdə 
ixtisasları onların xidmət 
göstərdikləri ölkələrdə tanınmalı 
olan peşəkar, yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin iştirakı ilə bağlıdır. 
Adətən, belə mütəxəssislərin 
akkreditasiyası tanınmış təhsil 
müəssisəsindən diplom alınması və 
sənədlərlə sübut olunan iş təcrübəsi 
ilə bağlıdır. Bu xidmətlər ya fərdi 
olaraq praktika keçən mütəxəssislər 
tərəfindən, ya da peşəkar xidmət 
göstərən firmalar tərfindən təqdim 
oluna bilər. Peşəkarlıq xidmətləri 
ilə ticarət ənənəvi olaraq xaricdə 
yaradılmış müxtəlif formalı 
kommersiya müəssisələrinin 
köməyilə aparılır (kommersiya 
iştirakı). Hələ 1995-ci ildə ÜTT-də 
peşəkar xidmətlər üzrə qərar qəbul 
olunmuşdur. ÜTT çərçivəsində bu 
qərarın inkişafı üçün mühasibat 
uçotu sektorunda çoxtərəfli 
qaydaların hazırlanması üzrə İşçi 
qrup yaradıldı ki, bunun fəaliyyəti 
nəticəsində də mühasibat uçotunda 
daxili tənzimləmə qaydaları 



yaradıldı (1998). Bu qaydalar 
peşəkar mühasiblərə aid olan 
tələblərin müəyyən unifikasiyasını, 
ixtisas şəhadətnamələrinin qarşılıqlı 
tanınmasını və bu fəaliyyətlə 
məşğul olmaq üçün lisenziya 
verilmə prosedurunu nəzərdə tutur. 
Daha sonralar UNCTAD 
çərçivəsində peşəkar mühasiblərin 
hazırlanmasının beynəlxalq tədris 
planı hazırlandı.  

Proporsionallıq 
 
Пропорциональность 
 
Proportionality 

Dövlət siyasəti ilə bağlı digər 
sahələrdə əldə oluna bilən faydanın 
və bu tədbirlə əlaqədar ticarət 
sferasındakı xərclərlə müqayisəsi 
üçün istifadə edilən anlayışdır. 

Proteksionizm 
 
Протекционизм 
 
Protectionism 

Ticarət siyasətinin tarif və qeyri-
tarif alətlərindən istifadə yolu ilə 
daxili bazarın xarici rəqabətdən 
qorunması üzrə dövlət siyasətidir.  
Ticarət siyasətinin bu istiqaməti 
nəzəri baxışlar və praktiki tədbirlər 
sistemini özündə birləşdirir. Dövlət 
siyasəti kimi proteksionizmin 
məqsədi - milli mal istehsalçılarını 
xarici rəqabətdən qorumaq və xarici 
bazarlarda onların 
dəstəklənməsidir. Daha geniş 
planda bu məqsəd milli 
iqtisadiyyatın qorunması və onun 
iqtisadi inkişafına kömək etməkdir. 
B.Britaniyada proteksionizm ilkin 
kapital yığımı dövründə meydana 
gəlmişdir (merkantilizm). O sənaye 
kapitalizmi dövründə avropa 
ölkələrinin, sonra isə ABŞ-ın ticarət 
siyasətlərinin aparıcı istiqaməti 



olmuşdur. Müasir şəraitdə 
proteksionizm siyasəti sənaye 
inkişafı siyasəti elementi kimi bir 
çox inkişaf etməkdə olan dövlətlər 
üçün xarakterikdir. İnkişaf etmiş 
ölkələrdə proteksionist siyasət - 
təsərrüfatın ayrı-ayrı sahələrinin 
(qara metallar, avtomobilqayırma, 
paltar, ayaqqabı və s.) qorunması 
siyasətidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə 
(ABŞ, Avropa İttifaqı və Yaponiya) 
kənd təsərrüfatının qorunmasına 
istiqamətlənmiş aqrar 
proteksionizm daha geniş miqyasda 
tətbiq olunur. İnteqrasiya prosesləri 
regional iqtisadi qrupların (Avropa 
İttifaqı, NAFTA və s.) gömrük 
ərazisini qoruyan proteksionist 
tədbirlər sistemi kimi kollektiv 
proteksionizmin yaranmasına 
gətirib çıxardı. ÜTT qaydaları 
(GATT-1994) proteksionist 
siyasətin aparılmasını qadağan 
etmir, bir şərtlə ki, o ÜTT 
normaları çərçivəsində, əsasən də 
gömrük vasitələri ilə həyata 
keçirilsin və proteksionizmi 
doğuran səbəb aradan qalxdıqca, 
yumşaldılsın.  

Proteksionizm 
xərcləri 
 
Цена 
протекционизма 
 
Cost of protectionism 

Ölkə hökumətinin proteksionizm 
siyasətindən istifadə etməsi 
nəticəsində məcmu rifahın necə 
dəyişdiyini göstərən meyardır. 
Adətən, burada proteksionizmin 
istehsalçılara, istehlakçılara, 
dövlətə və ümumilikdə ölkəyə necə 
təsir etməsi məsələləri nəzərdən 



keçirilir. 

Prudensial istisna 
(müsadirə) 
 
Пруденциальные 
исключения 
 
Prudential carve-out 

Maliyyə xidmətləri üzrə ticarət 
rejiminin elementlərindən biridir. 
GATS qaydalarına görə, daxili 
maliyyə bazarının qorunması 
məqsədilə ölkə istənilən prudensial 
tədbirləri tətbiq etmək hüququna 
malikdir. Təhlil prosesində 
prudensial tədbirlər bəhanəsi ilə 
maliyyə sektorunda proteksionist 
tədbirlərin tətbiq olunub 
olunmamasını yoxlamaq lazımdır. 

Prudensial 
tənzimləmə 
 
Пруденциальное 
регулирование 
 
Prudential regulation 

Dövlət tərəfindən maliyyə 
sistemində və maliyyə xidmətləri 
təchizatçıları arasında düzgünlüyün 
saxlanılması məqsədilə  irəli 
sürülən göstəriş və qaydalardır.  

Rabitə vasitələri 
(kommunikasiya) 
xidməti 
 
Услуги средств связи 
 
Communication 
services 

GATS çərçivəsində 
kommunikasiya xidmətləri özündə 
poçt və kuryer xidmətini, 
telekommunikasiya vasitələrini, 
audio və video xidmətlərini 
birləşdirir. GATS təsnifatçısı 
audiovizual xidmətlərə 
kinofilmlərinin istehsalı və 
bölgüsünü, video yazılışları, səs 
yazılışlarını, eləcə də radio və 
televiziya xidmətlərini aid edir. 
Telekommunikasiya xidmətləri 
telefon və teleqraf rabitəsini, 
elektron yolla informasiya 
ötürülməsini, teleks, faks rabitəsini, 



elektron poçt və onlayn rabitəni, 
eləcə də informasiyanın emalı, 
saxlanılması və kodlaşdırılması ilə 
bağlı olan telekommunikasiyanın 
daha mürəkkəb növlərini özündə 
birləşdirir. GATS-ın təsnifatına 
görə telekommunikasiya xidmətləri 
iki əsas qrupa bölünür: - telefon, 
teleqraf, teleks, faks rabitəsi, mobil 
telefonlar, sputnik rabitə vasitələri 
daxil olmaqla informasiyanı real 
zamanda ötürən əsas (bazis) 
telekommunikasiya vasitələri 
(Basic Telecommunication). 
Bunların başlıca xüsusiyyəti odur 
ki, onların köməyilə səs və ya digər 
siqnallar göndərəndən qəbul edənə 
ilkin, dəyişməz formasında 
ötürülür; - elektron poçtu, onlayn 
rabitə formasını, məlumatların 
emalı, toplanması və saxlanılması 
və elektron formada informasiya ilə 
mübadiləni əhatə edən 
modifikasiyaedici xidmətlər (əlavə 
dəyər xidmətləri) (Value Added 
Services). Onların xüsusiyyəti 
ondan ibarətdir ki, ötürülən xəbərin 
forması ötürmə gedişində dəyişir, 
bu informasiyanın dəyəri isə 
göstərilən xidmətin həcmi qədər 
artır.  

Real effektiv valyuta 
kursu 
 
Реальный 
эффективный 
валютный курс 

Əsas ticarət partnyorlarının 
valyutalarına (təhlil olunan ölkənin 
ixracındakı, idxalındakı və ya xarici 
ticarətindəki payı kimi çəki 
verməklə) münasibətdə milli 
valyutanın real ikitərəfli kursları 



 
Real effective 
exchange rate (REER) 

kimi hesablanan indeksdir.  

Real mübadilə 
(valyuta) kursu 
 
Реальный обменный 
курс 
 
Real exchange rate 
(RER) 

Qeyri-ticari malların nisbi qiyməti 
ilə ifadə olunmuş ticari malların 
nisbi qiymətini göstərir. Və ya bir 
ölkədəki əmtəə səbətinin dəyərinin 
digər ölkədəki eyni əmtəə səbətinin 
dəyərinə nisbəti kimi hesablanır. 
Təhlil olunan ölkədə və ticarət 
partnyorunun ölkəsində qiymətlərin 
dəyişilməsinin nəzərə alınması ilə 
korrektə edilmiş nominal ikitərəfli 
valyuta kursudur.  

Regional ticarət 
sazişləri 
 
Региональные 
торговые 
соглашения 
 
Regional trade 
agreements (RTA) 

Azad ticarət zonası, gömrük ittifaqı 
və ya daha dərin inteqrasiya 
birlikləri yaradan iki və ya daha çox 
sayda dövlət arasında sazişdir. ÜTT 
qaydaları belə sazişlərə icazə verir 
(GATT-ın XXIV maddəsi), bir 
şərtlə ki, belə sazişlər azad ticarətin 
inkişafına kömək etsin və regional 
ticarət sazişi iştirakçıları ilə 
ticarətdə maneələrin yaradılmasına 
gətirib çıxarmasın. Regional ticarət 
sazişləri yaratmaq istəyən dövlətlər 
bu haqda ÜTT-ni (mallarla ticarət 
üzrə Şuranı) 
məlumatlandırmalıdırlar. Regional 
ticarət qrupunun ÜTT qaydalarına 
uyğunluğu məsələsinin nəzərdən 
keçirilməsi üçün bu məsələni 
öyrənən və tövsiyələr hazırlayan 
İşçi qrupu yaradılır. Regional 
sazişlərin iştirakçısı olan dövlətlərin 
iki ildə bir dəfə ÜTT Katibliyinə 



regional ticarət sazişlərinin 
fəaliyyəti haqqında məruzə etmələri 
nəzərdə tutulur (GATT-1994-ün 
XXIV maddəsi). 

Reeksport (təkrar 
ixrac) 
 
Реэкспорт 
 
Foreign export (syn. 
Re-exports) 

Bəzi hallarda müəyyən olunmuş 
əlavə dəyərlə və son nəticədə digər 
bazarlara göndərilən müvəqqəti 
olaraq bu və ya digər ölkəyə 
gətirilən mallar üzrə əməliyyatdır. 

Remissiya (sin: 
verginin sərhəddə 
dəqiqləşdirilməsi) 
 
Ремиссия (син.: 
корректировка 
налога на границе) 
 
Remission (syn. border 
tax adjustment) 

Dolayı vergilərin əvəzinin 
ödənilməsi (və ya artırılması) və ya 
əgər predmet xaricə göndərilirsə, 
daxili istehlak üçün nəzərdə tutulan 
bu predmetə görə rüsum tətbiq 
edilmir.  

Represaliya (ÜTT 
qaydaları ilə icazə 
verilən cavab tədbiri) 
 
Репрессалия 
(разрешенная 
правилами ВТО 
ответная мера) 
 
Retaliation 

Bu və ya digər ölkə tərəfindən 
başlanılmış, birincinin ixracına 
mənfi təsir edən tariflərin 
artırılması və ya digər tədbirin 
tətbiq edilməsi ilə bağlı əks ölkə 
tərəfindən  idxalın 
məhdudlaşdırılması üzrə həyata 
keçirilən fəaliyyətdir.   

Rezidentlər 
 
Резиденты 
 
Residents 

Vətəndaşlığından və kapitalın 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
verilmiş ölkənin ərazisində daimi 
olaraq yerləşən bütün institutsional 
vahidlərdir. 



Rəqabətə qədərki 
mərhələ üzrə 
fəaliyyət 
 
Разработки на 
доконкурентной 
стадии 
 
Pre-competitive 
development activity 

“Subsidiyalar və Kompensasiya 
Tədbirləri üzrə Saziş”də işlədilən 
termindir. Sazişə əsasən, firmalar 
tərəfindən həyata keçirilən tədqiqat 
işlərinə edilən yardımlar, bu 
yardımların rəqabətə qədərki 
mərhələdə araşdırmalara çəkilən 
xərclərin 50%-dən çox olmadığı 
halda subsidiya hesab hesab edilir.  

Rəqabət hüququ 
 
Конкурентное право 
 
Competition law (syn. 
antitrust laws) 

Ölkə iqtisadiyyatında rəqabət 
mühitinin inkişafına yönələn qanun 
və qaydalardır. 

Rəqabət siyasəti 
 
Политика в области 
конкуренции 
 
Competition policy 

“Rəqabət siyasəti” termini geniş 
mənada müəssisələrin rəqabətə 
qarşı  fəaliyyətlərinin 
məhdudlaşdırılması məqsədinə 
malik olan bazarda rəqabət 
şərtlərinə bütün təsir növlərini 
özündə birləşdirir. Daha dar 
mənada bu termin yalnız 
müəssisələrin rəqabətə qarşı 
fəaliyyətini tənzimləyən qanun və 
qaydaları əhatə edir.  Müəssisələrin 
rəqabətə qarşı fəaliyyəti 
məhdudlaşdırıcı işgüzar praktika 
kimi də məlumdur. Rəqabət siyasəti 
ticarətin inkişafına ciddi təsir edir. 
Müəssisələr arasında rəqabəti 
məhdudlaşdıran Saziş həmişə 
ticarətin məhdudlaşdırılmasına 
gətirib çıxarır. Ona görə ticarətlə 
rəqabət siyasəti arasında qarşılıqlı 
təsir məsələləri 1996-cı ildə 



Sinqapurda Nazirlər konfransı 
tərəfindən ÜTT-nin İşçi proqramına 
daxil edilmişdir. ÜTT çərçivəsində 
ticarət və rəqabət mühiti arasında 
qarşılıqlı təsir üzrə İşçi qrupu 
fəaliyyət göstərir.  

Rəqabət üstünlükləri 
 
Конкурентное 
преимущество 
 
Competitive advantage 

1990-cı ildə M.Porter tərəfindən 
məşhur formada izah edilən 
mübahisəli sənaye inkişafı 
nəzəriyyəsidir. M.Porterə əsasən, 
firmanın və ya sənaye sahəsinin 
uğuru standart növ məhsulların 
dəyərindəki üstünlüklərdən və ya 
fərqli məhsulların inkişaf 
etdirilməsinin üstünlüyündən 
asılıdır.  

Rıbçinski teoremi 
 
Теорема 
Рыбчинского 
 
Rybczynski Theorem 

T.M.Rıbçinski amil təklifinin 
istehsal gəlirlərinə təsirini tədqiq 
etmişdir. Rıbçinski sənayenin bir 
sahəsinin sürətlə inkişafının çox 
vaxt digər sahələrə ağır təsir 
etməsinə diqqət yetirərək amil 
təklifinin artım nisbəti və istehsalın 
artması teoremini sübut etdi. 
Praktiki olaraq, Stolper-Samuelson 
teoreminin elə həmin ilkin şərtlərini 
(sabit hesab olunan qiymətlərin 
dəyişməsi haqqındakı ilkin şərtdən 
başqa) qəbul etməklə, Rıbçinski 
göstərdi ki, sahələrdən birində 
istehsal amillərinin artımı ilə digər 
sahələrdəki istehsalın depresiyası 
və ya hətta aşağı düşməsi arasında 
birbaşa qarşılıqlı əlaqə mövcuddur.  
Rıbçinski teoreminə görə istehsal 
amillərindən birinin artmaqda olan 
təklifi bu amilin nisbətən daha 



intensiv istifadə olunduğu sahədə 
istehsal və gəlirlərin qeyri-
proporsional olaraq böyük faiz 
artımına və bu amilin nisbətən daha 
az intensiv istifadə olunduğu 
sahədə istehsal və gəlirlərin 
azalmasına gətirib çıxarır. 
Beynəlxalq ticarət üçün Rıbçinski 
teoreminin nəticələri 
aşağıdakılardır. Hekşer-Olinin 
istehsal amillərinin nisbəti 
nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, ölkə 
onun nisbətən daha yaxşı təmin 
olunduğu amilin köməyilə istehsal 
edilmiş malları ixrac edir. Rıbçinski 
teoremi göstərir ki, istehsalın 
nisbətən bol amilin köməyilə ixrac 
üçün genişlənməsi verilmiş amilin 
nisbətən bol olmadığı digər 
sahələrdə istehsalın aşağı 
düşməsinə gətirib çıxarır. Bu 
sahələrdə idxal mallarına təlabat 
artır. Əksinə, nisbətən çatışmayan 
amilin genişləndirilməsi 
idxaləvəzləyici sahələrdə istehsalın 
artımına gətirib çıxarır və idxala 
təlabatı azaldır. Rıbçinski teoremi 
“Holland xəstəliyi”nin daha ümumi 
halıdır və göstərir ki, bir sahədə 
istehsalın və ixracın aktiv 
genişləndirilməsi qaçılmaz olaraq 
istehsalın durğunluğuna və hətta 
azalmasına və digər sahələrdə 
idxalın zəruriliyinə gətirib çıxarır. 
Ayrı-ayrı hallarda istehsalın belə 
azalması dağıdıcı ola bilər, yəni 
istehsalın genişləndirilməsindən və 



ixracın artımından olan müsbət 
faydaları (qazancları) ötüb keçə 
bilər. 

Riskin 
qiymətləndirilməsi 
 
Оценка риска 
 
Risk assessment (see 
also import risk 
assessment) 

“Sanitar və fitosanitar tədbirlər üzrə 
razılaşma”ya əsasən, iştirakçı 
ölkələr tərəfindən sanitar və 
fitosanitar tədbirləri insanların, 
heyvanların və ya bitkilərin həyat 
və sağlamlıqları üçün riskin 
qiymətləndirilməsi şəraitinə 
müvafiq olan əsasda hazırlanır. 
Burada müvafiq beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən işlənib-
hazırlanmış riskin 
qiymətləndirilməsi metodları 
nəzərə alınır. 

Rüsum 
 
Пошлина 
 
Duty 

Gömrük rüsumu idxal olunan 
mallara sərhəddə tətbiq edilən 
vergidir. Gömrük rüsumlarının 
qiymətləndirilməsinin bir sıra 
texniki üsulları mövcuddur - 
“advalor” (idxal dəyərindən faizlə), 
spesifik (məhsulların çəkisinə və ya 
həcminə əsaslanır), qarışıq (advalor 
və ya spesifik), mürəkkəb (advalor 
və spesifik) və ya digər əsasda. 
Digər mənbələr bəzən rüsum 
termini əvəzinə “tarif” termini 
işlədirlər. 

Rüsum dərəcəsinin 
orta çəkili səviyyəsi 
və rüsumun nominal 
səviyyəsi 
 
Средневзвешенный 
уровень ставки 

Nominal rüsum səviyyəsi – gömrük 
tarifində göstərilmiş rüsumun 
ölçüsüdür (dərəcəsidir). Gömrük 
rüsumunun orta nominal səviyyəsi 
orta cəbri kəmiyyətin hesablanması 
yolu ilə əldə oluna bilər (rüsum 
dərəcələrinin cəmlənməsi və cəm 



пошлины и 
номинальный уровень 
пошлины 
 
Nominal and trade-
weighted average rate 
of duties 

kəmiyyətinin dərəcələrin sayına 
bölünməsi). Orta çəkili rüsum 
səviyyəsi (trade-weighted average) 
hər bir dərəcənin ticarət axınının 
həcminə görə çəkisinin müəyyən 
edilməsi və bu əsasda orta 
kəmiyyətin müəyyən olunması yolu 
ilə hesablanır. Bunun başqa bir 
üsulu – gömrük rüsum və 
yığımlarının məbləğinin rüsum 
tutulan idxalın ümumi dəyərinə 
bölünməsidir. Orta kəmiyyətlər 
başlanğıc səviyyəni müqayisə 
etmək üçün tarif danışıqları 
gedişində istifadə olunur.  

Rüsumun 
qaytarılması 
prosedurası 
 
Процедура возврата 
пошлины 
 
Drawback procedure 

Əvvəllər idxal olunmuş malların 
emalı və yenidən emalı nəticəsində 
alınmış hazır məhsulların ixracı 
zamanı idxal gömrük rüsumları 
ödəyicisinə bu ödənişlərin 
qaytarılmasını təmin edən gömrük 
prosedurudur.  

Sahədaxili ticarət 
 
Внутриотраслевая 
торговля 
 
Intra-industry trade 

Eyni bir sahənin və ya geniş mal 
qrupunun diferensiasiya olunmuş 
malları ilə beynəlxalq ticarətdir.  

Sahələrarası ticarət 
 
Межотраслевая 
торговля 
 
Inter-industry trade 

Ölkələr arasında müxtəlif sahələrin 
eynicinsli (homogen) məhsulları ilə 
mübadilədir.  



Samuelson-Cons 
teoremi 
 
Теорема 
Самуэльсона-
Джонса 
 
Samuelson-Jones 
Theorem 

Ticarət nəticəsində ixrac sahələri 
üçün spesifik olan istehsal amili 
sahiblərinin gəliri artır və idxalla 
rəqabət aparan sahələr üçün 
spesifik olan istehsal amilləri 
sahiblərinin gəlirləri isə azalır.  
İstehsal amillərinin nisbəti 
nəzəriyyəsini inkişaf etdirməklə 
Samuelson-Consun istehsalın 
spesifık amilləri nəzəriyyəsi 
göstərdi ki, ticarət nəticəsində heç 
də bol istehsal amilinin bütün 
sahibkarlarının gəlirləri deyil, 
yalnız ölkənin ixrac sahələri üçün 
spesifik olan amillərinin 
sahibkarlarının gəlirləri artır və 
istehsalın nisbətən çatışmayana 
amillərinin bütün sahibkarlarının 
gəlirləri deyil, idxalla rəqabət 
aparan sahələr üçün spesifik olan 
amillərin sahibkarlarının gəlirləri 
azalacaqdır. Praktiki nəticə 
aydındır: istehsalın nisbətən bol 
olan amillərinin heç də bütün 
sahibkarları deyil, onların yalnız 
ixrac sahələri üçün spesifik olan 
amillərə sahib olanları ticarətin 
azadlığının lehinə çıxacaqlar. 
Anoloji olaraq, istehsalın nisbətən 
çatışmayan amillərinin heç də 
bütün sahibkarları deyil, onların 
yalnız idxalla rəqabət aparan 
sektorları üçün spesifik olan 
amillərə sahib olanları ticarətin 
azadlığının əleyhinə çıxacaqlar. 
Bununla beynəlxalq ticarət mobil 
amillərin sahiblərinin gəlirlərinə 



birmənalı təsir etmir, belə ki, onlar 
ya arta, ya da azala bilər.  
İstehsal amilinin inkişafı bu amilin 
köməyilə istehsal edilmiş malın 
nisbi qiymətinin artması, bu sahədə 
məşğulluğun artması və əmək 
haqlarının artmasının nəticəsidir. 
Amilin qiyməti, məsələn, kapital 
üçün faiz dərəcəsi artır.  
Əksinə, amilin azalmasını onun 
köməyilə istehsal olunmuş malın 
nisbi qiymətinin aşağı düşməsi, 
müvafiq sahədə məşğulluğun 
azalması və əmək haqqının 
azalması doğurur. Amilin qiyməti, 
məsələn, torpaq rentası azalır. 
Əmək kimi amilin mobilliyi bu və 
ya digər ölkə vətəndaşlarının ayrı-
ayrı qruplarının siyasi cəhətdən 
qeyri-aktiv olmasını, məsələn, 
seçkilərdə iştirak etməməsini izah 
edən politoloji nəzəriyyələrin çox 
vaxt əsasını təşkil edir. Sadəcə 
olaraq, özlərinin mobilliyi üzündən 
onlar azalan, kiçilən sektordan 
inkişaf etməkdə olan sektora 
keçirlər və ən pis halda heç bir şey 
itirmir və ya hətta öz iqtisadi 
vəziyyətlərini yaxşılaşdırırlar, odur 
ki, çox vaxt predmeti bu və ya digər 
sahələrə kömək olan siyasi 
mübarizəyə böyük maraq 
göstərmirlər. 

Sanitar və fitosanitar 
müdafiənin lazımi 
səviyyəsi 
 

Üzv tərəfindən öz ərazisi 
çərçivəsində insanların həyat və 
sağlamlıqlarının, heyvan və 
bitkilərin qorunması üçün tətbiq 



Надлежащий уровень 
санитарной или 
фитосанитарной 
защиты 
 
Appropriate level of 
sanitary and 
phytosanitary 
protection 

olunan sanitar və fitosanitar 
müdafiə tədbirlərinin zəruri hesab 
edilən müdafiə səviyyəsidir. Bir 
çox üzvlər tərəfindən bu konsepsiya 
“riskin münasib səviyyəsi” kimi 
adlandırılır. 

Sanitar və fitosanitar 
tədbirləri 
 
Санитарные и 
фитосанитарные 
меры 
 
Sanitary and 
phytosanitary 
measures 

ÜTT-nin sanitar və fitosanitar 
tədbirləri haqqında Sazişi sanitar və 
fitosanitar tədbirlərini - həyat və 
sağlamlığın qorunması məqsədilə 
ÜTT üzvü tərəfindən qəbul 
olunmuş tədbirlər kimi müəyyən 
edir: Saziş bütün ölkələrin bu 
tədbirləri daxil etmə hüququnu 
tanıyır və onların beynəlxalq 
standartlara və elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış tövsiyələrə 
əsaslanmasını tələb edir. ÜTT üzvü 
olan ölkələr sanitar və fitsanitar 
tədbirlərini müxtəlif ölkələrə 
müxtəlif cür tətbiq etməyə 
borcludurlar, bir şərtlə ki, eyni 
şərtlərin üstünlük təşkil etdiyi 
ölkələrin əsassız olaraq 
diskriminasiyası həyata 
keçirilməsin.  

Sanitar və fitosanitar 
tədbirlərinin tətbiqi 
üzrə Saziş (ÜTT) 
 
Соглашение (ВТО) по 
применению 
санитарных и 
фитосанитарных 

Bu Sazişin əsas məqsədi müxtəlif 
ölkələr tərəfindən qeyd olunan 
tədbirlərdən əsassız diskriminasiya 
vasitəsi kimi istifadə 
olunmamasından ibarətdir. 



мер 
Agreement on the 
Application of 
Sanitary and 
Phytosanitary 
Measures (SPS 
Agreement) 
Şaquli 
məhdudiyyətlər 
 
Вертикальные 
ограничения 
 
Vertical restraints 

Məhsulun istehsalçıları və 
distribyutorları arasında olan 
sazişdir.  

Sarı subsidiyalar 
 
Желтые субсидии  
 
Amber-actionable 
subsidies 

Komensasiya tədbirlərinin tətbiq 
edilməsi məqsədilə təhqiqat üçün 
əsas verən subsidiyalardır (bax: 
Subsidiyalar). 

Saxlama müddəti 
üzrə məhdudiyyətlər 
(yararlılıq müddəti) 
 
Ограничения по 
срокам хранения 
(Срок годности) 
 
Shelf-life restirctions 

Əsasən, səhiyyə orqanları 
tərəfindən təyin olunan, keyfiyyəti 
və təhlükəsizliyi saxlanıla və 
təminat verilə bilən müddətə qədər 
satılmaq imkanı verilən, ilk 
növbədə, ərzaq məhsulları, kimyəvi 
birləşmələr, dərman preparatları və 
s. məhsullar üzrə qaydalar.  

Saxtalaşdırma (ədəbi 
saxtakarlıq) 
 
Контрафакция 
(подделка) 
 
Counterfeiting (see 
also Intellectual 

Malın, ticarət nişanının və digər 
intellektual mülkiyyət hüquqlarının 
kommersiya miqyaslarında 
saxtalaşdırılmasıdır. Saxtalaşdırma 
ÜTT qaydalarına görə qadağan 
olunmuşdur. Kommersiya 
miqyasında intellektual mülkiyyət 
hüququ üzrə pozuntulara yol 



property rights 
infringements) 

verilməsidir. Belə ki, əgər malın 
həqiqi istehsalçısının ticarət 
nişanından istifadə etməklə öz 
malını onun əsli kimi təqdim 
edilməsi məqsədi ilə atılan addım 
saxtakarlıq kimi təsnifləşdirilir. 

Saziş qiyməti 
(gömrük dəyərinin 
müəyyən edilməsinin 
əsas metodu) 
 
Цена сделки 
(основной метод 
таможенной оценки) 
 
Transaction value 

İdxal olunan mala görə ödənilmiş 
və ya ödənilməsi nəzərdə tutulan 
qiymətdir. QATT-ın VII 
maddəsinin tətbiqi haqqında 
Razılaşmasında saziş qiymətinin 
cavab verməsi şərtləri dəqiq 
reqlamentləşdirilmişdir. 

Seçilmiş sənədlər və 
əsas hüquqi alətlər 
 
Основные правовые 
инструменты и 
избранные 
документы 
 
Basic instruments and 
specific documents 
(BISD) 

1952-1994-cü illər ərzində QATT 
tərəfindən müvafiq dövrü əhatə 
edən və hər il dərc edilən qərar, 
razılaşma və s. özündə əks etdirən 
hesabatlardır. 

Seçmə 
liberallaşdırma 
rejimi 
 
Режим выборочной 
либерализации 
 
Selective liberalization 

Xarici investisiyaların qoyulmasına 
icazə verilmiş sahələr və ya 
fəaliyyət dairələrinin tam 
siyahısının investisiya 
qanunvericiliyinə daxil edilməsidir. 



Seçmə qabiliyyəti 
 
Избирательность 
 
Selectivity (see also 
Selective safeguards) 

Bir ölkəyə və ya bir sıra ölkələrə 
qarşı, adətən ÜTT-nin qaydalarının 
tələb etdiyi kimi özünümüdafiənin 
həyata keçirilməsi üçün qeyri-
diskriminasiya tədbirlərinin tətbiq 
edilməsi əvəzinə, daxili 
istehsalçılar üçün əsas təhlükə 
mənbəyi hesab edilən idxala 
qoyulan məhdudiyyətlərdir. 

Sektorial təşəbbüslər 
 
Секторальные 
инициативы 
 
Sectorial initiative 

Sektorial təşəbbüslər və ya “0 - 0” 
Razılaşması, idxal rüsumu 5,5-
6,5% təşkil edən kimya 
qarmonlaşdırması üzrə razılaşma 
istisna olmaqla, ÜTT-nin məhdud 
sayda üzvlərinin vacib olmayan 
razılaşmasına əsasən, malın idxalı 
rüsumsuz həyata keçirilir. Sektoial 
təşəbbüslərə tibbi avadanlıq, kənd 
təsərüfatı avadanlığı, pivə, qəhvəyi 
ickilər, kağız, mebel, polad, 
oyuncaqlar, əczaçılıq və mülki 
aviasiya üzrə razılaşmalar aid edilir. 

Sektorlar üzrə 
öhdəliklər 
 
Обязательства по 
секторам 
 
Sectoral commitments 

QATS üzrə öhdəliklərin siyahısında 
xidmət sferasının konkret 
sektorlarına və ya subsektorlarına 
aid edilən bəndlər nəzərdə tutulur. 

Sektorların əsas 
(böyük) hissəsinin 
əhatə edilməsi şərti 
(QATS, maddə 5) 
 
Условие охвата 
существенного числа 
секторов (ГАТC, 

QATS üzvləri, sektorların 
əhəmiyyətli hissəsinin əhatə 
edilməsi şərti ilə xidmətlərə görə 
ticarətin liberallaşdırılmasına dair 
hər hansı razılaşma imzalaya 
bilərlər. Sektorların əhəmiyyətli 
hissəsinin əhatə edilməsi şərti 
dedikdə, sektorların sayı, təchizat 



статья 5) 
 
Substantial sectoral 
coverage 

vasitələrinin əhatə olunması və 
ticarətin toxunulan həcmi nəzərdə 
tutulur. 

Səlahiyyətverici 
maddə 
 
Уполномочивающая 
статья 
 
Enabling clause 

Digər ölkələrə yaymaq öhdəliyi 
olmadan inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin xeyrinə ÜTT üzvlərinin 
tədbir görməsinə icazə verən, Tokio 
Raundu nəticəsində əldə olunmuş 
sazişdir. 

Sənaye dizaynı 
 
Промышленный 
дизайн 
 
Industrial design 

Malın ümumi şəkli, modeli və 
rəngidir. 

Sənaye malları üzrə 
ixrac subsidiyaları 
 
Экспортные 
субсидии в 
отношении 
промышленных 
товаров 
 
Export subsidies on 
industrial products 

GATT-1994-ün XVI maddəsi ixrac 
subsidiyalarının tətbiqini müzakirə 
edir və GATT iştirakçılarından 
“istənilən malın ixracı üçün 
istənilən formada birbaşa və ya 
dolayı subsidiya verməkdən” imtina 
etməyi tələb edir. GATT-1994-ün  
müddəaları ÜTT-nin subsidiyalar 
və kompensasiya tədbirləri üzrə 
Sazişində inkişaf etdirilmişdir. 
Saziş ÜTT üzvü olan ölkələrin 
tətbiq etmələrinə icazə verilməyən 
ixrac subsidiyalarının əyani 
siyahısına malikdir.  

Sənaye ölkələri 
 
Индустриальные 
страны 
 
Industrial countries 

Şimali Amerikanın, Qərbi 
Avropanın və Sakit Okeanı 
hövzəsinin yüksək gəlir səviyyəsinə 
malik və sənayecə inkişaf etmiş 24 
ölkəsidir.  



Sənayenin yeni 
perspektiv sahələri 
 
Новые 
перспективные 
отрасли 
промышленности 
 
Sunrise industries 

Bir çox hallarda hüquqla qorunan 
intellektual mülkiyyətdən istifadə 
edilməklə yaradılan yeni 
istehsaldır. İnnovasiya metodlarına 
və texnoloji ixtiralara söykənərək, 
onlar istehsalın səmərəliliyinin 
artırılmasında və ya tamamilə yeni 
nəsil məhsulların yaradılmasında 
daha böyük uğurlar əldə edirlər.  

Sərbəst siyahı 
 
Свободная перечень 
 
Free list (see also Free 
imports) 

Rüsum tətbiq edilməyən malların 
siyahısıdır. 

Sərhəd maneələri 
 
Пограничные 
барьеры 
 
At-the-border barriers 

Əsasən sərhəddə tətbiq edilən, 
kvota, lisenziya və qadağalar da 
daxil olmaqla, tarif və qeyri-tarif 
tədbirləridir.  

Sərhədyanı mühafizə 
 
Приграничная 
защита 
 
Border protection 

Giriş (daxil olma) baxımından 
idxalın məhdudlaşdırılmasına təsir 
edən hər hansı tədbirdir.  

Sərhəd vergi 
tənzimlənməsi 
 
Приграничная 
налоговая 
мероприятия 
(регулирования) 
 
Border tax 
arrangements (BTA) 

Sərhəd vergi tənzimlənməsidir. 



Sərhəddə yüklərə 
nəzarətin həyata 
keçirilmə şərtlərinin 
razılaşdırılması üzrə 
Beynəlxalq 
Konvensiya 
 
Международная 
Конвенция о 
согласовании условий 
проведения контроля 
грузов на границах 
 
International 
Convention on the 
Harmonization of 
Frontier Control of 
Goods (Harmonization 
Convention (UNECE)) 

Konvensiyanın məqsədi formallığa 
əməl olunması üzrə tələblərin və 
həmçinin, nəzarətin müddət və 
növlərinin tətbiq olunma metodları 
və nəzarət prosedurlarının 
beynəlxalq və milli səviyyədə 
koordinasiyası vasitəsi ilə 
azaldılması (Cenevrə, 21 oktyabr 
1982). 

Sərhəddən kənar 
(xarici) istehlak 
 
Потребление за 
границей 
 
Consumption abroad 

GATS-ın nəzərdə tutduğu 
xidmətlərlə ticarətin dörd 
formasından biridir. 

“Sərhəddən kənar” 
yaranan problemlər 
(“Sərhəddən kənar” 
məsələlər) 
 
Проблемы, 
возникающие «за 
пределами границ» 
(Вопросы «за 
пределами границ») 
 

Ticarət siyasətinə təsir edən və 
əsasən daxili iqtisadi problemlərin 
həllinə istiqamətlənmiş hökumətin 
siyasət və tədbirləridir. Bu 
tədbirlərə daxili subsidiyalar, 
rəqabət, əmək şəraiti və s. sahələrdə 
aparılan siyasət aiddir. 



Behind-the-border 
issues 

“Sərhədsiz 
televiziya” direktivi, 
1989-cu il 
 
Директива 
"Телевидение без 
границ" 1989 г. 
 
Broadcasting Directive 
(Television-Without-
Frontiers directive) 

Avropa Komissiyası tərəfindən 
1989-cu ildə qəbul edilmiş və 1997-
ci ildə əlavələrlə yeniləşdirilərək 
Avropa İttifaqı məkanında azad 
televiziya yayımı üçün zəruri 
şəraitin yaradılmasına 
istiqamətlənmişdir.  

Sərhədyanı tədbirlər 
 
Пограничные меры 
 
Border measures 

Sərhəddə istifadə edilən siyasi-
ticarət tədbirləridir. 

Sərhədyanı tədbirlərə 
münasibətdə əsas 
tələblər 
 
Особые требования в 
отношении 
пограничных мер 
 
Special requirements 
related to border 
measures 

Bu TRİPS üzrə Sazişdə (4-cü 
bölmə) mövcud olan hüquqi 
müddəadır. O, saxta mal nişanı ilə 
mal idxalının həyata 
keçirilməsindən və ya müəllif 
hüquqlarının pozulması ilə olan 
istehsaldan şübhələnməyə tutarlı 
əsası olan, intellektual mülkiyyətə 
hüquqi sahiblik edən şəxsə belə 
malların gömrük orqanları 
tərəfindən sərbəst dövriyyəyə 
buraxılmasının dayandırılması 
haqqında səlahiyyətli inzibati 
(idarəetmə) və ya məhkəmə 
orqanına ərizə verməyə icazə verir. 
Bu prosedura intellektual 
mülkiyyətin real qorunmasını 



müəyyən edir. Gömrük orqanları 
tərəfindən belə malların sərbəst 
dövriyyəyə buraxılışının 
dayandırılması 10 iş gününü 
keçməməlidir. Bu müddət ərzində 
məsələnin mahiyyəti üzrə məhkəmə 
istintaqı başlanılmalıdır. 
Məhkəmənin qərarı ilə malların 
buraxılışının dayandırılması davam 
etdirilə bilər.  

Sərhədyanı ticarət 
 
Приграничная 
торговля 
 
Frontier traffic 
(frontier trade; border 
trade) 

Qonşu dövlətlərin dövlət 
sərhəddinə bitişik olan ərazinin 
rezident-sakinlərinin ticarətidir. 
GATT-1994 (maddə XXIV, bənd 
3a) sərhəd zolağı sakinlərinə 
münasibətdə fəaliyyət göstərən 
sərhədyanı ticarət üçün ÜTT üzvü 
ölkələrinə xüsusi güzəştli gömrük 
rejimi müəyyən etməyə icazə verir. 
Bu halda meydana çıxan əsas ticari-
siyasi problemlərdən biri 
“sərhədyanı ticarət” termininin 
ərazi tətbiqi sferasıdır. Beynəlxalq 
praktikada bu terminin tərifi dövlət 
sərhəddinin hər iki tərəfi üzrə 15-25 
km hüdudunda yayılmış sərhədyanı 
zolaqda yaşayan sakinlərin ticarəti 
kimi müəyyən edilməsi qəbul 
olunmuşdur. Sərhədyanı ticarətdə 
verilən güzəşt və üstünlüklər ən 
əlverişil rejimin təsiri altından 
(fəaliyyətindən) çıxarılır. 

Sərhədyanı vergi 
tənzimlənməsi 
 
Пограничное 
налоговое 

İdxal və anoloji milli mallara vergi 
qoyuluşundakı fərqləri, eləcə də 
ixrac və daxili bazarda satılan 
anoloji milli mallara vergi 
qoyuluşundakı fərqləri tam və ya 



урегулирование 
 
Border tax adjustment 

qismən kompensasiya edən maliyyə 
tədbirləridir. Məsələn, milli istehsal 
mallarının ixracı zamanı bu 
malların ikiqat vergiyə məruz 
qalmaması üçün daxili dolayı 
vergilərin qaytarılması, yaxud da 
milli istehsal mallarının daxili 
bazarda satışı zamanı onlardan 
tutulan vergilər kimi idxal 
mallarına belə vergilərin qoyuluşu.  

Sərhədyanı xidmət 
tədarükü (xidmət 
tədarükünün birinci 
üsulu) 
 
Трансграничная 
поставка услуг 
(первый способ 
поставки услуг) 
 
Cross-border supply of 
services 

ÜTT üzvü olan bir ərazidən digər 
ÜTT üzvünün ərazisinə xidmət 
tədarüküdür (məsələn, poçt 
informasiyasının göndərilməsi, 
elektron informasiyanın 
ötürülməsi). Bu üsulla xidmətlərin 
göstərilməsi zamanı həmin 
xidmətlərin istehlakçıları və 
istehsalçıları müxtəlif ərazilərdə 
yerləşirlər. Məsələn, faks vasitəsilə 
məlumatın ötürülməsi və ya 
məsləhət verilməsi, yük daşımaları, 
real vaxt rejimində beynəlxalq 
hesablaşmalar və s Xidmətlərlə 
sərhədyanı ticarət poçt, tibbi, 
turizm və digər xidmət növlərinin 
tədarükündə mühüm yer tutur. 
Xidmətlərlə ticarəti xarakterizə 
edən meyllərdən biri yeni 
texnologiyaların sərhədyanı xidmət 
tədarükünün nisbi əhəmiyyətini 
yüksəltməsindən ibarətdir. Hazırda 
ÜTT-də və bir sıra digər beynəlxalq 
təşkilatlarda məlumatlar elektron 
mübadilənin standartlarının, 
metodlarının yaradılması, texniki 
tələblərin uyğunluğu, eləcə də 



sərhədyanı üsulla xidmət 
tədarükünün hüquqi qorunması ilə 
bağlı məsələlər üzrə işlər aparılır. 
“Birinci üsul”, “ikinci üsul” 
terminləri və s. GATS-ın 
professional terminologiyası 
sırasına daxil olmuşdur və bir sıra 
sənədlərdə müstəqil olaraq istifadə 
olunur. 

“Sərt” hüquqi norma 
(geri çəkilməsi 
mümkün olmayan 
hüquq norması) 
 
Норма права, от 
которой нельзя 
отступать 
(«жесткая» 
правовая норма) 
 
Hard law (see also 
Soft law) 

Ticarət siyasəti sferasındakı 
iştirakçılara şamil olunan və hüquqi 
sanksiya vasitəsilə təmin olunmuş 
hüquq və öhdəlikləri tətbiq edən 
benyəlxalq razılaşmalardır. QATT-
da təbit edilmiş ÜTT üzvlyünün 
öhdəliyi “sərt” hüquqi norma 
nümunəsidir.  

“Sərt” 
məhdudiyyətlərin 
qismən saxlanılması 
qərarı 
 
Решение сохранять 
частично «жесткие 
ограничения» 
 
Hard-core waiver 

1955-ci ildə QATT çərçivəsində 
iştirakçı-ölkələrə müəyyən hallarda 
ticarətdə saxlanılması icazə verilən, 
bir sıra illər ərzində tədiyə balansı 
üzrə çətinliklərin həlli məqsədi ilə 
tətbiq edilən “sərt” kəmiyyət 
məhdudiyyətləri üzrə qəbul 
olunmuş qərardır. 

Şərti çoxtərəflilik 
 
Условная 
многосторонность 
 

Amerikan termini olmaqla, bazara 
çıxışın yaxşılaşdırılması üçün bütün 
mümkün hallarda çoxtərəfli 
fəaliyyət həyata keçirilməsini, 
bununla yanaşı, azad ticarət 



Contingent 
multilateralism 

haqqında razılaşma formasında 
preferensial liberallaşdırma və 
birtərəfli fəaliyyətin daha səmərəli 
olmasını ifadə edir.   

Sertifikatlaşdırılmış 
meşə məhsulları 
 
Сертифицированные 
лесные продукты 
 
Certified forestry 
products 

ХХ əsrin 90-cı illərinin 
əvvəllərində elmi və praktiki 
leksikonda “sertifikatlaşdırılmış 
meşələr” və “sertifikatlaşdırılmış 
meşə məhsulları” ifadələri meydana 
gəlmişdir. Birinci ifadə kəsilmiş 
ağacların yerində müntəzəm 
meşəsalma sisteminin həyata 
keçirilməsi çərçivəsində bərpa 
olunan meşə resurslarına malik olan 
ərazilərə, yəni meşə sahələrinə 
aiddir. Nəticədə meşə ərazilərinin 
sahəsi dəyişməz olaraq qalır 
(Sustainable Forest Management). 
Belə meşə yerləri sertifikatlaşdırılır, 
həmin meşələrdən olan meşə 
məhsulları isə “sertifikatlaşdırılmış 
meşə məhsulları” adlanır. ÜTT 
çərçivəsində meşələrin saxlanılması 
tədbirlərinin hazırlanması 
məqsədilə bu problemin müzakirəsi 
gedir. Mümkün istiqamətlərdən biri 
setifikatlaşdırılmış meşə məhsulları 
ilə xarici ticarət üçün yaxşı şərtlərin 
yaradılmasıdır.  

Sertifikatlaşdırma 
 
Сертификация 
 
Certification 

Texniki reqlamentlərə və 
standartlara uyğunluğun müəyyən 
edilmə sistemi olan 
sertifikatlaşdırma həmin texniki 
reqlament və standartlarda olan 
tələblərə necə riayət olunmasını 
təyin etməkdən ötrü birbaşa və ya 
dolayı olaraq tətbiq edilən istənilən 



prosedura kimi ÜTT-nin ticarətdə 
texniki maneələr həqqında 
Sazişində müəyyən edilir. Belə 
proseduraların sırasına nümunələrin 
sınaqdan keçirilməsi, məhsulun 
təftişi və sınaqdan keçirilməsi, 
sınaq və ya təftişdən sonra 
məhsulun sertifikatlaşdırılması, 
qeydiyyat və təsdiq etmə daxildir. 
Sertifikatlaşdırma sistemi milli və 
xarici məhsullar üçün eyni şəkildə 
tətbiq olunmalı və beynəlxalq 
ticarət üçün lazımsız maneələr 
yaratmayacaq şəkildə qurulmalıdır. 
ÜTT üzüv olan ölkələr milli 
sertifikatlaşdırma sistemlərinin və 
sertifikatların qarşılıqlı tanınmasına 
çalışmalıdır.  

Sıfır əlaqələndirmə 
 
Нулевое связывание 
 
Zero binding 

Müəyyən məhsul üzrə gömrük 
rüsumlarının tam aradan 
qaldırılması məqsədi ilə ÜTT 
çərçivəsində hüquqi öhdəlik 
yaradan tədbirdir. 

Sıfır reytinq 
 
Нулевой рейтинг 
 
Zero rating 

Ölkəyə hər hansı bir gömrük 
ödəmələri tətbiq olunmadan idxal 
ediən mallara aid edilir.  

Sıfır səviyyəsində 
əlaqələndirilmiş 
tariflərin payı 
 
Доля связанных 
тарифов на нулевом 
уровне 
 
Share of bound tariffs 

Yalnız Yaponiya və Norveç 
özlərinin idxal tariflərinin demək 
olar ki, yarısını sıfır səviyyəsində 
əlaqələndirmişlər, yəni malların 
rüsumsuz idxalına icazə vermişlər. 



in a zero level 

“Sıfır qiymətli” bilik 
 
Знание с «нулевой 
ценой» 
 
Zero-price knowledge 

İntellektual mülkiyyətin 
müdafiəsinin əsaslandırılmasında 
istifadə edilən konsepsiyadır.  

“Sıfırlar üzrə” 
tariflərin azaldılması 
 
Сокращение 
тарифов «по нулям» 
 
Zero-for-zero tariff 
reductions (Zero-to-
Zero) 

Tarif ixtisarlarına dair təklif və ya 
sorğu sistemidir. Bu sistemə görə, 
maraqlı tərəflər qarşılıqlı olaraq 
bütöv sektorlar qismində, məsələn, 
əczaçılıq preparatları və ya ağac 
emalı məhsulları çərçivəsində sıfır 
səviyyəyə qədər tariflərin 
azaldılmasına çalışırlar. 

Sinqapur məsələləri 
 
Сингапурские 
вопросы 
 
Singapore issues 

Sinqapurda (1996-cı il) ÜTT-nin 
Nazirlər konfransı tərəfindən 
müəyyən olunan ÜTT fəaliyyətinin 
yeni istiqamətləridir. Onlar özündə 
dörd istiqaməti birləşdirir: ticarət və 
rəqabət siyasəti; ticarət və kapital 
qoyuluşu; dövlət alışlarında 
şəffaflıq; ticarətə yardım tədbirləri 
(ticarət proseduralarının 
sadələşdirilməsi). ÜTT-nin gələcək 
fəaliyyətinin mümkün formatını və 
bu istiqamətdə mümkün yeni ÜTT 
sazişlərini müəyyən etməkdən ötrü 
bu dörd sahədə tədqiqat işlərinə 
başlanılması tövsiyə edilmişdir. 
ÜTT bu fəaliyyəti komitələr və işçi 
qruplar çərçivəsində həyata keçirir. 
ÜTT çərçivəsində çoxtərəfli ticarət 



danışıqlarının Birnici raundunun 
açılışı zamanı (Doha, 2001-ci il) bu 
məsələlərin çoxtərəfli danışıqlar 
proqramına daxil etmək cəhdi 
edildi. Lakin dəstək nəticəsində 
yalnız bir istiqaməti – ticarətə 
yardım tədbirlərini əldə etdi. Qalan 
Sinqapur məsələləri əvvəlki kimi 
ÜTT çərçivəsində tədqiqat işlərinin 
obyekti olaraq qalır.  

Sistem məsələləri 
 
Системные вопросы 
 
Systemic issues 

Ölkənin hüquqi sistemi və onun 
ÜTT norma və qaydalarına 
uyğunluğu ilə bağlı problemlərin 
müzakirəsini əhatə edən ÜTT-yə 
qoşulma haqqında danışıq 
istiqamətlərindən biridir. Daha 
geniş planda “sistem məsələləri” 
anlayışı ÜTT sazişləri ilə müəyyən 
olunan çoxtərəfli ticarətin 
tənzimlənməsinin hüquqi 
normalarının məzmunu ilə bağlı 
problemləri əhatə edir. 

Siyahıların 
(gündəliyin) 
dəyişməsi 
 
Изменение перечней 
 
Modifications of 
schedules 

GATT-1994-ün XXVIII 
maddəsində olan hüquqi haldır. O, 
istənilən ÜTT üzvünə əvvəllər onun 
tarif öhdəlikləri siyahısına daxil 
edilmiş güzəşti dəyişmək və ya 
aradan qaldırmağa icazə verir. ÜTT 
üzvü olan ərizəçi belə fəaliyyəti bu 
güzəşt edildikdən üç il sonra belə 
güzəştin ilkin olaraq edildiyi 
istənilən ÜTT üzvü ilə danışıqlar 
yolu ilə tətbiq edə bilər. Bu halda 
danışıqlar bu malın əsas 
tədarükçüsü olan ÜTT üzvü ilə 
başlanılmalıdır. Belə danışıqlarda 
maraqların ümumi balansını 



saxlamaqdan ötrü digər mallar üçün 
rüsumların kompensasiya 
dəyişmələri haqqında məsələ 
müzakirə oluna bilər.  

Smut-Houli tarifi 
haqqında qanun, 
1930 
 
Закон о тарифах 
Смута-Хоули 1930 
года 
 
Smoot-Hawley Tariff 
Art of 1930 

ABŞ-da orta idxal rüsumlarını 
bütün illər üzrə ən yüksək olan 
səviyyəyə - 59%-ə (1932) 
yüksəltmiş tariflər haqqında 
qanundur. 

Son hədd 
əlaqələndirilməsi 
 
Предельные 
связывания 
 
Ceiling bindings (see 
also Peak tariffs) 

ÜTT-nin müvafiq tarifin bütün və 
ya onun əsas bölmələrinin 
razılaşdırılmış səviyyədə 
saxlanılması haqqında 
Konsepsiyasıdır. Öz tariflərinin 
saxlanılması üzrə razılığa gələn 
ölkələr həmin səviyyənin 
artırılmaması haqqında hüquqi 
iltizam qəbul edirlər. 

Son mal və xidmətlər 
 
Конечные продукты 
и услуги 
 
Final goods and 
services 

Son istehlakçılar tərəfindən alınan 
mal və xidmətlər. Bu mal və 
xidmətlər gələcək istehsalda 
istifadə olunmaq üçün nəzərdə 
tutulmur. 

Sorğu-sual və təklif 
prosedurası 
 
Процедура запросов 
и предложений 
 
Request and offer 

Əvvəllər GATT, hazırda isə ÜTT 
çərçivəsində mövcud olan 
danışıqlar prosedurasıdır. Onun 
mahiyyəti hər bir danışıq 
iştirakçısının digər ölkələrə 
müraciət olunmuş güzəştlər siyahısı 
ilə müşaiyət olunan sorğu siyahısı 



procedure təqdim etməsindən ibarətdir. 
Sosial dempinq 
 
Социальный демпинг 
 
Social dumping 

Məhbuslar tərəfindən istehsal 
olunmuş məhsulun aşağı 
qiymətlərlə ixrac edilməsi ilə 
əlaqədar olaraq, bəzi hallarda 
işlədilən termin 

Sosial düzəlişlər 
 
Социальные оговорки 
 
Sliding-scale tariff 

Əmək haqqında mövcud olan 
beynəlxalq qanunları pozan 
iştirakçı-ölkələrə, ÜTT-nin 
qaydalarında nəzərdə tutulmuş 
ticarət sanksiyalarının tədbirlər 
formasında tətbiq edilməsi 
haqqında suala cavab tapmır. Sosial 
düzəlişlərin məqsədi, BƏT-də qeyd 
olunmuş minimal əmək 
standrtlarını nəzərə almayan 
ixracatçı-ölkələrə qarşı müəyyən 
sanksiyaların tətbiq edilməsi yolu 
ilə əmək şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasıdır. 

Spesifik istehsal amili 
 
Специфический 
фактор 
 
Specific factor 

Yalnız verilmiş sahə üçün 
xarakterik olan və sahələr arasında 
hərəkət edə bilməyən istehsal 
amilidir. 

Spesifik öhdəliklərin 
siyahısı 
 
Перечень 
специфических 
обязательств 
 
Schedule of Specific 
Commitments 

QATS çərçivəsində xüsusi sahələr 
üçün xidmətlərin istehsalçıları və 
təchizatçıları üçün nəzərdə tutulmuş 
öhdəliklərdir. 



Spesifik rüsum 
 
Специфическая 
пошлина 
 
Specific duty 

Konkret malın fiziki ölçülməsinə 
aid edilən, dərəcəsi pul ifadəsində 
göstərilən rüsumdur. Məsələn, 1 
sentner ət üçün 10 manat. Malın 
fiziki ölçüsü çəki, həcm, ədəd 
vahidi və digər konkret 
kəmiyyətlərlə göstərilə bilər. 
Spesifik rüsumlar praktiki olaraq 
bütün ölkələrdə ayrı-ayrı mallar 
üçün tətbiq olunur. Onlar adətən, 
tarif nomenklaturasının 3-5%-i 
təşkil edir.  

Spesifik rüsumlardan 
istifadə 
 
Использование 
спесифических 
пошлин 
 
Using of specific 
tariffs 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında digər 
mülahizələrə aid olan mühüm 
elementlərindən biridir. Bir sıra 
mallar üçün spesifik və ya kombinə 
olunmuş rüsumlar münasib ola 
bilər. Ucuz malların idxalı zamanı, 
malın daha aşağı qiyməti halında 
onun advalor ekvivalentinin 
yüksəlməsi baxımından spesifik 
rüsum daha güclü mühafizə 
effektinə malikdir. Lakin idxal 
malları qiymətlərinin inflyasiyası 
halında belə rüsumun mühafizə 
təsiri zəifləyir. Spesifik rüsumun 
mühafizə effektini qiymətləndirmək 
kifayət qədər çətindir, ona görə də 
qoşulan ölkədən belə rüsumların 
advalor ekvivalenti və müvafiq 
statistika tələb oluna bilər. ÜTT-yə 
qoşulan ölkələrdən Bolqarıstanın 
tarif siyahısı kənd təsərrüfatı 
malları üçün çoxlu spesifik və 
kombinə olunmuş tarif dərəcələrini 
özündə saxlayır. Qırğızıstanın və 



İordaniyanın siyahıları da özündə 
bir sıra mallar üçün spesifik və 
kombinə olunmuş tarif dərəcələrini 
birləşdirir. Advalor rüsumlardan 
başqa, gömrük rüsumlarının digər 
formalarının istifadəsi üçün 
məhdudiyyətin mövcud 
olmamasına baxmayaraq, yeni 
raunda hazırlıq gedişində bir sıra 
ölkələr təsdiq edir ki, özünün qeyri-
şəffaf xarakterinə görə spesifik 
tariflər aradan qaldırılmalıdır. Bir 
sıra ölkələr daxili meyvə (alma, 
üzüm və armud) istehsalı, elcə də 
digər kənd təsərrüfatı mallarının 
daxili istehsalının qorunması 
məqsədilə mövsümi tariflər tətbiq 
edirlər. Təhkilata daxil olan 
ölkələrdən İordaniya banan, üzüm 
və alma kimi meyvələrə mövsümi 
rüsumlardan istifadə edir. 

Spesifik (ünvanlı) 
subsidiya 
 
Специфическая 
(адресная) субсидия 
 
Specific subsidy 

ÜTT-nin Subsidiyalar və 
Kompensasiya Tədbirləri üzrə 
Sazişində istifadə olunan termindir. 
Sazişdə subsidiyalaşdıran orqan və 
ya qanunvericiliyin subsidiyaların 
əldə olunmasını yalınz müəyyən 
müəssisələrlə (sahələrlə) dəqiq 
olaraq məhdudlaşdırdığı halda, belə 
subsidiyanın spesifik subsidiya 
adlandırılması şərtləşdirilmişdir. 
Subsidiya hamı üçün əlçatan 
olmazsa, onun istifadəsi isə 
subsidiyalaşdıran orqanın tabeliyi 
altında yerləşən coğrafi rayonla 
göstərilən konkret müəssisə və ya 
müəssisələr qrupu, sənaye sahəsi və 



ya sahələr qrupu ilə 
məhdudlaşdırılarsa, belə subsidiya 
spesifik hesab olunur. Əgər spesifik 
subsidiyalar ÜTT-nin digər 
üzvünün maraqları üçün mənfi 
nəticələr doğurursa, yəni ÜTT-nin 
digər üzvünün sənayesinə ciddi 
ziyan vurarsa və ya subsidiyanı 
qəbul edən ölkənin öhdəliklərini 
heçə çıxardarsa, onda bu 
subsidiyalara münasibətdə cavab 
tədbirləri görülə bilər. ÜTT üzvü 
olan ölkələr digər ÜTT üzvü üçün 
mənfi nəticə doğuran subsidiyaları 
qəbul etməməlidirlər. Səlahiyyətli 
hökumət orqanları tərəfindən bütün 
səviyyələrdə universal tətbiq olunan 
vergi dərəcələrinin daxil edilməsi 
və ya dəyişdirilməsi spesifik 
subsidiya kimi nəzərdən keçirilmir.  

Spesifik tarif 
 
Специфический 
тариф 
 
Specific tariff 

Ticarəti həyata keçirilən mal vahidi 
üçün təsbit olunmuş məbləğ kimi 
ifadə olunan tarifdir. 

Standart 
 
Стандарт 
 
Standard 

Başqa obyektlərlə müqayisə etmək 
üçün əsas kimi qəbul edilən norma, 
nümunə, etalondur. ÜTT 
çərçivəsində Ticarətdə Texniki 
Maneələr üzrə Saziş Standartı - 
riayət olunması könüllü olan 
malların norma və 
xarakteristikalarının ümumi daimi 
istifadəsi və ya onların istehsal 
metodları üçün müəyyən edən, 
səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq 



olunmuş normativ-texniki sənəd 
kimi müəyyən edir. Bu termin 
terminologiyaya, simvollara, 
qablaşdırma, markalama və ya 
etiketləşdirmə metoduna tələbləri 
daxil edə bilər. Standartlara ən 
əlverişli rejim və milli rejim də 
daxil olmaqla, ÜTT-nin əsas hüquqi 
normaları aid edilir. 

“Status-kvo” 
haqqında öhdəlik 
 
Обязательство «о 
статус-кво» 
 
Standstill 

ÜTT konteksində bu GATT-1947-
nin hüquqi normaları ilə bir araya 
sığışmayan məhdudlaşdırıcı ticarət 
tədbirlərinin tətbiq olunmaması, 
ticarət danışıqları gedişində öz 
danışıq mövqelərinin 
yaxşılaşdırılması üçün istənilən 
ticarət tədbirindən istifadə etməmə 
üzrə öhdəlikdir. “Status-kvo” 
haqqında öhdəlik Uruqvay 
raundunun nazirlər 
Bəyannaməsində ifadə olunmuşdur.  

Stolper-Samuelson 
teoremi 
 
Теорема Столпера-
Самуэльсона 
 
Stolper-Samuelson 
Theorem 

İstehsal amillərinin qiymətlərinin 
həmin amillərdən istifadə etməklə 
istehsal olunan malların 
qiymətlərinin artması və ya 
azalması halında özlərini necə 
aparacaqları sualına cavabı 
Samuelson amerika iqtisadçısı 
Stolperlə birlkidə vermişdir. 
Beynəlxalq ticarət, qiyməti artan 
malın istehsalı üçün nisbətən daha 
intensiv istifadə olunan amilin 
qiymətinin artmasına, qiyməti aşağı 
düşən malın istehsalı üçün nisbətən 
daha intensiv istifadə olunan amilin 
qiymətinin aşağı düşməsinə gətirib 
çıxarır. 



Bu halda amillərin qiymətinin 
artması və ya aşağı düşməsi, 
onların köməyilə istehsal olunmuş 
malın qiymətinin aşağı düşməsinə 
nisbətən daha böyük dərəcədə baş 
verir. 

Strateji ixrac 
 
Стратегический 
экспорт 
 
Strategic exports 

Müvafiq regionda hərbi qüvvələrin 
nisbətinə real və ya potensial təsir 
göstərə bilən mal və xidmətlərdir. 

Strateji ticarət 
siyasəti 
 
Стратегическая 
торговая политика 
 
Starategic trade policy 

Artan xarici qənaət şərtilə 
oliqopolik bazarlarda aktiv ticarət 
siyasətinin ölkənin rifahını 
yüksəldə bilməsini sübut edən 
ticarət siyasətidir. 

Struktur maneələri 
 
Структурные 
препятствия 
 
Structural 
impediments 

Tam rəqabətli bazarların 
yaranmasına mane olan 
iqtisadiyyatın strukturunun 
xüsusiyyətləridir. 

Struktur 
yenidənqurma 
 
Структурное 
преобразование 
 
Structural adjustment 

Subsidiyaların ləğvi, tariflərin aşağı 
salınması, texnoloji innovasiyalar, 
istehlakçıların zövqləriinin 
dəyişməsi və s. səbəblərdən 
yaranan yeni iqtisadi və  
kommersiya şəraitinə uyğunlaşma 
prosesində bütün istehsal sahələri 
tərəfindən hiss olunan fasiləsiz 
tələbatdır. 



Subsidiya 
 
Субсидия  
 
Subsidy 

Mal istehsalçısının, ixracatçısının 
və ya idxalatçısının xərclərini 
azaldan vəsaitlərin birbaşa 
köçürülməsi və ya maliyyə 
güzəştlərinin verilməsi yolu ilə 
hökumət və ya ictimai orqan 
tərəfindən verilən maliyyə 
dotasiyası, göstərilən şəxslərə 
əmtəə və xidmətlərin güzəştli 
qiymətlərlə verilməsidir. Malların 
ixracı zamanı daxili vergilərin 
qaytarılması GATT-1994-ün XVI 
maddəsinə görə subsidiya kimi 
təsnifləşdirilmir. ÜTT çərçivəsində 
milli malların ixracının 
rəqabətqabiliyyətliliyini 
gücləndirən subsidiyalar; daxili 
istehsallı milli mallardan xaricilərə 
nisbətən daha güzəştli şərtlərlə 
istifadəsinə imkan verən 
subsidiyalar qadağandır. Hüquqi 
olaraq ÜTT çərçivəsində 
subsidiyanın mühüm tərifi 
subsidiya və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Sazişin 1-ci 
maddəsində verilmişdir. Onda 
sənaye mallarına münasibətdə 
bütün subsidiyalar 3 qrupa 
(işıqforun rəngi kimi) bölünmüşdür: 
qırmızı rəngi – qadağan olunmuş 
subsidiyalar (ixrac subsidiyaları və 
idxaləvəzləyici subsidiyalar); sarı 
rəngi müəyyən şərtlərlə cavab 
tədbirləri kimi istifadə oluna bilən 
subsidiyalar; yaşıl rəng – icazə 
verilmiş subsidiyalardır. Sonuncu 
növ subsidiyalara Elmi tədqiqat və 



təcrübi konstruktor işlərinin (R&D) 
maliyyələşdirilməsi, regional 
inkişafın maliyyələşdirilməsi, 
müəssisələrin ətraf mühitin 
qrunması tələblərinə adaptasiyası 
və s. daxildir. ÜTT qaydalarına 
uyğun olaraq kompensasiya 
tədbirləri ilk iki qrup subsidiyalar 
münasibətdə təyin oluna bilər.  

Subsidiyaların 
minimum həcmi 
 
Минимальный размер 
субсидии 
 
De minimis subsidies 

Subsidiya malın qiymətindən 1%-
dən az təşkil edirsə, subsidiyanın 
ölçüsünə minimal kimi baxılır. 
ÜTT-nin Subsidiyalar və 
kompensasiya tədbirləri üzrə 
Razılaşmasına müvafiq olaraq, 
subsidiyaların həcmi de minimis 
təşkil etdiyi halda, subsidiyaların 
mövcud olması, səviyyəsi və 
təsirinin təyin edilməsi məqsədi ilə 
aparılan araşdırmalar dərhal 
dayandırılır. 

Sülh maddəsi (şərti) 
 
Мирная оговорка 
(статья) 
 
Pease clause 

İxrac subsidiyaları da daxil 
olmaqla, kənd təsərrüfatına daxili 
dəstəyin konkret tədbirlərinin 
tətbiqinə icazə verən və ÜTT üzvü 
ölkələrini cavab tədbirlərindən 
saxlamağa (bir şərtlə ki, bu 
tədbirlər verlmiş maddə ilə 
müəyyən olunan çərçivədə tətöiq 
olunarsa) məcbur edən ÜTT-nin 
kənd təsərrüfatı üzrə Sazişi (Sazişin 
13-cü maddəsi) çərçivəsindəki 
hüquqi normadır.  

Süqut edən istehsal 
sahələri 
 
Производства, 

İstehlakçıların zövqlərinin 
dəyişməsi və ya iqtisadiyyatın digər 
sahələrində texnoloji tərəqqinin baş 
verməsi ilə əlaqədar olaraq, öz 



переживающие 
закат 
 
Sunset industries 

əhəmiyyətini itirmiş istehsal 
sahələridir. 

Surroqat (anoloji) 
ölkə 
 
Суррогатная страна 
 
Analogue country 

ABŞ-ın və bir sıra digər ölkələrin 
Antidempinq qanunvericiliyində 
istifadə olunan termindir. Bu 
müddəa dempinq üzrə təhqiqat 
aparan hakimiyyət orqanlarının 
dempinq qiyməti ilə satılan mal 
ixracatçısının ölkəsində qiymətlər 
və istehsal haqqında ona təqdim 
olunmuş informasiyanın kifayət 
etməməsi və ya etibarlı olmaması 
nəticəsinə gəldikləri hallarda tətbiq 
olunur. Bu halda dempinq təhqiqatı 
aparan ölkənin hakimiyyət 
orqanları ixracatçının ölkəsinə 
nisbətən başqa bir ölkədən tapa 
bildikləri qiymətlər və istehsal 
haqqında informasiyadan istifadə 
edirlər. Bu məlumatlar dempinq 
marjasının hesablanmasının, 
antidempinq rüsumunun həcmi və 
ümumilikdə ixracatçı ölkənin malı 
dempinq qiyməti ilə satmasının 
iqtisadi əsəaslandırılması üçün 
əsasını təşkil edir. Belə müqayisə 
üçün seçilmiş ölkə “surroqat 
(anoloji) ölkə”, yəni dempinqdə 
təqsirləndirmənin əsaslandırılması 
üçün ixracatçı ölkəni iqtisadi 
informasiya mənbəyi kimi əvəz 
edən ölkə adını almışdır.  



Şəffaflıq 
 
Прозрачность 
(транспарентность) 
 
Transparency 

Kommersiya mənasında bu hüquqi 
aktlara, inzibati qayda və ənənələrə, 
ümumi təyinatlı məhkəmə 
qərarlarına, eləcə də beynəlxalq 
hüquqi aktlara münasibətə aid olan 
informasiyanın açıqlığı, hamı üçün 
əlçatan olması və aşkarlığıdır. 
İctimai maraqlara zidd olduğu və ya 
qanuni işgüzar maraqlara zərbə 
vurulduğu halda ÜTT qanunları 
məxfi məlumatları açıq söyləməyə 
icazə vermir. Şəffaflığa aid olan 
müddəalar GATT-1994-ün Х 
maddəsində, GATS-ın III 
maddəsində və TRİPS-in 63-cü 
maddəsində daha tam şəkildə 
açıqlanmışdır.  

Şərti qiymət 
 
Сконструированная 
цена 
 
Constructed value 

İxrac qiymətinin 
müəyyənləşdirilməsi metodudur. 
Müqayisə üçün real qiymətdən 
istifadə oluna bilinmədiyi halda 
malın dəyərinin hesablanmasıdır.  
1994-cü ildə QATT-ın VI 
maddəsinin tətbiq edilməsi ilə 
əlaqədar Sazişə (Antidempinq 
sazişi) əsasən, ixrac qiymətinin 
olmadığı və ya müvafiq səlahiyyətli 
orqanların rəyinə əsasən şübhəli 
göründüyü halda, qiymətin 
şərtiləşdirilməsinə imkan verilir. 

Şərtləşdirilmiş 
təkliflər 
 
Обусловленные 
предложения 
(оферы) 
 

Ticarət danışıqlarında irəli sürülən 
təkliflər olaraq ya qarşı tərəfin 
uyğun olaraq eyni təklifi irəli 
sürəcəyinin gözlənilməsi və yaxud 
bu təkliflərin artıq edilmiş təklifləri 
tamamlaya bilməsi nöqteyi-
nəzərindən onlardan istifadə 



Conditional offers olunmasını nəzərdə tutur.  
Şimal-cənub və ya 
Cənub-şimal ticarəti 
 
Торговля Север-Юг 
или Юг-Север 
 
Trade north-south or 
south-north 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 
olan ölkələr arasında və əksinə 
xarici ticarəti göstərir. Termin ÜTT 
də daxil olmaqla, beynəlxalq 
təşkilatların tədqiqatlarında istifadə 
olunur.  

Şimal-şimal ticarəti 
 
Торговля север-север 
 
Trade north-north 

Bütün inkişaf etmiş ölkələrin öz 
aralarındakı xarici ticarəti göstərir. 
Termin ÜTT də daxil olmaqla, 
beynəlxalq təşkilatların 
tədqiqatlarında istifadə olunur.  

Şura və Ticarət 
danışıqları komitəsi 
bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Совет и отдел 
комитета торговых 
переговоров ВТО 
 
Counsel and division 
(bureau, department) 
for trade negotiations 
Committee 

Bölmə Nazirlər Konfransının 
sesiyaları, Baş şuranın, 
Ziddiyyətlərin həlli orqanının və 
Ticarət danışıqları komitəsinin 
işində dəstəyi (köməyi) təmin edir. 
O nazirlər sesiyaları arasında 
müvafiq görüşlərin hazırlanması və 
onlara xidmət göstərilməsinə, Əsas 
alətlər və Seçilmiş sənədlər (BİSD) 
əlavələrinin hazırlanmasına və 
sənədlərin məhdudiyyətlərinin 
aradan qaldırılmasına məsuldur. 

Tam ixtisaslaşma 
 
Полная 
специализация 
 
Complete 
specialization 

Ticarət zamanı yalnız bir malın 
istehsalında ölkənin bütün 
resurslarından istifadə olunmasıdır. 
Bu hal adətən, sabit xərclər zamanı 
baş verir. 



Tam olmayan 
ixtisaslaşma 
 
Неполная 
специализация 
 
Incomplete 
specialization 

Artan xərclər halında hər iki ölkədə 
hər iki malın istehsalının (hətta 
kiçik ölkədə ticarətin) davam 
etməsidir. 

Tarif danışıqları 
 
Тарифные 
переговоры 
 
Tariff negotiations 

ÜTT-yə qoşulma prosesinin tərkib 
hissələrindən biridir.  
Tarif danışıqları GATT-ın təşəkkül 
tapmış təcrübəsi əsasında ÜTT 
çərçivəsində aparılır. Gömrük 
rüsumlarının qarşılıqlı aşağı 
salınması haqqında danışıqlar 
ikitərəfli (bilateral negotiations), 
qrup (plurilateral negotiations) və 
ya çoxtərəfli (multilateral 
negotiations) xarakterə malik ola 
bilər. Birinci halda ölkələr onların 
tarif güzəştləri siyahısında adları 
çəkilmiş konkret mallara olan 
rüsumların azaldılması haqqında 
cüt-cüt danışıqlar aparırlar. Əldə 
olunmuş nəticələr Ən əlverişli rejim 
əsasında digər ölkələrə də aid edilir. 
Qrup danışıqlarında məhdud sayda 
ölkə (qrup) iştirak edir. Bu halda da 
əldə olunmuş nəticələr Ən əlverişli 
rejim əsasında digər ölkələrə də aid 
edilir. Çoxsaylı danışıqlar 
danışıqların bütün iştirakçılarını 
əhatə edir. Çox vaxt onların danışıq 
predmetini rüsumun azaldılma 
əmsalının razılaşdırılması 
(azaldılma düsturu), eləcə də belə 
azalmanın aid olunduğu malların 



siyahısı təşkil edir. Danışıqların 
məqsədi rüsumların azaldılması, 
rüsumların mövcud səviyyədə 
əlaqələndirilməsi və ya müəyyən 
kateqoriya mallar üçün ayrı-ayrı 
rüsumların və ya orta rüsum 
dərəcəsinin müəyyən olunmuş 
səviyyəni keçməyəcəyi barədə 
öhdəliyin qəbul olunması ola bilər.  
Əmtəə bazarlarına giriş haqqında 
danışıqlar gedişində təşkilata 
qoşulan ölkələrdən tarif güzəştləri 
siyahısı formasında “tariflər üzrə 
təkliflər”i təqdim etməsi tələb 
olunur ki, bunlar da təşkilata daxil 
olduqdan sonra verilmiş ölkə 
tərəfindən ÜTT üzvü olan ölkələrə 
təqdim olunmalıdır. İlk tarif 
təklifinin təqdim olunma vaxtı 
reqlamentləşdirilmir, lakin adətən, 
bu, namizəd ölkənin ticarət 
rejiminin ÜTT üzvlərinə az və ya 
çox dərəcədə aydın olduğu halda, 
dəqiqləşmə tələb edən məsələlərin 
qabaqcadan müzakirəsindən və 
onlara olan yazılı cavablardan sonra 
baş verir. Tarif güzəştləri üzrə 
ikitərəfli danışıqlar adətən, ÜTT 
üzvü olan ölkələrin tələbləri və 
təşkilata qoşulan ölkə tərəfindən 
uyğun təkliflər rejimində həyata 
keçirilir. Qoşulma prosesini 
sürətləndirmək üçün tariflər üzrə 
təklifləri təşəbbüsçü qaydada irəli 
sürmək və sonra ÜTT üzvü olan 
ölkələr tərəfindən onlar üçün ixrac 
baxımdan xüsusi maraq doğuran 



malların siyahısını özündə təmsil 
edən spesifik tələblərin daxil 
olmasını gözləmək məqsədəuyğun 
hesab olunur. Bu tələbləri 
öyrəndikdən sonra daxil olan ölkə 
həm milli iqtisadi maraqları və həm 
də irəli sürülmüş tələblərin 
saxlanılmasını nəzərə alan tarif 
təkliflərinin yenidən nəzərdən 
keçirilmiş variantını hazırlayır. 
Yeni tarif təkliflərinin və ÜTT üzvü 
olan ölkələr tərəfindən tarif 
güzəştləri haqqında yeni tələblərin 
alınması əsasında danışıqlar 
apardıqdan sonra namizəd ölkə tarif 
güzəştləri siyahısının yenidən 
nəzərdən keçirilmiş daha bir 
layihəsini hazırlaya bilər. Bu proses 
ÜTT-nin potensial üzvünün tarif 
güzüştlərinə münasibətdə bütün 
maraqlı tərəflərin razılığını əldə 
etməsinədək təkrarlanacaqdır. 

Tariflərin aşağı 
salınma düsturu 
 
Формула снижения 
тарифов 
 
Formula tariff 
reductions 

Razılaşdırılmış aşağı salınma 
düsturu əsasında gömrük tarifləri 
dərəcələrinin aşağı salınması üzrə 
danışıqlardır. 

Tarif dispersiyası 
(rüsum dərəcələrinin 
səpələnmə əmsalı) 
 
Коэффициент 
разброса ставок 
пошлин 

Bu göstərici ayrı-ayrı mallar üçün 
rüsum dərəcələrinin gömrük 
rüsumunun orta səviyyəsindən nə 
dərəcədə kənarlaşdığını göstərir. 
Əmsal rüsum dərəcələrinin 
yüksəkliyi üzrə gömrük vergilərinin 
diferensiasiya səviyyəsini göstərir. 



Tariff dispersion Daha diferensial gömrük tarifi 
siyasətin daha səmərəli aləti hesab 
olunur. Bu göstərici standart 
kənarlaşma və ya variasiya əmsalı 
kimi heasblanır. Hesab olunur ki, 
dispersiya nə qədər azdırsa, tarif 
sistemini idarə etmək bir o qədər 
asandır. Zaman ərzində azalan 
dispersiya əmsalı müsbət meyldən 
xəbər verir. Məsələn, 2000-ci ildə 
ABŞ tariflərinin standart 
kənarlaşması 13,1%, variasiya 
əmsalı isə 2,38 olmuşdur. 
Uqandada isə bu göstəricilər uyğun 
olaraq 5,4 və 0,6% olmuşdur. 
Bu göstərici ayrı-ayrı mallara olan 
rüsum dərəcələrinin gömrük vergi 
qoyuluşunun orta səviyyəsindən nə 
dərəcədə kənarlaşmasını göstərir. 
Əmsal rüsum dərəcələrinin 
yüksəkliyi üzrə gömrük vergi 
qoyuluşunun diferensiyasiya 
səviyyəsini göstərir. Daha 
diferensiasiya olunmuş gömrük 
tarifi daha səmərəli siyasət alətidir. 

Tarif ekvivalenti 
 
Тарифный 
эквивалент 
 
Tariff equivalent 

ÜTT çərçivəsində öz qadağanedici 
təsirinə görə qeyri-tarif tədbirinə 
dəyərcə bərabər olan kənd 
təsərrüfatı mallarına olan gömrük 
rüsumu dərəcəsidir. Tarif 
ekvivalentinin hesablanması malın 
daxili və xarici qiymətləri arasında 
faktiki fərqdən istifadə yolu ilə 
həyata keçirilir. Tarif ekvivalentləri 
ilkin olaraq Harmonlaşdırılmış 
sistemin dörd işarəsi səviyyəsində 
müəyyən edilir və zərurət olduqda 



altı və ya daha çox işarə 
səviyyəsində hesablanır. Rüsumun 
hesablanmış ekvivalent dərəcəsi 
gömrük tarifinin mövcud 
dərəcəsinə aid edilir. Bu yolla əldə 
olunmuş rüsum dərəcələri tədricən 
azaldılmalıdır. ÜTT çərçivəsində 
üzv ölkələrin aşağıdakı 
göstəricilərin onların tarif 
ekvivalentinə çevirilməsi 
öhdəlikləri fəaliyyət göstərir: 
idxalın kəmiyyət məhdudiyyətləri, 
sürüşkən idxal yığımları, minimum 
idxal qiymətləri, idxalın seçmə 
lisenziyalaşdırılması, ixracın 
könüllü məhdudlaşdırılması, dövlət 
ticarət müəssisələri vasitəsilə tətbiq 
olunan tədbirlər, eləcə də digər 
anoloji tədbirlər. Tarif tədbirlərinin 
tarif ekvivalentlərinə çevrilməsi 
prosesi “tarifikasiya” adını 
almışdır. ÜTT-nin kənd təsərrüfatı 
üzrə Sazişi tarifikasiyanın ətraflı 
metodologiyasına malikdir.  

Tarif eskalasiyası 
(tariflərin artması) 
 
Тарифная эскалация 
(увеличение 
тарифов) 
 
Tariff escalation 

Malın emal dərəcəsinin artmasına 
görə tariflərin (gömrük tutumu) 
səviyyəsinin artmasıdır. Adətən, 
standart ticarət təsnifatının iki 
rəqəmli kodu səviyyəsində ayrı-ayrı 
mal qrupları nümunəsində müəyyən 
olunur. Bir qrupun malları 
(məsələn, odun və odun emalı 
sənayesinin məmulatları) ilkin emal 
mərhələsində olan, yarım emal 
olunmuş və tam emal olunmuş 
mallara bölünür. Tarif eskalasiyası 
pozitiv (tariflər emal dərəcəsinin 



artması ilə artır), neqativ (tariflər 
emal dərəcəsinin artması ilə azalır) 
və qarışıq (malın müəyyən 
olunmasının detallaşdırılması 
dərəcəsindən asılı olaraq tariflər 
artır və ya azalır) ola bilər. Qarışıq 
eskalasiya adətən, müəyyən 
mallarla ticarət sahəsində 
hökumətin siyasətinin qeyri-
dəqiqliyini göstərir.  

Tarif güzəştləri və 
istisnaları 
 
Тарифные уступки и 
изъятия 
 
Tariff concessions and 
exemptions 

Sənayenin ayrı-ayrı sahələri, 
regionlar və məhsul tipləri üçün 
gömrük rüsumlarının 
azaldılmasıdır. 

Tarif 
harmonlaşdırılması 
 
Тарифная 
гармонизация 
 
Tariff harmonization 

Əvvəllər GATT, indi isə ÜTT 
çərçivəsində tarif danışıqlarında 
nəticələrə nail olunma 
metodlarından biridir. Metod ondan 
ibarətdir ki, bir mal qrupu 
çərçivəsində gömrük rüsum 
dərəcələri təqribən eyni səviyyədə 
müəyyən olunur. Bu metod 
Uruqvay raundu gedişində istifadə 
olunmuşdur.  

Tarif preferensiyaları 
(imtiyazları) 
 
Тарифные 
преференции  
 
Tariff preferences 

Ən əlverişli rejim prinsipinə uyğun 
olaraq, bütün ölkələrə yayılma 
ehtimalı olmadan, ayrı-ayrı 
ölkələrin bir-birinə təqdim etdiyi 
azaldılmış tarifdir. Burada ən 
əlverişli rejim prinsipiniə uyğun 
olaraq, üçüncü ölkələrə eyni tarifi 
yayma öhdəlikləri mövcud deyildir. 
Heç də bütün ölkələr üçün deyil, 



müəyyən ölkələr üçün ÜTT 
qaydaları üzrə tariflərin azaldılması 
və ya onların tam ləğvi yalnız üç 
halda mümkündür: inkişaf etmiş 
ölklər inkişaf etməkdə olan ölkələrə 
bir çox inkişaf etmiş ölkələrin daha 
az inkişaf etmiş ölkələrin xeyrinə 
həyata keçirdiyi ümumi milli 
imtiyazlar sistemi çərçivəsində 
daha əlverişli ticarət rejimi imkanı 
verdikdə; ölkə regional inteqrasiya 
qruplaşmasının üzvü olduqda və 
onun digər üzvlərinə imtiyazlı tarif 
rejimi təqdim etdikdə; Tokio 
raundu sazişi nəticəsində əldə 
olunmuş, ÜTT üzvlərinə başqa 
ölkələrə yaymaq öhdəliyi olmadan 
inkişaf etməkdə olan ölkələrinə 
xeyrinə tədbir görülməsinə imkan 
verən Səlahiyyətverici maddə 
əsasında. Bütün ölkələrdə tarif 
imtiyazlarının verilməsinin əsasını 
belə preferensiyanın verildiyi 
ölkədə malın mənşəyini göstərən 
sertifikatın olması təşkil edir. Tarif 
imtiyazlarının təhlilinin 
mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, 
onlardan bir çoxu, xüsusilə də 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir-
birinə verdiyi bu imtiyazlar ÜTT-də 
qeydiyyata alınmayıb; regionla, 
ikitərəfli və ya birtərəfli olmasından 
asılı olaraq onların hər biri öz 
strukturuna malikdir; onların hər 
biri müəyyən şərait baş verdiyi, 
müəyyən müddətin başa çatdığı 
halda və ya müəyyən ölkələr üçün 



istisnalar zamanı qaydalardan 
istisnanı nəzərdə tutur. 

Tarif kvotası 
 
Тарифная квота 
 
Tariff quota 

Mala daha aşağı gömrük rüsumu 
səviyyəsinin müəyyən olunduğu 
hüdudlarda mal idxalına tətbiq 
edilmiş kvotadır. Tarif kvotası ilə 
müəyyən olunmuş miqdardan artıq 
idxal olunan mala gömrük tarifinin 
adi dərəcələri tətbiq olunur. ÜTT-
yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında digər 
mülahizələrə aid olan mühüm 
elementlərindən biridir. Tarif 
kvotası – gömrük tarif dərəcələrinin 
iki səviyyəsindən istifadə edən 
tədbirdir: idxal olunan müəyyən 
miqdar mala tətbiq olunan 
başlanğıc dərəcə (kvota) və 
kvotanın ölçüsünü keçmə halında 
tətbiq olunan və başlanğıc 
dərəcədən yüksək olan ikinci 
dərəcə. Kvota daxili tələbin 
həcmindən daxili istehsalın 
həcminin çıxılması yolu ilə 
hesablanır. Tarif kvotalarının idarə 
edilməsi kifayət qədər çətin 
olduğundan, o daha aşağı qiymətlə 
idxal olunan mal əldə etməyi 
arzulayan istehlakçının tələbini və 
milli istehsalçıların qorunması 
ehtiyacını ödəyə bilər. Uruqvay 
raundu gedişində tarif kvotaları 
minimum/cari giriş səviyyəsinin 
təmin olunması məqsədilə daxil 
edilmişdir. Kənd təsərrüfatı üzrə 



Sazişin 4-cü maddəsinə uyğun 
olaraq qeyri-tarif tədbirləri tarif 
ekvivalentinə çevrilmişdir. Bu 
halda kvota minimum/cari giriş 
səviyyəsinə münasibətdə tələblərin 
təmin olunması üçün hesablanır. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
təşkilata qoşulan ölkələrin heç 
birinə onların qeyri-tarif tədbirlərini 
Sazişin 4-cü maddəsinin 
müddəalarına uyğun olaraq 
dəyişdirilməsi üçün tarifikasiyadan 
istifadə olunmasına icazə verilmədi, 
belə ki, ÜTT-nin bir sıra ölkələri bu 
hüquqdan yalnız ÜTT-nin əsasını 
qoyan ölkələrin istifadə etmələrini 
təsdiq edirdilər. Həmçinin 
göstərmək lazımdır ki, tarif 
kvotalarının ixracatçılar arasında 
bölgüsü və ya onun tam istifadə 
edilməməsi kimi tarif kvotalarının 
idarə edilməsi ilə bağlı məsələlər 
kənd təsərrüfatı üzrə ÜTT 
Komitəsində müzakirə olunur və 
eləcə də qarşıda duran danışıqlar 
gedişində müzakirə olunacaqdır. 
Heç də ölkələrin hamısı deyil, bir 
sıra ölkələr tarif kvotasından 
istifadə edir. Məsələn, 2000-ci ildə 
Qvatemala hökumətinin 33 ton 
düyü üçün 6%-lik tarif və bu 
həcmdən yuxarı istənilən kəmiyyət 
üçün isə 36%-lik tarif 
ödənilməsinin tətbiqini göstərmək 
olar. Yaponiya 20 kənd təsərrüfatı 
və bir neçə sənaye malları idxalı 
zamanı tarif kvotalarından istifadə 



edir. Orta kvotadaxili (in-quota 
tariff) tarif 18,9% təşkil etdiyi 
halda, kvotaxarici tarif (out-of-
quota tariff) 111,7% təşkil edir. 
Praktikada tarif kvotaları çox vaxt 
kənd təsərrüfatı kvotaları və 
avtonom kvotalara bölünür. Adətən, 
hökumət öz qərarına görə tarif 
kvotalarını aça və bağlaya bilər. 
Onlar auksion (hərrac) və ya canlı 
növbə əsasında doldurulur. Bir sıra 
prioritet ticarət partnyorları olan 
ölkələr kvota üzrə idxalın zəmanətli 
payını ala bilir. Məsələn, 2000-ci 
ildə Avstraliya mal əti idxalı üçün 
ABŞ-ın tarif kvotasının 57,6%-ə 
zəmanətli olaraq malik idi, Yeni 
Zelandiya 32,5%-ə, Yaponiya 
0,03%-ə malik idi. Tarif 
kvotalarının ətraflı təhlili 
makroiqtisadi cəhətdən mühüm 
malların idxalı zamanı istifadə 
olunduğu halda xüsusilə vacibdir. 
Tariflərin kvotadaxili və 
kvotaxarici fərqləri böyükdür. 
Onlar idxalın ümumi həcminə 
böyük təsir göstərir və ya xarici 
tədarükçülərə münasibətdə 
diskriminasiya xarakterinə malik 
olur. Tarif kvotalırının 
makroiqtisadi rolunun mühüm 
göstəricisi onların doldurulma 
dərəcəsi təşkil edir. 

Tarif siyahısı 
(cədvəli) 
 
Тарифный перечень 

Tarif təkliflərinin qeyd olunması 
(təsbiti) üçün GATT çərçivəsində, 
indi isə ÜTT-də istifadə olunan tarif 
mövqelərinin və onlara uyğun 



 
Tariff schedule 

gömrük rüsumu dərəcələrinin 
siyahısı və sonra isə tariflər üzrə 
danışıqlar yekununda ölkənin öz 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərin 
siyahısıdır (Schedule of 
Commitments).  

Tarif tədbirləri 
 
Тарифные меры 
 
Tariff measures 

Malların gömrük ərazisi 
sərhədlərini keçməsi zamanı 
malların idxal və ya ixrac 
qiymətlərini artıran tədbirlərdir. Bu 
tədbirlər malın gömrük sərhəddini 
keçməsi zamanı vergi tutulan malın 
qiymətindən faiz (pay) şəklində, 
yaxud da malın idxalı və ya ixracı 
zamanı onun qiymətinə əlavə 
olunan pul ifadəsində olan təsbit 
olunmuş kəmiyyət şəklində 
müəyyən olunur. GATT/ÜTT 
qaydaları tarif tədbirlərinin tətbiqini 
hərtərəfli tənzimləyir və onları 
xarici ticarətin tənzimlənməsinin 
əsas vasitəsi kimi nəzərdən keçirir.  

Tarif 
məhdudiyyətləri 
 
Тарифные 
ограничения 
 
Tariff restrictions 

Xarici ticarətin gömrük rüsumları 
və tarif kvotaları vasitəsilə 
tənzimlənməsi alətidir. 

Tarif təklifi 
 
Тарифные 
предложения 
 
Tariff offer 

Ticarət danışıqlarının iştirakçısı 
olan ölkənin və ya ÜTT-yə qoşulan 
ölkənin ticarətdə maneələrin 
azaldılması üzrə irəli sürdüyü 
təklifidir. Tarif təklifləri gömrük 
tarifinin yeni mümkün azaldılma 
dərəcələrindən ibarətdir. Bundan 
başqa, onlarda gömrük rüsum 



dərəcələrinin əlaqələndirilməsinin 
başlanğıc və son səviyyələri, eləcə 
də tarif təkliflərinin reallaşacağı 
zaman dövrü haqqında təkliflər 
göstərilir. Tarif təklifləri adətən, 
malın adının, onun nomenklatur 
kodunun, onların 
əlaqələndirilməsinin başlanğıc və 
son səviyyələrinin və onların həyata 
keçirlmə dövrünün 
(implementasiya dövrü) göstərildiyi 
cədvəl şəklində verilir. Danışıq 
prosesinin gedişində iştirakçı ölkə 
adətən, digər danışıq iştirakçılarının 
reaksiyasını bilərək ilkin təkliflərini 
dəyişir.  

Tarif və ticarət üzrə 
Baş Saziş, (GATT-
1994) 
 
Генеральное 
соглашение по 
тарифам и торговле  
(ГАТТ-1994) 
 
General agreement on 
tariff and trade 
(GATT-1994) 

Əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin 
hüquqi tənzimlənməsində mərkəzi 
yer tutan çoxtərəfli dövlətlərarası 
sazişdir. GATT üzvü, indi isə ÜTT 
üzvü olan ölkələrin milli ticarət-
siyasi sistemləri bir çox cəhətdən 
GATT müddəaları üzərində 
qurulmuşdur və bu baxımdan da 
GATT dünya üzrə vahid hüquqi 
məkanın formalaşmasına kömək 
etmişdir. GATT-ın əsas müddəaları 
1947-1948-ci illərdə Havana 
şəhərində keçirilmiş BMT 
konfransında 53 dövlət tərəfindən 
bəyənilmişdir. 1947-1994-cü illərdə 
fəaliyyət göstərmiş GATT (ÜTT-
nin təsis edilməsinədək) GATT-
1947 adını almışdır. 1995-ci ildə 
GATT-ın Sazişi və institutsional 
mexanizmi ÜTT-nin tərkibinə daxil 
oldu. ÜTT-nin tərkibinə daxil 



edilmiş GATT daha sonra GATT-
1994 kimi adlandırıldı. GATT-1994 
ÜTT-nin üç əsas hüquqi 
alətlərindən birini təşkil edir. 
GATT-ın mətni dörd hissədə 
birləşdirilmiş 38 maddədən 
ibarətdir. Birinci hissə özündə ən 
əlverişli rejim haqqında müddəanı 
və qarşılıqlı tarif güzəştləri 
haqqındakı müddəanı (I və II 
maddələr) birləşdirir. İkinci hissə 
(III-XXIII maddələr) üzv ölkələrin 
qarşılıqlı ticarət münasibətlərində 
rəhbər tutmaları zəruri olan ticarət-
siyasi rejimi tənzimləyən prinsiplər, 
qaydalar və hüquqi normaları əhatə 
edir. Üçüncü hissə (XXIV-
XXXVIII maddələr) əsasən GATT-
ın fəaliyyətini əhatə edən prosedur 
xarakterli məsələlərlə bağlıdır. 
Dördüncü hissə (XXXVI-XXXVIII 
maddələr) inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin GATT-da iştirak şərtlərinə 
aiddir. 1948-1994-cü illər ərzində 
GATT-ın ən vacib funksiyası 
GATT-ın özünəməxsus beynəlxalq 
hakim rolunu oynadığı 
mübahisələrə baxılması və onların 
tənzimlənməsi olmuşdur. Özünün 
bütün tarixi boyunca GATT 
beynəlxalq qurum kimi fəaliyyət 
göstərməklə, çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının təşkilatçısı rolunda 
çıxış etmişdir. Danışıqların səkkiz 
raundu olmuşdur. İlk beş raund 
tamamilə gömrük tariflərinin aşağı 
salınmasına həsr olunmuşdur. 



Sonra danışıqların ağırlıq 
mərkəzinin ticarətin tənzimləmə 
vasitələrinin tətbiqi üzrə yeni 
prinsip və qaydaların işlənməsinə 
doğru tədricən keçidi başlandı. 

Tarif zolağı 
 
Тарифный «клин» 
 
Tariff wedge 

Tariflərin artırılması şəraitində, 
daha çox emal edilmiş məhsula 
tətbiq edilən tariflərlə, nisbətən zəif 
emal olunmuş, lakin sonradan daha 
emal edilmişə çevrilən məhsullara 
tətbiq edilən tariflər arasındakı 
fərqdir. 

“Tarifdə su” 
 
«Вода в тарифе» 
 
Water in the tariff 

Uruqvay raundu danışıqları zamanı 
tarifləşdirmə üzrə istifadə olunan 
ifadədir. Nümayəndələr belə 
islahatların bu tədbirlərin və tətbiq 
edilən metodologiyanın 
nəticələrinin qanunauyğun olaraq 
fikir ayrılığına səbəb olması 
səbəbindən birmənalı olaraq dəqiq 
ola bilmədiyini etiraf edirlər.  

Tarifdən dövlət gəliri 
effekti 
 
Эффект 
государственного 
дохода от тарифа 
 
Revenue effect of a 
tariff 

Hökumətin tarifdən əldə etdiyi 
gəlirdir. 

Tarifləşdirmə 
 
Тарификация 
 
Tarification 

ÜTT-nin kənd təsərrüfatı üzrə 
Sazişi konteksində bu qeyri-tarif 
tədbirlərinin (kənd təsərrüfatı üzrə 
məhdudiyyətlərin) özünün 
qadağanedici həcminə görə gömrük 
rüsumları ekvivalentinə 
çevrilməsidir. Hesablama konkret 



malın orta dünya qiyməti ilə onun 
milli daxili qiyməti arasındakı fərq 
bazasında həyata keçirilir. Alınmış 
kəmiyyət gömrük rüsumu 
dərəcəsinə yenidən hesablanır və 
fəaliyyətdə olan gömrük rüsumuna 
əlavə olunur.  

Tarifin istehlak 
effekti 
 
Потребиткльский 
эффект тарифа 
 
Consumption effect of 
tariff 

Tarif daxil edilməsi üzündən malın 
qiymətinin artması nəticəsində 
onun daxili istehlakının 
azalmasıdır. 

Tarifin istehsal 
effekti 
 
Производственный 
эффект тарифа 
 
Production effect of  
tariff 

Tarif üzündən malın qiymətinin 
yüksəlməsi nəticəsində onun daxili 
istehsalının artmasıdır. 

Tarif xətti (tarif 
maddəsi) 
 
Тарифная линия 
(тарифное 
положение) 
 
Tariff line (tariff item) 

Milli gömrük tarifləri idxal edilən 
bütün məhsulların siyahısını əhatə 
edir. Tarif çərçivəsində məhsullar 
hazırlandığı materiallara və ya hazır 
məhsul və ya xammal qismində aid 
olduqları sənaye sahələrinə uyğun 
olaraq qruplaşdırılır (HS 6 rəqəmli 
başlıqlar). Sözügedən məhsul 
qrupları arasında isə gömrük 
tarifləri gömrük rüsumları qədər 
tarif xətlərini əhatə edir. Başqa 
sözlə desək, hər bir rüsum səviyyəsi 
tarif xətti ilə əlaqələndirilir. 



Tarifin proporsional 
aşağı salınması 
(tariflərin aşağı 
salınmasının 
modelləşdirilməsi 
üsullarından biridir) 
 
Пропорциональная 
уменьшение тарифов 
 
Proportional reduction 
of tariffs 

Azaldılma səviyyəsi tarifin 
başlanğıc dərəcəsindən deyil, yalnız 
tarifin azaldığı təsadüfi olaraq 
seçilmiş faizdən asılıdır. Tarifin 
proporsional aşağı salınması 
düsturu ti = c × to kimidir. Burada, to 
– tarifin azaldılmaya qədər olan 
səviyyəsidir, ti – azaldılmadan 
sonrakı tarif səviyyəsidir, 0 < c < 1 
– sabit parametrdir (tarifin 10% 
azaldılması zamanı c=0,90, tarifin 
25% azaldılması zamanı c=0,75 və 
tarifin 50% azaldılması zamanı 
c=0,50). Tarifin proporsional aşağı 
salınması malların hər biri üçün 
tariflərin eyni cür aşağı 
salınmasına, tarif dərəcələrinin 
dispersiyasının azalmasına, lakin 
bununla yanaşı, tarif piklərinin 
miqdarının çox cüzi azalmasına və 
tarif eskalasiyasının aradan 
qaldırılmamasına gətirib çıxarır. 

Tarifin ticarət effekti 
 
Торговый эффект 
тарифа 
 
Trade effect of a tariff 

Tarif daxil edilməsi nəticəsində hər 
hansı bir malın hesabına ticarətin 
həcminin azalmasıdır. 

Tarifin xətti aşağı 
salınması (tariflərin 
aşağı salınmasının 
modelləşdirilməsi 
üsullarından biridir) 
 
Линейная 
уменьшение тарифов 
 

ti =d + c × to düsturu ilə müəyyən 
olunur. Bir neçə variant 
mümkündür: d=0 olduqda, tariflərin 
xətti aşağı salınması sadə 
proporsional aşağı salınma olur. 
Tarifin xətti aşağı salınması daha 
aşağı tariflərin artımına və daha 
yüksək tariflərin isə azaldılmasına 
gətirib çıxarır. C əmsalı nə qədər 



Linear reduction of 
tariffs 

yüksək olarsa, daha yüksək tariflər 
də bir o qədər böyük dərəcədə 
azalacaq və bununla da tarif pikləri 
aradan qaldırılar və eskalasiya 
dərəcəsi azaldıla bilər. d nə qədər 
böyük olarsa, tarifin azaldılması da 
bir o qədər dərin olar. 

Tarifin yaratdığı 
müəssisələr 
 
Предприятия, 
возникшие из-за 
тарифов 
 
Tariff factories 

İdxal tariflərindən qaçmaq üçün 
ölkəyə və ya digər iqtisadi sistemə 
(gömrük ittifaqı kimi) olan birbaşa 
investisiyalardır. 

Tarifin qeyri-xətti 
aşağı salınması 
(tariflərin aşağı 
salınmasının 
modelləşdirilməsi 
üsullarından biridir) 
 
Нелинейная 
уменьшение тарифов 
 
Non-linear reduction 
of tariffs 

İstənilən qeyri-xətti düsturlar 
mümkündür. Onlardan ən çox 
yayılanları aşağıdakılardır: 

A. Kvadratik. 
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B. Sabitə bölünmə yolu ilə 
tarifin azaldılma tempinin 
azaldılması ilə kvadratik. 
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C. Sabitə və başlanğıc tarifə 
bölünmə yolu ilə tarifin 
azaldılma tempinin 
azaldılması ilə kvadratik. 
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D. İsveçrə düsturu. 
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İsveçrə düsturu QATT çərçivəsində 
aparılan danışıqlar zamanı Tokio 
raundu vaxtı İsveçrə tərəfindən irəli 
sürüldüyündən İsveçrə adını almış 
və bir çox ölkələr tərəfindən 
tariflərin azaldılması üçün istifadə 
olunmuşdur. İsveçrə düsturunda 
R=(t1 – t0)/t0 kimi müəyyən olunan 
tarifin aşağı salınması tempi 
aşağıdakına bərabərdir: 
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İsveçrə düsturuna uyğun olaraq, 
azaldılmış tarif azaldılmalı olan və 
danışıqlar aparan tərəflərin istəyi ilə 
müəyyən oluna bilən hər hansı a 
parametri kimi məlum olan 
başlanğıc tarifin funksiyasıdır. 
Seçilmiş parametrdən asılı olaraq, 
azaldılma dərinliyi qalxıb-enir 
(dəyişir): əmsal nə qədər aşağı 
olarsa, tariflərin bütün əsas 
xarakteristikalarının - sadə orta 
səviyyə, dispersiyalar, piklərin, 
eskalasiyaların, maksimum 
dərəcələrin miqdarının azalması bir 



o qədər yüksək olar. Adətən, a 
əmsalı aşağıdakı hüdudlarda 
müəyyən olunur: əgər başlanğıc 
tarifin səviyyəsi faizlə ifadə 
olunarsa, 14<a<16 olar. İsveçrə 
düsturu aşağı tariflərlə müqayisədə, 
daha yüksək tarif dərəcələrini daha 
böyük dərəcədə azaldır. 

Tariflərin 
“əlaqələndirilməsi” 
 
Связывание тарифов 
 
Tariff bounding 

ÜTT üzvlərinin yuxarı qaldırmama 
öhdəliyinə malik və onların 
qarşılıqlı ticarətlərinə də tətbiq 
olunan idxal tarifləri səviyyəsidir. 
ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında 
mühüm elementlərdən biridir. 
ÜTT-yə qoşulan ölkə gömrük tarifi 
dərəcəsinin əlaqələndirilməsi üzrə 
təkliflərini etdikdən sonra o, 
gömrük dərəcəsinin modifikasiyası 
posedurası olmadan bu dərəcəni 
“əlaqələndirmə” səviyyəsindən 
yuxarı qaldırmaq hüququna malik 
olmur. Əgər bu baş verərsə, həmin 
addımı atmış ölkə iqtisadi 
maraqlarına zərbə vurulmuş ÜTT 
üzvünə “kompensasiya” verməlidir. 
Kənd təsərrüfatına gəlincə, kənd 
təsərrüfatı üzrə Saziş onun əhatə 
etdiyi bütün mallara tariflərin 
“əlaqələndirilməsi” göstərişini 
verir. Lakin digər mallara gəlincə 
(məsələn sənaye) hüquqi nöqteyi-
nəzərindən qoşulan ölkə bütün tarif 
mövqelərini ələqələndirməmək 
imkanına malikdir. Nümunə kimi 
ÜTT-nin İEO üzv ölkələrinin 
böyük miqdarda 



“əlaqələndirilməmiş” tarifləri ola 
bilər. Sənaye mallarının yalnız 
61%-i (orta çəkili paylar) ÜTT-nin 
inkişaf etmiş ölkələr (İEÖ) 
üzvlərinin tarifləri azaltdıqdan 
sonra “əlaqələndirilmiş” hesab 
olunmuşdur. Hətta ABŞ (xam neft), 
Yaponiya (balıq məhsulları, kağız 
məhsulları, sürtkü yağı), Kanada 
(sürtkü yağı, minerallar) və 
Avstraliya kimi İEÖ bütün tarif 
mövqelərini “əlaqələndirməmişdir”. 
Bu səbəbdən ənənəvi olaraq daxil 
olma haqqında danışıqlar gedişində 
ÜTT üzvləri qoşulan ölkələrdən 
bütün malların gömrük tarif 
dərəcələrini “əlaqələndirmələrini” 
xahiş etməsinə baxmayaraq, heç 
olmasa danışıqların başlanğıc 
mərhələsində daha vacib malların 
“əlaqələndirilməmiş” vəziyyətdə 
saxlanılması cəhdlərini qəbul etmək 
lazımdır. 

Tariflərin aşağı 
salınmasının milli 
iqtisadiyyata təsiri 
 
Влияние уменьшение 
тарифов на 
национальную 
экономику 
 
Tariff reduction effect 
to national economy 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında tarif 
siyasətinə aid olan mühüm 
elementlərdən biridir. Tariflərin 
aşağı salınmasının ÜMM, tədiyə 
balansı və əmək bazarı kimi 
makroiqtisadi göstəricilərə təsirini 
nəzərə almaq lazımdır. 
Uzunmüddətli perspektivdə 
tariflərin aşağı salınması resursların 
daha rasional bölgüsü səbəbindən 
iqtisadiyyatın canlanmasına gətirib 
çıxarır. Lakin qısamüddətli 
perspektivdə məhsullarına olan 



gömrük tariflərinin aşağı salındığı 
sənaye sahələri idxal malları 
tərəfindən sərt rəqabətlə qarşılaşa 
bilər ki, bu da istehsal sahələrinin 
bağlanmasına və işsizliyin 
artmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Tariflərin azaldılması 
və əlaqələndirilməsi 
 
Снижение и 
связывание тарифов 
 
Tariff reduction and 
binding 

Ölkənin tarifləri tədricən aşağı 
salmalı və əlaqələndirməli olduğu 
çoxtərəfli ticarət sistemi prinsipidir. 
Yəni gələcəkdə tariflərin ticarət 
partynorları ilə razılaşdırılmış və 
ÜTT çərçivəsində ölkənin 
öhdəlikləri siyahısında göstərilmiş 
səviyyədən yuxarı qaldırılmaması 
üzrə çoxtərəfli öhdəliklərin 
qəbuludur.  

Tariflərin mərhələ-
mərhələ aşağı 
salınması 
 
Поэтапное 
уменьшение тарифов 
 
Stepwise reduction of 
tariffs 

ÜTT-yə qəbulla bağlı olaraq, tarif 
təkliflərinin hazırlanmasında digər 
mülahizələrə aid olan mühüm 
elementlərindən biridir. Tariflərin 
mərhələ-mərhələ aşağı salınması 
qoşulan ölkəyə tariflərin 
razılaşdırılmış aşağı salınmasını bir 
neçə il uzatmağa imkan verir. Bu 
imkan qoşulan ölkəyə tariflərin 
aşağı salınması üçün keçid dövrünü 
verir və bununla da milli 
istehsalçılara tarif mühafizəsi 
səviyyəsinin aşağı salınmasına daha 
yaxşı hazırlaşmaq imkanı verir. 
Keçid dövrləri bir sıra həssas mallar 
üçün daxil edilə bilər, lakin hər bir 
halda bu danışıqlardan asılıdır. 
Məsələn, Bolqarıstan özünün tarif 
güzəştləri siyahısına bir sıra həssas 
mallar üçün 5, 10 və 15 illik keçid 
dövrləri daxil etmişdir. Panama 14 



illik maksimum keçid dövrünə, 
İordaniya isə 10 illik keçid dövrünə 
nail olmuşdur. Bir sıra hallarda 
təşkilata qoşulan ölkələrə keçid 
dövrü hüququna nail olmaq 
müəssər olmamışdır və 
razılaşdırılmış tarif güzəştlərini 
onlar birbaşa olaraq ÜTT-yə 
qoşulma tarixindən başlayaraq 
yerinə yetirmişlər. Buna misal 
olaraq, sənaye malları üzrə 
Ekvadoru, bütün mallar üzrə 
Monqolustanı, kənd təsərrüfatı 
malları üzrə isə Qırğızıstanı 
göstərmək olar. 

Tariflərin xətti 
azaldılması 
 
Линейное снижение 
тарифов 
 
Linear tariff cuts (see 
also Formula 
approach) 

Bütöv mal sinfinə faiz nisbətində 
ifadə olunan tariflərin eyni 
dərəcədə azaldılmasını nəzərdə 
tutur. Avropa Birliyinin ilkin 
təklifinə əsasən “Dilon raundu”nda 
bu məsələyə baxılması nəzərdə 
tutulsa da, ilk dəfə rəsmi olaraq 
“Tariflərin xətti azaldılması” 
məsələsi çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının “Kennedii raundu” 
mərhələsində gündəliyə salınmışdır. 

Taxıl üzrə beynəlxalq 
saziş 
 
Международное 
соглашение по зерну 
 
International Grains 
Agreement (IGA) 

1 iyul 1995-ci ildə qüvvəyə 
minməklə buğda üzrə Beynəlxalq 
Razılaşmanı əvəz edən, Buğda ilə 
ticarət haqqında Konvensiya və 
Ərzaq yardımı haqqında 
Kovensiyadan ibarət olan iki aktdan 
ibarətdir. 



Təbii məhsullar 
 
Органические 
продукты 
 
Organic products 

Kimyəvi preparatlardan istifadə 
olunmadan istehsal olunmuş qida 
məhsullarıdır. 2002-ci ildə belə 
məhsulların dünya bazar həcmi 
təqribən 20 mlrd. dollar təşkil 
etmişdir. “Təbii məhsullara” tələb 
ildə 20-30% artır. Belə məhsulların 
istehlakçıları kimi Qərbi Avropa 
(ildə 9 mlrd. dollar), ABŞ (8 mlrd. 
dollar), Yaponiya (1,5 mlrd. dollar) 
liderlik edir. “Təbii” məhsulların 
ixrac qiymətləri adi məhsulların 
qiymətlərini 10-15% üstələyir. 
“Təbii” məhsullar xüsusi 
sertifikatlaşdırma keçir və xüsusi 
etiketə malik olur.  

Tədbir görülməsinə 
əsas verməyən 
subsidiyalar 
 
Субсидии, не дающие 
основания для 
принятия мер 
 
Non-actionable 
subsidies 

“Subsidiyalar və kompensasiya 
tədbirləri üzrə Saziş”ə əsasən, bu 
subsidiyalara - tədqiqat fəaliyyətinə 
kömək, regional inkişaf 
çərçivəsində zəif regionlara yardım, 
ətraf mühitin mühafzəsinə dair 
istehsal güclərinin yeni tələblərə 
uyğunlaşdırılmasına kömək və s. bu 
kimi tədbirlər aiddir.   

Tədbirlər planı 
(gündəlik) 2000 
 
План мероприятий 
2000 (повестка дня) 
 
Agenda 2000 

2000-2006-cı illər üçün yeni 
üzvlərin qəbul edilməsi ilə birliyi 
gücləndirməyə çalışan Avropa 
Birliyinin maliyyə islahatları 
planıdır. Ümumi kənd təsərrüfatı 
siyasəti (Common Agruculture 
Policy) islahatlarını da özündə 
birləşdirir.   



Tədbirlər planı 
(gündəlik) 21 
 
План мероприятий 
21 (повестка дня) 
 
Agenda 21 

21-ci əsrin gündəliyi (tədbirlər 
planı) Rio-de-Janeyroda keçirilmiş 
1992-ci ilin Dünya Sammitinin 
(Ətraf mühit və inkişaf üzrə BMT 
konfransı - UN Conference on the 
Environment and Development) 
bəyannaməsidir. 

Tədiyə (ödəniş) 
balansı 
 
Платежный баланс 
 
Balance of Payments 

Adətən, bir il ərzində bir ölkənin 
rezidentləri ilə digər ölkənin 
rezidentləri arasında olan bütün 
sazişləri əks etdirən bir sənəddir. 
Tədiyə balansının başlıca məqsədi 
ölkənin beynəlxalq vəziyyəti 
haqqında hökumətə informasiya 
vermək və ölkənin valyuta, fiskal 
və ticarət siyasətinin 
formalaşdırılmasında ona kömək 
etməkdir. Ölkənin tədiyə 
balansında olan informasiya 
həmçinin beynəlxalq ticərətə və 
beynəlxalq maliyəyə birbaşa və ya 
dolayı olaraq cəlb olunmuş banklar, 
firmalar və ayrı-ayrı şəxslər üçün 
də zəruridir. 

Tədiyə balansının 
dayanıqlığı 
 
Устойчивость 
платежного баланса 
 
Balance of payments 
viability 

Qəbul olunmuş uzunmüddətli 
qeyri-inflyasiya templəri fonunda 
beynəlxalq ödənişlərin tarazlığının 
saxlanılmasıdır.  

Tədiyə balansı üzrə 
məsləhətlər 
 
Консультации по 
платежному балансу 

Tədiyə balansı nöqteyi-nəzərindən, 
ticarət məhdudiyyətlərinin ticarət 
və ödəniş nəticələrinin bütövlükdə 
nəzərə alınması məqsədi ilə QATT 
və BVF-nun fəaliyyətinin 



Balance of payments 
consultations 

əlaqələndirilməsidir. QATT-ın XII 
və XVII maddələrinə əsasən, 
ölkələr tədiyə balansları üzrə 
yaranan ciddi problemlərin həlli 
üçün QATT-ın bəzi qaydalarından 
kənar hərəkət edə bilərlər. 

Tədiyə balansının 
tarazlığını təmin 
edən məhdudiyyətlər 
 
Ограничения в целях 
обеспечения 
платежного баланса 
 
Restrictions to 
safeguard the balance 
of payments 

Bu hüquqi müddəa GATT-1994-ün 
XII maddəsində verilmişdir. O, 
tədiyyə balansının tarazlığının 
təmin edilməsi üçün zəruri olduğu 
halda istənilən ÜTT üzvünə idxal 
olunan malların miqdarını və 
dəyərini məhdudlaşdırmağa icazə 
verir. Bu halda tətbiq olunan 
məhdudiyyətlər ölkənin valyuta 
ehtiyatlarının azalmasını 
dayandırmağa və onların artımına 
nail olunmasına yönəldilməlidir. 
GATT-1994-ün  XII maddəsi 
ölkənin xarici maliyyə vəziyyətinin 
təmin olunması məqsədilə 
məhdudiyyətlərdən istifadə zamanı 
riayət olunması lazım olan sərt 
məhdudlaşdırıcı şərtlərə malikdir. 
Xüsusilə də belə məhdudiyyətləri 
tətbiq edən ölkələr bu barədə ÜTT-
ni məlumatlandırmalı və tədiyyə 
balansının vəziyyəti və belə 
məhdudiyyətlərin tədricən 
zəiflədilməsi həqqında hər il digər 
ÜTT üzvləri ilə məsləhətləşmələr 
aparmalıdır.  

Tədrici 
liberallaşdırma 
 
Постепенная 
либерализация 

QATS-ın XIX maddəsidir. Sazişin 
məqsədlərinə nail olmaq üçün  
Sazişin qüvvəyə minməsi 
tarixindən 5 ildən gec olmayaraq 
iştirakçı ölkələr danışıqların növbəti 



 
Progressive 
liberalisation 

raunduna daxil olmalı və tədricən 
daha yüksək liberallaşma 
səviyyəsinə nail olmalıdırlar.  

Təhlükəli yüklər 
haqqında bəyannamə 
 
Декларация об 
опасных грузах 
 
Dangerous goods 
declaration 

Tətbiq olunan konvensiya və 
qaydalara uyğun olaraq yük 
göndərən tərəfindən yazılan 
sənəddir. Bu sənəddə daşınma 
məqsədləri üçün təhlükəli mal və 
materialların təsviri, həmçinin 
onların müvafiq konvensiya və 
qaydaların müddəalarına uyğun 
olaraq qablaşdırılması və 
etiketlənməsi haqqında məlumat 
verilir.  

Təhlükəsizlik 
mülahizələri üzrə 
istisnalar 
 
Исключения по 
соображениям 
безопасности  
 
Security exceptions 

Təhlükəsizliyə aid olan istisnalar 
ÜTT-yə iki sazişin mətnində daxil 
edilmişdir: GATT-1994 (XXI 
maddə) və GATS (XIV bis 
maddəsi). Hər iki maddə bir-birini 
demək olar ki, eynən təkrarlayır. 
Onlar müəyyən edir ki, ÜTT üzvü 
olan ölkə böyük əhəmiyyətə malik 
təhlükəsizlik maraqlarının 
qorunması mülahizəsilə 
təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 
onun zəruri hesab etdiyi istənilən 
tədbiri görmək hüququna malikdir. 
Bu istisnalar silah, hərbi sursat və 
hərbi materiallarla ticarəti, eləcə də 
hərbi qüvvələr, nüvə proqramları 
üçün xidmət göstərilməsini əhatə 
edir. Daha geniş planda bu 
istisnalar beynəlxalq 
münasibətlərdə müharibə vaxtı və 
ya fövqəladə hallarda bütün 
mühafizə tədbirlərini əhatə edir. Bu 



maddələrdə diskriminasiya və 
təsadüfi tətbiqə qarşı 
məhdudiyyətlər, təhlükəsizlik üçün 
istisnalar, digər hallarda olan 
məhdudiyyətlər yoxdur.  

Təkrar dempinq 
 
Вторичный демпинг 
 
Secondary dumping 

Dempinq qiymətləri ilə təhciz 
edilən komponentlərə malik malın 
ixracıdır 

Təkrarlanan (eyni 
rolu ifa edən) 
idarəetmə həlqəsi 
(Sənədlərin emalı 
şöbəsi, əməliyyat 
şöbəsi) 
 
Дублирующие 
управленческие 
звенья  
 
Back offices 

Digər saat qurşağında 
yerləşməsindən və zaman fərqindən 
istifadə etməklə, TMK-nın inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə əsas 
həlqələrin işini davam etdirən ikinci 
(təkrarlayıcı) ofislər 
(mühasibatlıqlar, məlumatların 
emalı höbələri, tədqiqat prqramları 
və s.) yaratmasıdır. Bu surətlə 
ofisin istehsal tsikli bütün sutkanı 
davam edə bilir.  

Texniki noram və 
standartlar 
 
Технические нормы и 
стандарты 
 
Technical regulations 
and standards 

Malın satış üçün icazə şərti kimi 
onun cavab verməli olduğu texniki 
xarakteristikaları (ölçü, forma, 
dizayn, funksiyaları və s.) 
reqlamentləşdirən sənəddir. 

Tekstil və pambıq 
parçası ilə beynəlxalq 
ticarət üzrə 
uzunmüddətli 
razılaşma 
 
Долгосрочная 

QATT (1947) çərçivəsində tekstil 
üzrə tənzimlənən ticarət haqqında 
razlaşmadır və 1962-ci ildən 
qüvvəyə minmişdir. Tekstilin bir 
çox növü üzrə beynəlxalq 
razılaşmanın (MFA) sələfidir. 



договоренность по 
международной 
торговле 
хлопчатобумажным 
текстилем 
 
Long-Term 
Arrangement 
Regarding 
International Trade in 
Cotton Textiles (LTA) 
Telekommunikasiya 
xidmətləri üzrə 
GATS-a əlavə 
 
Приложение к ГАТС 
по 
телекоммуникационн
ым услугам 
 
Annex on basic 
telecommunication 

Bu əlavə “telekommunikasiya” 
terminini istənilən elektromaqnit 
yolu ilə siqnalın ötürülməsi və ya 
qəbulu kimi müəyyən edir. O daxili 
telekommunikasiya bazarlarına 
giriş, xüsusilə də informasiya 
yayımlayan xidmətlərə və 
informasiya şəbəkələrinə giriş 
məsələsi üzrə ÜTT üzvü olan 
ölkələr arasındakı münasibətləri 
tənzimləyir (Public 
Telecommunication Transport 
Service; Public Telecommunication 
Transport Network). Əlavə dörd 
əsas prinsipə malikdir: - aşkarlıq - 
hər bir ÜTT üzvünün ictimai 
telekommunikasiya şəbəkələri 
(digər ÜTT üzvləri üçün onun 
istifadəsinə imkanlar açan) üçün 
açıq informasiya əldə etməli 
olduğunu göstərir; - hər bir ÜTT 
üzvünün ictimai yayım şəbəkələrinə 
açıq girişi və onlardan əlverişli 
qeyri-diskriminasiya şərtlərində 
istifadə imkanı; - iştirakçıların 
telekommunikasiya sahəsində 



texnologiyaların ötürülməsində 
köməyə istiqamətlənmiş texniki 
əməkdaşlığı; - Beynəlxalq 
telekommunikasiya ittifaqı və 
Beynəlxalq standartlaşdırma 
təşkilatı da daxil olmaqla, digər 
beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə 
yardım. 

Terrorizmlə 
mübarizə üzrə 
gömrük-ticarət 
əməkdaşlığı 
(TMGTƏ); С-ТРАТ 
və konteyner 
daşımalarının 
təhlükəsizliyi 
təşəbbüsü 
 
Таможенно-
торговое 
партнерство по 
борьбе с 
терроризмом; С-
ТРАТ и Инициатива 
безопасности 
контейнерных 
перевозок (ТТПБТ) 
 
Customs-Trade 
Partnership Against 
Terrorism; C-TPAT 
(security initiative in 
the USA) 

11 sentyabr, 2001-ci ilin terrorizm 
aktından sonra ABŞ gömrük 
xidmətinin inkişaf etdirdiyi 
proqramdır. Onlar özündə yüklərin 
daşınması zamanı qabaqcadan 
aparılmış təftiş sayəsində gələn 
konteynerlər üzərində sərt nəzarət 
yolu ilə limanlarda və dəniz 
daşımaları gedişində təhlükəsizliyin 
yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş 
tədbirlər kompleksini birləşdirir.  

Tələb və təklif  etmə 
prosedurası 
 
Процедура 

QATT/ÜTT-də formalaşmış tarif 
danışıqları prosedurudur. Burada 
hər bir danışıqlar iştirakçısı digər 
ölkələrə güzəştlər siyahısı ilə 



требований и 
предложений 
 
Request and offer 
procedure 

müşaiyət olunan sorğu siyahısı irəli 
sürə bilər və bu sorğular təmin 
edildiyi halda güzəştlərdən istifadə 
oluna bilər. 

Tələbin istiqamətinin 
dəyişməsi  
 
Реверс спроса 
 
Demand reversal 

Güclü daxili tələb halında ticarət 
partnyorları ilə müqayisədə istehsal 
və ixracda ölkənin nisbətən daha 
yaxşı istehsal amilləri ilə təmin 
olunmuş ölkənin mal idxal 
etməsidir.  

Təsadüfi (sporadik) 
dempinq 
 
Случайный 
(спорадический) 
демпинг 
 
Sporadic dumping 

Artıq mal ehtiyatlarının xarici 
bazarda epizodik satışıdır. 
Daxili qiymətləri aşağı 
salmamaqdan ötrü xaricdə malların 
qabaqcadan bilinməyən və 
müvvəqəti artıqlığını reallaşdırmaq 
üçün ölkə daxilinə nisbətən xaricdə 
malın daha aşağı qiymətə təsadüfi 
(sporadik) satışıdır. 

Təsbit edilmiş kvota 
 
Фиксированная 
квота 
 
Fixed quota 

İdxal mallarının həcmi üçün təyin 
olunan və müəyyən olunmuş 
müddətdə yüksəldilməyən kvotadır. 

Təşkilata daxil olma 
məsələləri üzrə bölmə 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Отдел по вступление 
в организацию 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Accessions (at the 

Bölmənin işi ÜTT üzvləri ilə əmtəə 
və xidmətlərlə olan ticarət 
rejimlərinin effektiv 
liberallaşdırılması vasitəsilə 
çoxtərəfli ticarət sisteminə 
inteqrasiya etməklə stimullaşdırma 
sayəsində ÜTT-yə daxil olmanı 
tələb edən dövlətlər arasındakı 
danışıqların asanlaşdırılması və 
ÜTT-nin hüdudlarının və coğrafi 
əhatəsinin genişləndirilməsində 



WTO Secretariate) özünü göstərir. Hazırda 30-a yaxın 
işçi qrupu fəaliyyətdədir. 

Tətbiq olunan 
tariflər 
 
Применяемые 
тарифы 
 
Applied tariffs 

İdxal mallarına gömrük orqanları 
tərəfindən real olaraq qoyulan 
tariflərdir. 

Tətbiq olunan 
tariflərin səviyyəsi 
 
Уровень 
применяемых 
тарифов 
 
Level of applied tariffs 

Ayrıca olaraq kənd təsərrüfatı 
(adətən çox yüksək: 12-360%) və 
sənaye malları üçün (çox vaxt çox 
cüzi 4-24%) tarif kənarlaşmalarıdır 
(fərqləridir). Minimum həddi çox 
vaxt 0%, maksimum həddi 
məsələn, 400%, orta həddi isə 
məsələn, 22% təşkil edir. Gömrük 
güzəştlərinin miqyası haqqında 
qabaqcadan təsəvvür yaratmaq 
üçün tarif gəlirlərinin idxalın 
həcminə bölünməsi kimi gizli 
(ehtimal edilən) tarif səviyyəsini 
(implicit tariff rate) hesablamaq və 
onu orta statistik tarif dərəcəsi ilə 
müqayisə etmək olar. Həmçinin 
tarif strukturunda piklərin və 
eskalasiyaların olub-olmamasını 
müəyyən etmək lazımdır. Tarif 
pikləri ölkədən asılı olaraq müxtəlif 
cür müəyyən olunur: bu 15%-dən 
çox olan istənilən tarif ola bilər; 
müqayisə üçün seçilmiş ölkələr 
qrupu (adətən, inkişaf etmiş 
ölkələr) üçün olan orta tarifdən üç 
dəfədən də çox yüksək olan 



tariflərdir; verilmiş ölkənin 
tariflərinin orta səviyyəsini 3 
dəfədən çox ötüb keçən tarifdir. 
Tarif eskalasiyası – malın emal 
dərəcəsinin artmasına görə tariflərin 
səviyyəsinin dəyişməsidir. Adətən, 
standart ticarət təsnifatının iki 
rəqəmli kodu səviyyəsində ayrı-ayrı 
mal qrupları nümunəsində müəyyən 
olunur. Bir qrupun malları 
(məsələn, odun və odun emalı 
sənayesinin məmulatları) ilkin emal 
mərhələsində olan, yarım emal 
olunmuş və tam emal olunmuş 
mallara bölünür. Tarif eskalasiyası 
pozitiv (tariflər emal dərəcəsinin 
artması ilə artır), neqativ (tariflər 
emal dərəcəsinin artması ilə azalır) 
və qarışıq (malın müəyyən 
olunmasının detallaşdırılması 
dərəcəsindən asılı olaraq tariflər 
artır və ya azalır) ola bilər. Qarışıq 
eskalasiya adətən, müəyyən 
mallarla ticarət sahəsində 
hökumətin siyasətinin qeyri-
dəqiqliyini göstərir. 

Tətbiq olunan 
tariflərlə 
əlaqələndirilmiş 
tariflər arasında fərq 
 
Разница между 
применяемых  и 
связанных тарифов 
 
Difference between 
applied and bound 

Danışıqlar zamanı əlaqələndirilmiş 
tariflərin tavan tariflər kimi 
nəzərdən keçirildiyi və uyğun 
olaraq real tətbiq olunan tariflərdən 
yüksək səviyyədə əlaqələndirildiyi 
halda mümkündür. Fərq həmçinin 
real tətbiq olunan tariflər 
səviyyəsində əvvəllər 
əlaqələndirilmiş tariflərin birtərəfli 
azaldılması nəticəsində yarana 
bilər. Fərq bütün ölkələr üzrə orta 



tariffs hesabla sənaye malları üçün 3 faiz 
bəndi (tətbiq olunan 4%-lə 
müqayisədə orta əlaqələndirilmiş 
tarif 7%) və kənd təsərrüfatı malları 
üçün 7 faiz bəndi (tətbiq olunan 
25%-lə müqayisədə orta 
əlaqələndirilmiş tarif 32%) təşkil 
edir. Əlaqələndirilmiş və tətbiq 
olunan tariflər arasında böyük fərq 
ölkənin tarif strukturunun potensial 
qeyri-kafi sabitliyini göstərə bilər, 
çünki o ÜTT qaydalarını pozmadan 
öz tariflərini birtərəfli qaydada 
artıra bilər ki, bu da onun 
makroiqtisadi vəziyyətinə və onun 
partnyorlarının vəziyyətinə təsir edə 
bilər. Bir sıra ölkələrdə ayrı-ayrı 
mövqelər üzrə tətbiq olunan tariflər 
əlaqələndirilmiş səviyyədən yüksək 
ola bilər ki, bu da ÜTT qaydalarının 
pozulmasıdır. Belə mövqeləri aşkar 
etmək, hökumət orqanları ilə 
məlumatların düzgünlüyünü 
yenidən yoxlamaq, pozulmaların 
səbəbini müəyyən etmək lazımdır. 
Çox vaxt onlar hökumətin hətta 
özünün beynəlxalq öhdəliklərini 
pozması hesabına tariflə mühafizə 
etməyə məcbur olduğu sahələrdə 
makroiqtisadi əyrilikləri göstərə 
bilər. 

Tətbiq olunmama 
(ayrı-ayrı üzvlər 
arasında çoxtərəfli 
ticarət sazişləri) 
 
Неприменение 

Sazişin XIII maddəsinə əsasən, bir 
ölkənin ÜTT-yə üzvlüyü anında, 
digər ölkə buna qarşı çıxarsa, bu 
halda Çoxtərəfli ticarət sazişləri 
ÜTT üzvlərinin ikisi arasında tətbiq 
olunmur. 



(Многосторонних 
торговых 
соглашений между 
отдельными 
членами) 
 
Non-Application (of 
Multilateral Trade 
Agreements between 
Particular Members) 
Texniki ekspert 
qrupları 
 
Технические 
экспертные группы 
 
Technical expert 
groups 

ÜTT-nin ticarətdə texniki maneələr 
üzrə Sazişi bu Sazişin tənzimlədəyi 
sahələrdə mübahisələrin yaranması 
zamanı ətraflı baxış tələb edən 
texniki xarakterli məsələlərdə 
yardım etmək üçün Münsiflər 
qrupunun Texniki ekspert qrupu 
yarada bilməsini nəzərdə tutur 
(ticarətdə texniki maneələr üzrə 
Sazişin 14.2-ci maddəsi). Texniki 
ekspert qruplarında iştirak müvafiq 
sahədə peşəkar adı və iş təcrübəsi 
olan şəxslərlə məhdudlaşdırılır. 
Mübahisə iştirakçısı olan ölkənin 
vətəndaşları texniki ekspert 
qrupuna daxil ola bilməzlər. 
Texniki ekspert qruplarının üzvləri 
hökumətin və ya hər hansı bir 
təşkilatın nümayəndələri kimi deyil, 
şəxsi olaraq iştirak edirlər. Öz işini 
bitirdikdən sonra Texniki ekspert 
qrupu Münsiflər qrupuna məruzə 
edir.  

Texniki əməkdaşlıq 
auditi bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 

Bu bölmənin vəzifəsi ÜTT-nin 
nəzərdən keçirdiyi bütün texniki 
yardım formalarının hazırkı 
monitorinq və qiymətləndirməsinin 



Отдел по аудиту 
технического 
сотрудничество 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Technical Cooperation 
Audit (at the WTO 
Secretariate) 

təmin olunmasıdır. 

Texniki reqlament 
 
Технический 
регламент 
 
Technical regulation 

ÜTT-nin Ticarətdə Texniki 
Maneələr üzrə Sazişində malların 
xarakteristikalarının, eləcə də 
onların istehsal prosesləri və 
metodlarının müəyyən olunduğu və 
riayət olunması məcburi olan 
normativ-texniki sənəd kimi 
müəyyən olunur. Bu termin özündə 
terminologiyaya, simvollara, 
qablaşdırmaya və ya 
etiketləşdirməyə tələbi birləşdirə 
bilər. Texniki reqlament qanun 
gücünə malikdir. O elm və 
texnikanın nailiyyətlərinə 
əsaslanmalı və elmi əsasa malik 
olmalıdır. Texniki reqlament 
özündə beynəlxalq ticarətə gizli 
məhdudiyyəti, yaxud digər 
dövlətlərin ixtiyari və ya əsassız 
diskriminasiyasını təmsil etməməli 
və qeyr-tarif maneəsi kimi istifadə 
olunmamalıdır.  

Texnologiyaların 
məcburi transferi 
(ötürülməsi) 
 
Принудительная 
передача технологии 

Texnologiyanın ötürülmə si 
haqqında qanunun olmadığı və ya 
rəsmi qeydiyyatı olmadığı şəraitdə 
investisiyalarla mübadilə 
müqabilində firmanın 
texnologiyalarının bir hissəsinin 



 
Forced technology 
transfer 

onu qəbul edən ölkəyə ötürülməsi 
haqqında xarici firmaların tələb 
irəli sürməsi praktikasıdır.  

Texnologiyaların 
ötürülməsi (transferi)
 
Передача технологии
 
Transfer of technology 

Kommersiya şərtləri (alqı-satqı) ilə 
elmi kəşflərin və nailiyyətlərin, 
eləcə də istehsal metodlarının, onun 
təşkilinin, istehsalın texnoloji sxemi 
və idarəetmə formasının, yeni 
məhsul növlərinin yaradılması ilə 
bağlı olan bilik və profesional 
ixtisasların, eləcə də marketinq üzrə 
vərdişlərin, istehsal olunan 
məhsulun ixracı və idxalının 
ötürülməsini bildirir. Beynəlxalq 
ticarət çərçivəsində “yüksək 
texnologiyalı mallar”, “orta 
texnologiyalı mallar” və “aşağı 
texnologiyalı mallar” terminləri 
işlədilir. Onlar arasındakı fərq yeni 
elmtutumlu texnologiyanın malın 
qiymətində tutduğu paylar təşkil 
edir. ÜTT çərçivəsində 
texnologiyanın ötürülməsi 
məsələləri ÜTT-nin bir neçə 
sazişinə daxildir (İntellektual 
Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarət 
Aspektləri üzrə Saziş, Subsidiya və 
Kompensasiya Tədbirləri üzrə 
Saziş, Kənd Təsərrüfatı üzrə Saziş, 
Ticarətdə Texniki Maneələr üzrə 
Saziş, İnformasiya Texnologiyaları 
üzrə Saziş). ÜTT-nin bu 
məsələlərlə “ticarət və investisiya” 
problemləri çərçivəsində tam 
məşğul olacağı nəzərdə tutulur. 
Lakin hazırkı anadək ÜTT 



fəaliyyətində bu problem özünün 
böyük inkişafını tapmamışdır.  

Tezlik indeksi 
 
Индекс 
частотности 
 
Frequency index 

Qeyri-tarif məhdudiyyətləri ilə 
əhatə olunmuş tarif mövqelərinin 
payını göstərən indeksdir.  

Təyin edilmiş 
müddətə müvafiq 
tariflərin azaldılması 
 
Сокращение 
тарифов в 
соответствии с 
установленными 
сроками 
 
Staging 

Beynəlxalq qrafikə və ya birtərəfli 
qaydada müəyyənləşdirilmiş 
müddət ərzində ticarətin 
liberallaşdırılması üzrə tariflərin 
aşağı salınması və ya digər müvafiq 
tədbirlərin tətbiqi 

“Ticari” mal və 
xidmətlər  
 
«Торгуемые» товары 
и услуги 
 
Tradeables 

Beynəlxalq ticarətin obyekti ola 
bilən mal və xidmətlərdir. 

Ticarətin 
kənarlaşması (ticarət 
axınları 
istiqamətlərinin 
dəyişməsi) 
 
Отклонение 
торговли (изменение 
направления потоков 

Gömrük ittifaqı çərçivəsində idxal 
rüsumlarının aradan qaldırılması 
nəticəsində yerli alıcıların 
inteqrasiyadan kənar daha səmərəli 
tədarük mənbəyindən mal alışının 
daha az səmərəli olan 
inteqrasiyadaxili mənbələrdən mal 
alışına yenidən istiqamətlənməsidir. 
Azad ticarət zonaları və gömrük 



торговли) 
 
Trade diversion (syn. 
Trade deflection) 

ittifaqlarının yaradılması ilə 
əlaqədar olaraq, onların təsirlərinin 
qiymətləndirilməsi üçün istifadə 
olunan meyarlardan biridir.  

Ticarət balansı 
 
Торговый баланс 
 
Trade balance 

Ümumilikdə əmtəə və qeyri-faktor 
xidmətlərinin ixracı və idxalın 
dəyərcə fərqidir. 
Cari balansın aparıcı hissəsidir və 
praktiki olaraq bütün ölkələrdə cari 
balansın inkişaf meylləri ticarət 
balansının meylləri ilə müəyyən 
olunur. Tədiyə balansının təhlili 
çərçivəsində ticarət balansı 
komponentlərinin ətraflı təhlili 
tələb olunmur; bu ticarət siyasətinin 
təhlili zamanı edilir. Ümumilikdə 
onun dinamikasına hansı amillərin 
təsir etməsini müəyyən etmək 
kifayətdir. Bu amillər arasında 
aşağıdakıları ayırd etmək olar: 
fiziki həcmlər, ticarət qiymətləri və 
şərtləri, ticarətin coğrafi 
istiqamətləri, ticarət rejiminin 
neytrallıq dərəcəsi. 

Ticarət danışıqları 
üzrə Komitə 
 
Комитет по 
торговым 
переговорам 
 
Trade negotiation 
committee 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının hər 
bir raundunun başlanğıcında 
yaradılır. Onun vəzifəsi - danışıq 
prosesinin koordinasiyası, 
danışıqlar üçün zəruri olan 
sənədlərin hazırlanması, raundun 
razılaşmalarının yekun paketinin 
yaradılmasına kömək edilməsidir. 
Ticarət danışıqları üzrə Komitə 
çərçivəsində adətən, danışıqların 
ayrıca konkret istiqaməti üzrə İşçi 
qruplar yaradılır. Komitədə iştirak 
danışıqların bütün iştirakçıları üçün 



açıqdır.  

Ticarət dövriyyəsi 
 
Торговый оборот 
 
Trade turnover 

İdxal və ixracın dəyərcə 
həcmlərinin cəmidir. 

Ticarət haqqunda 
qanun, 1974 
 
Закон о торговли 
1974 года 
 
Trade Act of 1974 

Tariflərin Kennedi Raundundan 
sonrakı səviyyəsindən 60%-dək 
azaldılması və ticarət maneələrinin 
azaldılması haqqında danışıqlar 
aparmaq səlahiyyətini prezidentə 
verən qanundur. 

Ticarətə qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərinin 
tətbiqinin intensivliyi 
 
Индекс покрытия 
торговли 
(интенсивность 
применения 
нетарифных 
ограничений в 
торговле) 
 
Trade coverage ratio 

Qeyri-tarif məhdudiyyətləri ilə 
əhatə olunmuş ixracın və ya idxalın 
dəyər payını göstərir. 

Ticarət maneəsi 
 
Барьер торговый 
 
Trade barrier 

Xarici ticarətdə əmtəə və 
xidmətlərin hərəkəti yolunda bir 
ölkə hökumətinin digəri üçün 
yaratdığı istənilən maneədir. 
Ticarət maneələri həm ölkənin 
gömrük sərhəddində (gömrük 
rüsumları, kəmiyyət 
məhdudiyyətləri, lisenziyalaşdırma 



və s.), həm də ölkə daxilində (daxili 
vergi qoyuluşu sistemi, texniki 
normalar, təhlükəsizlik sistemi, 
sertifikatlaşdırma sistemi və s.) 
yarana bilər. ÜTT qaydaları ticarət 
maneələrinin bir çox növlərinin 
istifadəsini reqlamentləşdirən 
hüquqi normalara malikdir.  

Ticarət markası və ya 
ticarət nişanı 
 
Торговая марка или 
товарный знак 
 
Trade mark 

TRİPS Sazişinə görə bir 
müəssisənin əmtəə və ya 
xidmətlərini digər müəssisənin 
əmtəə və xidmətlərindən 
fərqləndirə bilən istənilən 
qeydiyyata alınmış nişan 
(işarələmə) və ya nişanların 
(işarələmələrin) birləşməsidir. Belə 
işarələmələr ad, hərf, rəqəm, söz, 
rənglərin birləşməsi, təsviri 
elementlər, eləcə də belə 
işarələmələrin istənilən birləşməsi 
şəklinə malik ola bilər.  

Ticarət proseduraları
 
Торговые процедуры 
 
Trade procedures 
(international trade 
procedures) 

Beynəlxalq ticarətdə malların 
hərəkəti üçün tələb olunan və 
yığılması, təqdim olunması və emal 
edilməsı vacib olan göstəricilərin 
metodikaları və formallıqları üzrə 
fəaliyyətdir. Bu anlayış idxal və 
ixrac proseduraları (məsələn, 
gömrük proseduraları və ya 
lisenziyalaşdırma proseduraları), 
nəqliyyat rəsmiləşdirmələri, 
müxtəlif ödənişlər, sığorta və digər 
maliyyə tələblərinə aid edilir. Bu 
istiqamətdə iş 1950-ci illərdən 
etibarən UNCTAD, Ümumdünya 
(Beynəlxalq) Gömrük Təşkilatı, 
Dünya Bankı və başqaları 



tərəfindən aparılır. 

Ticarət 
proseduralarının 
asanlaşdırılması 
 
Упрощение процедур 
торговли 
 
Trade facilitation 

Hesablaşmanın həyata keçirilməsi 
və malın satıcıdan alıcıya 
ötürülməsi üçün tələb olunan bütün 
müvafiq məlumatların, 
proseduraların razılaşdırılması, 
standartlaşdırılması və 
sadələşdirilməsi; malların 
sərhədyanı transərhəd hərəkətinin 
sadələşdirilməsi üçün bürokratik 
xarakterli maneələrin aradan 
qaldırılmasıdır. Belə maneələrə 
sərhəddə proseduraların kifayət 
qədər şəffaf olmaması, gömrük 
xidmətlərində kadr çatışmamazlığı 
və ya onun səmərəsiz təşkilini və 
həmçinin, inzibati proseduraların 
təkrarlanmasını aid etmək olar.  

Ticarət qaydalarının 
nəşri və istifadəsi 
 
Публикация и 
применение 
торговых правил 
 
Publication and 
administration of trade 
regulations 

İdxala daha ağır tələblər, 
məhdudiyyətlər və ya qadağaları 
müəyyən edən xarici ticarətin 
tənzimləmə tədbirlərinin heç birinin 
bu tədbirlərin rəsmi olaraq nəşr 
olunmamasınadək qəbul 
olunmamasını bildirən mühüm 
hüquqi normadır. Bu müddəa 
GATT-1994-ün Х maddəsində 
mövcuddur. O, ÜTT üzvü ölkələri 
tərəfindən tətbiq olunan bütün 
tədbirlərə aid edilir. Daha geniş 
planda bu maddə nəinki ticarəti, 
eləcə də nəqliyyatı (daşınmanı), 
sığortanı, bölgünü, ödəniş 
münasibətlərini də tənzimləyən 



geniş tədbirlər dairəsinə aid olan 
bütün qanunların, qaydaların, 
məhkəmə qərarlarının və inzibati 
sərəncamların nəşrini tələb edir. 
ÜTT-nin ən mühüm hüquqi 
norması kimi aşkarlığın tələb 
olunması məhkəmə müdaifəsini 
əldə etmə tələblərinə uyğun gəlir. 
Adı çəkilmiş maddədə xarici ticarət 
fəaliyyəti iştirakçılarının qorunması 
üçün hər bir ÜTT üzvünün 
məhkəmə, arbitraj və ya inzibati 
orqanlar yaratmaq öhdəliyi 
mövcuddur (GATT-1994-ün Х 
maddəsi, bənd 3b). 

Ticarət qiymətləri və 
şərtləri 
 
Торговые цены и 
условия 
 
Trade prices and terms 

Ticarət şərti özündə ixrac və idxal 
qiymətləri indekslərinin nisbətini 
təmsil edir. İxrac və idxal 
qiymətləri indeksi, eləcə də əsas 
ixrac və idxal mallarına qiymətlərin 
müvəqqəti seriyaları, fiziki 
həcmlərin təqribən xarici və daxili 
tələbə uyğun olaraq dəyişdikləri 
halda ölkənin ticarət balansının 
dəyişməsinin əsasında yerləşən 
amillər haqqında dəqiq təsəvvür 
verə bilər. Minimum üç qrup mallar 
üzrə ixrac və idxal qiymətləri 
dinamikasını izləmək lazımdır: neft 
və enerjidaşıyıcıları, kənd 
təsərrüfatı malları və sənaye 
malları. Ticarət şərtini bütün mallar 
üzrə hesablamaq olar; neft və neft 
məhsulları istisna olmaqla bütün 
mallar üzrə; qiymətləri xüsusilə 
dəyişkən olan neft, neft məhsulları 
və kənd təsərrüfatı malları istisna 



olmaqla bütün məhsullar üzrə. Bir 
çox ölkələrdə ticarət balansının 
dinamikası məhz bir neçə əsas ixrac 
və ya idxal mallarının qiymətlərinin 
dəyişməsi ilə müəyyən edilir. 
Uyğun olaraq, dünya bazarında bu 
malların qiymət dinamikasına nəyin 
təsir etməsini aydınlaşdırmaq 
lazımdır: istehsal şərtlərinin 
dəyişməsi (texnoloji yeniliklər), 
iqlim amilləri (quraqlıq, daşqın), 
siyasi amillər (sanksiyaların daxil 
edilməsi), hərbi (hərbi qarşıdurma 
təhlükəsi) və ya digər amillər. 

Ticarət rejiminin 
neytrallıq dərəcəsi 
 
Степень 
нейтральности 
торгового режима 
 
Neutrality extent (rate) 
of trade regime 

Təhlil olunan ölkədə istifadə olunan 
ticarət siyasətinin ayrı-ayrı 
tədbirlərinin detallarına varmadan 
ticarət rejiminin ümumilikdə 
neytral rejimdən nə dərəcəyədək 
kənarlaşdığını qiymətləndirmək 
lazımdır. Neytral ticarət rejimi 
dedikdə, malların ixrac və idxalının 
ticarət siyasəti tədbirlərinin 
müdaxiləsi olmadan yalnız tələb və 
təklif əsasında həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bunun üçün ticarət 
rejiminin restriktivlik 
(məhdudluluq) dərəcəsinin bir çox 
indeks və göstəricilərindən istifadə 
olunur, lakin onlardan heç biri ideal 
deyildir. İki indeks daha tez-tez 
istifadə olunur - ticarət rejiminin 
ixrac və ya idxalı stimullaşdırmağa 
meylliyini müəyyən etmək üçün 
ticarət rejiminin neytrallıq indeksi 
və ticarət rejiminin açıqlıq 
dərəcəsini və ölkələrarası 



müqayisəni müəyyən etmək üçün 
ticarət rejiminin restriktivlik 
(məhdudluluq) indeksi. 

Ticarət rejiminin 
neytrallıq indeksi  
 
Индекс 
нейтральности 
торгового режима 
 
Trade neutrality index 

İdxalın orta effektiv mühafizə 
səviyyəsinin (AERPim) ixracın orta 
effektiv mühafizə səviyyəsinə 
(AERPx) nisbəti kimi hesablanır: ή 
= AERPim/ AERPx, burada, orta 
mühafizə səviyyəsi (average 
effective rate of protection, AERP) 
aşağıdakı kimi müəyyən olunur: 
AERP = (ν' – ν)/ν ; burada, ν – 
ümumilikdə iqtisadiyyatda dünya 
qiymətləri ilə əlavə dəyər və ya 
müəyyən bir malın dünya qiyməti; 
ν' - ümumilikdə iqtisadiyyatda tarif 
və subsidiyalar da nəzərə alınmaqla 
daxili qiymətlərlə əlavə dəyər və ya 
hər hansı bir mal üçün tarif və 
subsidiyalar da nəzərə alınmaqla 
daxili qiyməti göstərir. 

Ticarət sazişləri 
haqqında qanun, 
1934 
 
Закон о торговых 
соглашениях 1934 
года 
 
Trade Agreement Act 
of 1934 

Ticarətdə ən əlverişlilik prinsipi 
əsasında tariflərin 50%-dək 
qarşılıqlı olaraq azaldılması 
haqqında digər ölkələrlə danışıqlar 
aparmaq üçün prezidentə səlahiyyət 
verən qanundur. 

Ticarət sektorları 
üzrə danışıqlar 
 
Переговоры по 
торговым секторам 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
əvvəlində olduğu kimi hər mal üzrə 
ayrıca tarifin təyin edilməsi deyil, 
bütün mal qrupları üçün tariflərin 
müzakirəsi vasitəsilə səmərəli 



 
Sectoral trade 
negotiations 

ticarət danışıqlarının keçirilməsi 
haqqında olan mülahizə ilə bağlıdır. 
İlk dəfə bu praktika Kennedii 
raundu çərçivəsində geniş tətbiq 
edilmişdir.  

Ticarət siyasəti  
 
Торговая политика 
 
Commercial policies 

Ölkə ticarətini və ya beynəlxalq 
ticarəti idarə edən tənzimləmə 
tədbirləridir. 

Ticarət siyasətinin 
icmalı mexanizmi  
 
Механизм обзора 
торговой политики 
 
Trade policy review 
mechanism 

Ayrı-ayrı ölkələrin ticarət siyasəti 
və onların ÜTT qaydaları, 
normaları və öhdəliklərinə riayət 
etməsinə bütün ÜTT üzvlərinin 
kollektiv monitorinqi sistemidir. 
Hər il ÜTT çərçivəsində ayrı-ayrı 
ölkələrin ticarət siyasətlərinin dövri 
icmalları aparılır. Ayrı-ayrı 
ölkələrin icmallarının aparılma 
tezliyi onların dünya ticarətində 
payı ilə müəyyən olunur. Ticarətin 
ilk dörd iştirakçısı (Kvadro 
ölkələri) hər iki ildən bir icmal 
predmetini təşkil edir. Növbəti 16 
ölkə - hər dörd ildən bir icmalın 
predmetidir, qalan ÜTT üzvləri hər 
altı ildən bir icmal predmetini təşkil 
edirlər. Zəif inkişaf etmiş ölkələr 
üçün daha uzun müddət müəyyən 
edilmişdir. Hesabat verən ölkə 
özünün xarici ticarəti və ticarət 
siyasəti haqqında geniş yazılı 
məruzə etməlidir. Öz növbəsində 
ÜTT Katibliyi özlərinin şəxsi 
informasiya mənbələri bazasında 
eyni mövzu üzrə paralel məruzə 
hazırlayır. Bu məqsəd üçün ticarət 



siyasətinin icmalının aparılması 
üzrə Orqan kimi fəaliyyət göstərən 
ÜTT-nin Baş Şurasının iclasında 
ölkənin ticarət siyasəti müzakirə 
olunur. İclasın gedişində hesabat 
verən ölkə nümayəndəsinin şifahi 
informasiyası dinlənilir, suallar 
verilir, icmal iştirakçıları isə 
özlərinin tənqidi qeydləri ilə çıxış 
edirlər. Hər bir iclasın materialları 
ümumi məlumat üçün nəşr olunur 
və ÜTT üzvü ölkələrinin Nazirlər 
konfransına göndərilir. Ticarət 
siyasətinin icmalının aparılması 
üzrə Orqanın nəşr etdiyi hesabatlar 
ayrı-ayrı ölkələrin ticarət siyasəti 
üzrə çox əhəmiyyətli informasiya 
və analitik materiala malikdir.  

Ticarət siyasətlərinin 
nəzərdən keçirilməsi 
(icmalı) bölməsi 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Отдел по обзоре 
(рассмотрении) 
торговой политики 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Trade Policies Review 
(at the WTO 
Secretariate) 

Əsas vəzifəsi ÜTT razılaşmasının 
Əlavə 3-ə uyğun olaraq Ticarət 
siyasətlərinin nəzərdən keçirilməsi 
orqanının görüşləri üçün hesabatlar 
hazırlamaqdır. Bölmə Ticarət 
siyasətlərinin nəzərdən keçirilməsi 
orqanının görüşləri üçün katibliyi 
təmin edir. Bölmə həmçinin Baş 
direktorun ticarət siyasəti 
hadisələrinin illik icmalını da 
hazırlayır, eləcə də Regional ticarət 
razılaşmaları üzrə Komitənin, 
İnformasiya və rabitə bölmələrinin 
işinə kömək edir. 

Ticarət və ətraf 
mühit bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 

Bölmə ticarət və ətraf mühit və 
ticarət üçün texniki maneələrə aid 
olan ÜTT komitələrinə xidməti və 
dəstəyi təmin edir. Buraya 



Отдел по торговли и 
окружающей среды 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Trade and 
Environment (at the 
WTO Secretariate) 

müntəzəm sesiyada Ticarət və ətraf 
mühit üzrə komitə, xüsusi sesiyada 
ticarət və ətraf mühit üzrə komitə 
və Ticarət üçün texniki maneələr 
üzrə Komitə daxildir. Yuxarıdakı 
orqanlara xidmət etməklə yanaşı, 
bölmə ticarət və ətraf mühit və 
ticarətə texniki maneələr üzrə 
məsələlərə əsas diqqət yetirir. Bu 
aşağıdakı fəaliyyət növlərini öz 
ardınca gətirir: üzvlərlə birlikdə 
qərar qəbul etməklə texniki yardım 
işini öz üzərinə götürmək; 
Cenevredə və paytaxtlarda üzvlər 
üçün ekspert məsləhtələrinin təmin 
olunması; digər yığıncaqda ticarət 
və ətraf mühit və ticarət texniki 
maneələrə aid müzakirələrdə iştirak 
etmək və hesabat hazırlamaq; 
QHT-lər və digər maraqlı tərəflərlə 
əlaqə və dialoq saxlamaq. 

Ticarət və ətraf 
mühit üzrə Komitə 
 
Комитет по 
торговле и 
окружающей среде 
 
Committee on trade 
and environment 

Ticarət və ətraf mühit problemləri 
ilə məşğul olan orqan kimi 1995-ci 
ilin fevralında ÜTT-nin Baş Şurası 
tərəfindən təsis olunmuşdur. Ticarət 
və ətraf mühit – ÜTT-nin məşğul 
olduğu yeni istiqamətdir. O 
“Sinqapur məsələləri”nin tərkibinə 
daxildir, çünki bu istiqamətdə işin 
inkişaf etdirilməsi haqqında qərar 
1996-cı ildə Sinqapurda ÜTT üzvü 
ölkələrinin nazirlər konfransında 
qəbul olunmuşdur. Daha sonra, 
2001-ci ildə bu istiqamət çoxtərəfli 
ticarət danışıqlarının yeni 
raundunun məsələlərindən biri kimi 
Doha (Qətər) konfransında qəbul 



olunmuş nazirlər Bəyannaməsinə 
daxil edilmişdir. Lakin 2004-cü ildə 
Kankunda (Meksika) ÜTT üzvü 
ölkələrinin nazirlər konfransı onu 
danışıqların gündəliyindən 
çıxarmışdır. ÜTT-nin ticarət və 
inkişaf üzrə Komitəsi bu problemi 
müzakirə edir.  Lakin onun işi daha 
çox tədqiqat və analitik xarakter 
daşıyır və aşağıdakı məsələlərin 
öyrənilməsinə istiqamətlənmişdir: -
çoxtərəfli ticarət sisteminin 
prinsipləri ilə ətraf mühitin 
qorunması üzrə ticarət tədbirləri 
arasındakı qarşılıqlı əlaqə; -ticarət 
sahəsində ekoloji siyasətlə ətraf 
mühitin mühafizəsi üzrə tədbirlər 
və çoxtərəfli ticarət sistemi 
arasındakı qarşılıqlı əlaqə; -
çoxtərəfli ticarət sisteminin 
normaları ilə ekoloji tələblərin 
doğurduğu vergi və yığımlar 
arasındakı qarşılıqlı əlaqə; -ÜTT 
mübahisələrinin həlli mexanizmi ilə 
ekologiya məsələləri üzrə çoxtərəfli 
sazişlərdə olan anoloji qaydalar 
(müddəalar) arasındakı qarşılıqlı 
əlaqə; -ekoloji tədbirlərin bazarlara 
girişə təsiri. 

Ticarət və inkişaf 
 
Торговля и развитие  
 
Trade and 
development 

Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin 
IV hissəsidir. O Sazişə 1964-cü ildə 
daxil edilmişdir. Bu hissədə inkişaf 
etməkdə olan dövlətlərin xüsusi 
maraq və ehtiyaclarından danışılır 
və qeyd olunur ki, GATT iştirakçısı 
olan zəif inkişaf etmiş ölkələrin 
ticarət və inkişafına yardım etmək 



üçün onlar xüsusi tədbirlərdən 
istifadə edə bilərlər. Burada inkişaf 
etməkdə olan dövlətlərdən sənaye 
mallarının inkişaf etmiş dövlətlərin 
bazarlarına girişinin 
asanlaşdırılması üzrə tədbirlərin 
görülməsinin zəruriliyi qeyd 
olunmuş, ticarət ilə inkişaf üçün 
maliyyə yardımı arasında qarşılıqlı 
əlaqə vurğulanmış, inkişaf etməkdə 
olan dövlətlərin xarici ticarətlərinin 
genişləndirilməsinə kömək etməkdə 
və belə ticarətin inkişafı yolunda 
məhdudlaşdırıcı tədbirlərin daxil 
edilməsindən imtina etməkdə 
inkişaf etmiş ölkələrin öhdəlikləri 
təsbit olunmuşdur. Daha sonralar 
bu hissənin müddəaları əsasında 
“İnkişaf etməkdə olan ölkələrin 
xeyrinə diferensial və daha güzəştli 
rejim” prinsipi güclənmişdir.  

Ticarət və inkişaf 
üzrə Komitə (ÜTT) 
 
Комитет по 
торговле и развитию 
(ВТО) 
 
Committee on trade 
and development 
(WTO) 

ÜTT-nin daimi hökumətlərarası 
orqanları sırasına daxil olan 
orqandır. Ona üzvlük bütün ÜTT 
üzvləri üçün açıqdır. O inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin problemləri 
ilə məşğul olur. Komitə birbaşa 
olaraq ÜTT-nin Baş Şurasına 
tabedir. Özünün məxsusi iş 
proqramına malikdir.  

Ticarət və inkişaf 
üzrə Şura 
(UNCTAD-ın) 
 
Совет по торговле и 
развитию ЮНКТАД 

BMT-nin Ticarət və inkişaf üzrə 
Konfransının (UNCTAD) rəhbər 
orqanıdır. UNCTAD-ın 
səlahiyyətinə daxil olan bütün 
məsələlərin müzakirəsi üçün 
müntəzəm olaraq ildə iki dəfə 



 
Trade and 
development council 
of UNCTAD 

toplantı keçirilir. Qərarlar tövsiyə 
xarakteri daşıyır. 

Ticarət və 
investisiyalar 
arasında qarşılıqlı 
əlaqə məsələləri üzrə 
İşçi Qrup 
 
Рабочая группа по 
вопросам 
взаимоотношений 
между торговлей и 
инвестициями 
 
Working group on 
relationship between 
trade and investment 

ÜTT-nin İkinci Nazirlər 
Konfransının qəraraı ilə 
yaradılmışdır (Sinqapur, 1996). Bu 
İşçi qrup birbaşa xarici 
investisiyalar ilə xarici ticarət 
arasında qarşılıqlı əlaqə 
məsələlərinin öyrənilməsi ilə 
məşğul olur. Onun səlahiyyəti - 
ticarət və investisiya məsələlərinini 
ÜTT fəaliyyətinə daxil edilməsi 
üzrə mümkün tövsiyyələrin 
hazırlanması məqsədilə bu 
problemin öyrənilməsidir. Hazırda 
bu problem yalnız ticarətlə bağlı 
olan investisiya tədbirləri üzrə bağlı 
olan Sakzişlə çox az dərəcədə 
tənzimlənir. “Ticarət və 
investisiya” problemini ÜTT 
çərçivəsində çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının Yeni raundunun 
məsələsi etmək cəhdinə inkişaf 
etməkdə olan ölkələr tərəfindən sərt 
müqavimət göstərildi və 
danışıqların son gündəliyinə daxil 
olmadı.  

Ticarət və maliyyə və 
ticarətin 
asanlaşdırılması 
bölməsi (ÜTT 
Katibliyinin bölməsi) 
 
Отдел по торговли и 
финансов и 

Bölmə Tədiyyə balansı 
məhdudiyyətləri və Ticarətə aid 
investisiya tədbirləri, Ticarətin 
asanlaşdırılması üzrə danışıqlar 
qrupu, Ticarət, borc və maliyyə və 
ticarət və investisiya üzrə işçi qrup, 
Ticarətə kömək üzrə ÜTT-nin iş 
proqramı və Qlobal iqtisadi siyasət 



упрощение торговли 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Trade and Finance and 
Trade Facilitation (at 
the WTO Secretariate) 

qərarlarının qəbulunda ardıcıllıq 
(məntiqlilik) üzrə Baş şura 
görüşləri üzrə komitələrin işinin 
dəstəklənməsində ÜTT üzvlərinin 
ehtiyaclarına və ÜTT idarəetməsinə 
xidmət edir. Bölmə həmçinin ÜTT 
və Bretton-Vuds İnstitutları (BVF 
və Dünya Bankı) arasındakı 
əməkdaşlıq razılaşmasına nəzarətin 
həyata keçirilməsinə də məsuldur. 

Ticarət və qanunsuz 
ödənişlər (rüşvət) 
 
Торговля и 
незаконные выплаты 
(взятки) 
 
Trade and illicit 
payments 

Ticarətdə mövcud olan yeni 
problemlərdən biri hesab edilir.  

Ticarət və rəqabət 
siyasəti arasında 
qarşılıqlı məsələlər 
üzrə İşçi qrup 
 
Рабочая группа по 
вопросам 
взаимодействия 
между торговлей и 
конкурентной 
политикой 
 
Working Group on 
Interaction between 
Trade and Competition 
Policy 

1996-cı ildə ÜTT-nin Sinqapurda 
keçirilmiş Nazirlər Konfransında 
yaradılan üç işçi qrupdan biridir. 



Ticarət və tarif 
haqqında qanun, 
1984 
 
Закон о торговле и 
тарифах 
соглашениях 1984 
года 
 
Trade and Tariff Act 
of 1984 

Xidmətlər sahəsindəki ticarət 
maneələrinin aşağı salınması 
haqqında digər ölkələrlə danışıqlar 
aparmaq və İsraillə azad ticarət 
haqqında saziş bağlamaq 
səlahiyyətini prezidentə verən və 
1993-cü ilədək Ümumi İmtiyazlar 
Sistemini uzadan qanundur. 

Ticarət və 
vergiqoyma 
 
Торговля и 
налогообложение 
 
Trade and taxation 

Problemin kökündə bu və ya digər 
ölkədə mövcud olan vergi 
rejimlərinin onun beynəlxalq 
ticarətini təhrif edə bilməsinin dərki 
durur. 

Ticarət-analitik və 
informasiya sistemi 
(TRAİNS, UNCTAD) 
 
Торгово-
аналитическая и 
информационная 
система (ТРЕЙНС) 
ЮНКТАД 
 
Trade analysis and 
information system 
(TRAINS) UNCTAD 

UN-TARMAC məlumat 
bazasından (UNCTAD və İTC 
arasında birgə məlumat bazası) 
götürülən preferensial dərəcələr 
daxil olmaqla, ilkin tarif 
məlumatlarını idxal statistikası və 
qeyri-tarif maneələri ilə birləşdirir. 
Sistem Dünya Bankı ilə birgə 
hazırlanan Ümumdünya 
İnteqrasiyalı Ticarət Həlli (ÜİTH) 
proqram təminatı vasitəsilə idarə 
olunur. Bu, həmçinin, BMT 
COMTRADE və ÜTT  İMB/CTS 
kimi digər məlumat bazasına da 
çıxış imkanı təmin edir. 
ÜİTH/TRAINS-in əsas fərqli 
xüsusiyyəti onun təhlil 
potensialındadır. 1988-ci ildən 
etibarən dünyanın 150-dən artıq 



ölkəsində məlumat bazası təmin 
edən  ÜİTH/TRAINS çox çevik bir 
şəkildə həm müddət baxımından, 
həm də, ölkə üzrə təhlillərin 
aparılmasına imkan verir. Bu, isə öz 
növbəsində, məhsul və ölkələr 
baxımından çoxsaylı 
ümumiləşdirmələr arasında seçim 
imkanları etməyə şərait yaradır. O, 
həmçinin, “advalor” 
ekvivalentlərinin daxil/xaric 
edilməsi məqsədilə bir neçə 
tanınmış metodologiya çərçivəsində 
“qeyri-advalor” tarif dərəcələrinin 
“advalor” ekvivalentlərinin 
hesablanması üsulu olan sadə 
qismən bərabər tarif dəyişikliyinin 
simulyasiyası modelini və 
istifadəçilərin müəyyən edildiyi 
tarif dəyişikliyi düsturu yaratmaq 
məqsədilə model təklif  edir. 
UNCTAD Katibliyi tərəfindən 
işlənmiş informasiya sistemi ayrı-
ayrı ölkələrin beynəlxalq ticarəti, 
xarici ticarətin vəziyyəti haqqında 
məlumatlara malikdir, mal 
kəsimində, coğrafi istiqamət üzrə 
ticarət haqqında məlumatlar əldə 
etməyə imkan verir, eləcə də 
imtiyazlı rüsum dərəcələri, malların 
mənşə qaydaları və digər 
tənzimləyici alətlər haqqında 
konkret informasiya daxil olmaqla, 
ümumi imtiyazlar sisteminin 
fəaliyyəti haqqında informasiyaya 
malikdir. Sistemin informasiya 
bazası ayrı-ayrı ölkələrin ticari-



siyasi rejimləri və onların tətbiq 
etdiyi xarici ticarətin tənzimlənmə 
tədbirləri haqqında təsəvvür verən 
böyük materialı özündə birləşdirir. 
TRAİNS sistemində olan 
informasiya kompüterləşdirilmişdir 
və bütün UNCTAD üzvü ölkələri 
üçün əldə ediləndir. 2004-cü il 
ərzində UNCTAD, ÜTT və 
Beynəlxalq ticarət mərkəzi 
bazarlara giriş haqqında ümumi 
analitik məlumat bazasını 
(Common Analytical Market 
Access Database (CAMAD)) birgə 
işləyib hazırlamışdır. 2005-ci ilin 
əvvəlində bu sistem texniki 
səviyyədə hazır idi. Lakin ÜTT-də 
bu kimi informasiyaların 
fəaliyyətdə olan yayılma qaydaları, 
bu məlumat bazası üçün giriş yalnız 
ÜTT üzvü olan ölkələrin 
hökumətləri və bir sıra beynəlxalq 
təşkilatlar üçün açıqdır.  
UNCTAD-ın Ticarətin təhlili və 
informasiya sistemi (TRAINS)  
TRAİNS-ə dair ətraflı məlumat 
almaq üçün http://unctad-trains.org, 
ÜİTH üzrə proqram təminatı barədə 
məlumat almaq üçün isə 
http://wits.worldbank.org/witsweb 
internet saytına daxil ola bilərsiniz. 

Ticarətdə asimmetrik 
açıqlıq 
 
Асимметричная 
открытость в 
торговле 

İxracatçı ölkələrin bazara çıxışla 
əlaqədar görünən və ya mövcud 
bərabərsizliyə əsaslanan qlobal 
ticarət sisteminin 
qiymətləndirilməsidir. 



 
Asymmetrical trade 
openness 

Ticarətdə 
diskriminasiya 
 
Дискриминация в 
торговле 
 
Discrimination in trade 

Xarici ticarət fəaliyyətini həyata 
keçirən hər hansı bir ölkənin hüquqi 
və fiziki şəxslərinə digər ölkələrin 
müvafiq şəxslərinə nisbətən az 
hüquq müəyyən edən hüquqi 
rejimdir.  

Ticarətdə texniki 
maneələr 
 
Технические барьеры 
в торговле 
 
Technical barriers to 
trade (TBT) 

Xarici ticarət üçün milli sənaye 
standartlarının tətbiqi, ölçü 
sistemləri və malların keyfiyyətinin 
təftişi, texniki təhlükəsizlik tələbi, 
malların qablaşdırılması və 
marakalanması qaydaları, sanitar-
veterinar normalar və bir sıra 
inzibati rəsmiləşdirmələr 
nəticəsində yaranan maneələrdir. 
Bütün bu tələb və normalar texniki 
və ya inzibati siyasətin alətləridir. 
Onlar beynəlxalq ticarətə kömək 
etməlidirlər. Onların tətbiqi kütləvi 
sənaye istehsalının, təhlükəsizlik, 
səhiyyə, ətraf mühitin mühafizəsi 
mülahizələrinin və digər anoloji 
səbəblərin obyektiv tələblərindən 
doğur. Onlar ticarət siyasətinin 
alətləri olmamalıdır. ÜTT-nin 
Ticarətdə Texniki Maneələr üzrə 
Sazişinin əsas müddəasında (maddə 
2.2) deyilir ki, ÜTT üzvləri texniki 
normaların, standartların, onlara 
uyğunluq qaydalarının beynəlxalq 
ticarətdə maneə yaradacaq şəkildə 
formalaşmamasını və istifadə 



olunmamasını təmin etməlidirlər.  

Ticarətdə texniki 
maneələr üzrə ÜTT 
Sazişi 
 
Соглашение ВТО по 
техническим 
барьерам в торговле 
 
TBT Agreement 
(WTO Agreement on 
Technical Barriers to 
Trade) 

Ticarətdə Texniki Maneələr üzrə 
ÜTT Sazişi 15 maddədən və üç 
əlavədən ibarət olmaqla, sanitar və 
fitosanitar tədbirlər istisna 
edilməklə (digər razılaşma 
predmetidir) bütün sənaye və kənd 
təsərrüfatı məhsullarına şamil 
edilir. Sazişdə iki termindən istifadə 
edilir: yerinə yetirilməsi vacib olan 
standartları ifadə edən - “texniki 
reqlament” və könüllü xarakter 
daşıyan - “standart”.  

Ticarətdə yeni 
problemlər 
 
Новые проблемы в 
торговле 
 
New trade issues 

Ticarətin aparılmasının yeni 
modellərinin, yeni məmulatların, 
texnologiyaların yaranması və 
yaxud da ticarət və digər siyasətin 
kəsişməsi ilə əlaqədar meydana 
çıxan problemlərdir. Bu 
problemlərə əsasən, ticarət və 
rəqabət siyasəti, ticarət və 
investisiya, elektron ticarət, ticarət 
və əmək standartarı və s. aid edilir. 

Ticarətdən qazanc 
 
Выигрыш от 
торговли 
 
Gains from trade 

İstehsal və ticarətdə ixtisaslaşma 
nəticəsində hər bir ölkədə istehlakın 
artmasıdır. 

Ticarətdən qazanc 
nəzəriyyəsi 
 
Теория выгод от 
торговли 

İki müxtəlif struktura malik ölkənin 
dünya bazarından asılı olmayacaq 
bir hala gətirilməsi üçün yeritdikləri 
iqtisadi siyasətə qapanmadıqları 
halda, bir-biri ilə ticarət etdikləri 



 
Gains-from-trade 
theory 

zaman öz mənfəətlərini maksimum 
həddə çatdırdıqlarını göstərən 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
nəzəriyyəsinin bir hissəsidir.  

Ticarətə yardım 
(ticarətin 
asanlaşdırılması) 
metodları 
 
Методы содействия 
торговле 
 
Trade facilitation 
measures 

Bu beynəlxalq ticarətdə 
proseduraların və 
rəsmiləşdirmələrin 
sadələşdirilməsinə istiqamətlənmiş 
geniş tədbirlər dairəsi olmaqla, 
ÜTT fəaliyyətinin yeni kompleks 
istiqamətidir. Sinqapurda (1996) 
ÜTT üzvü olan ölkələrin Nazirlər 
konfransı tərəfindən ÜTT-nin işinə 
daxil edilməsi üçün təklif olunmuş 
dörd məsələdən biridir. Hazırda bu 
istiqamət Doha-raundun çoxtərəfli 
danışıqlar predmetidir. Ticarətin 
inkişafına kömək üzrə tədbirlər 
kompleksi özündə aşağıdakıları 
birləşdirir: xarici ticarət 
sənədlərinin unifikasiyası və 
sadələşdirilməsi üzrə tədbirlər; 
ixrac-idxal və tranzit 
əməliyyatlarını tənzimləyən 
prosedurlar; gömrük 
rəsmiləşdirmələri; malın 
keyfiyyətinə sərhədyanı nəzarət; 
veterinar və sanitar-veterinar təftiş; 
malın gömrük sərhəddini keçməsi 
zamanı yaranan maliyyə öhdəlikləri 
və digər istiqamətlər. Bu 
məsələlərlə bir çox beynəlxalq 
təşkilatlar məşğul olur. ÜTT bu 
sahədə təşkilati, koordinasiyaedici 
rol oynamalı və çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının aparılmasının 
mərkəzi olmalıdır.  



Ticarətin adi gedişi 
 
Обычный ход 
торговли 
 
Ordinary trade 
progress (Ordinary 
course of trade) 

Orta çəkili istehsal, ticarət, inzibati 
və ümumi xərclərə əsaslanaraq 
müəyyən edilən, malın orta çəkili 
maya dəyəri və orta mənfəət 
normasına əsasən yaranan qiyməti 
üzrə malın istehsalçı və ya ixracatçı 
ölkənin (xarici dövlət ittifaqlarının)  
daxili bazarında alqı-satqısıdır. 

Ticarətin əhatə 
dairəsi 
 
Область ведения 
торговли 
 
Trade coverage 

Aşağı salınan tariflər üzrə 
müzakirələrdə bu və ya digər 
ölkənin ticarətinin 
liberallaşdırılmasının hansı 
səviyyədə olduğunu göstərmək 
üçün tariflər üzrə danışıqlarda 
istifadə edilən termindir. 

Ticarətin 
balanslaşdırılması 
üzrə tələblər 
 
Требования о 
сбалансированности 
торговли 
 
Trade balancing 
requirement 

Xarici müəssisələr tərəfindən mal 
idxalı miqyasının onun ixrac 
miqyası ilə uyğunlaşdırılmasıdır. 

Ticarətin coğrafi 
istiqamətləri 
 
Географическое 
направления 
торговли 
 
Geographic direction 
of trade 

Ticarət balansındakı dəyişikliklər 
həmçinin ölkənin öz ixrac 
tədarükünü yeni bazarlara yenidən 
istiqamətləndirməsi və ya idxal 
mallarının alış mənbələrini 
dəyişməsinin nəticəsi ilə də ola 
bilər. Ticarətin coğrafi 
istiqamətlərindəki dəyişmələr təhlil 
olunan ölkənin əvvəllər daxil 
olmadığı inteqrasiya qruplaşmasına 
qoşulması; müəyyən qrup ölkələrlə 
yeni ticarət qaydalarının daxil 



edilməsi (məsələn, ticarət 
imtiyazları əsasında), ölkənin ÜTT-
yə daxil olması və bununla da onun 
üçün yeni bazarların açılması ilə 
bağlı olaraq baş verə bilər. 
Ticarətin coğrafi istiqamətindəki 
dəyişmələr həmçinin əsas ticarət 
partnyoru olan ölkələrin iqtisadi 
vəziyyətindəki dəyişmələrin 
nəticəsi ilə baş verə bilər: onlarda 
böhranın baş verməsi təhlil olan 
ölkədən ixraca tələbi azaldır; əksinə 
kəskin iqtisadi artım isə onu 
stimullaşdırır. Ona görə də bilmək 
lazımdır ki, verilmiş ölkə məhz 
hansı ölkələrə öz ixracını yönəldir 
və hansı ölkələrdən o malları idxal 
edir. 

Ticarətin dərin 
(səthi) 
liberallaşdırılması 
 
Глубокая (мелкая) 
либерализация 
торговли 
 
Deep (shallow) 
liberalisations of trade 

Ticarət siyasətində istifadə olunan 
termindir. Sərhədyanı maneələrin 
(gömrük rüsumları, yığımları və 
digər sərhədyanı tədbirlər) sadə 
aşağı salınması ilə əldə olunan 
liberallaşdırma “səthi liberallaşma” 
adını almışdır. Ölkə daxilində 
fəaliyyət göstərən milli qanunların 
dəyişdirilməsi yolu ilə ticarətdə 
daxili maneələrin azaldılmasının 
köməyilə həyata keçirilən 
liberallaşdırma və milli 
qanunvericiliyin beynəlxalq 
cəhətdən qəbul olunmuş qaydalara 
yaxınlaşdırılması “ticarətin dərin 
liberallaşdırılması” adını almışdır.  



Ticarətin əhəmiyyətli 
hissəsi 
 
Существенная часть 
торговли 
 
Substantially-all-trade 
criterion 

QATT-ın 24 maddəsində qeyd 
edilən meyardır. Bu maddəyə 
əsasən, gömrük ərazisi dedikdə, bu 
ərazinin digər ərazilərlə ticarətinin 
böyük hissəsi üçün xüsusi tariflərin 
və ya ticarət tənzimlənməsinin 
digər tədbirlərinin tətbiq edildiyi 
istənilən ərazi başa düşülür.  

Ticarətin fiziki həcmi 
 
Физический объем 
торговли 
 
Physical volume of 
trade 

Bir çox ölkələrdə ticarət statistikası 
əsas malların real ixrac və idxal 
həcmləri və (və ya) ixrac və idxalın 
fiziki həcm indeksi haqqında 
məlumatlara malikdir. Fiziki 
həcmin dəyişməsinin ticarət 
balansının dinamikasına hansı 
dərəcədə təsir etməsini və hansı 
amillərin fiziki həcmin dəyişməsinə 
gətirib çıxardığını aydınlaşdırmaq 
lazımdır. Əgər ixrac artırsa, bunun 
hansı səbəbdən - konkret mala 
xarici tələbin artması, onun 
istehsalının artması və ölkə 
daxilində keyfiyyətin artması ilə 
bağlı olub-olmamasını bilmək 
lazımdır. Əgər idxal artırsa, bunun 
istehlak və ya investisiya bumu ilə 
və ya sadəcə ölkə daxilində 
idxaləvəzləyici mallar istehsalının 
aşağı düşməsi ilə bağlı olub-
olmamasını bilmək lazımdır. 
Elastiklikdən asılı olaraq ixracın 
fiziki həcmi əsas ticarət partnyoru 
olan ölkələrdə real ÜDM-in 
artımına təqribən bərabər templərlə 
artmalıdır ki, bu da xarici tələbin 
approksimasiyasıdır (həqiqi 
qiymətə yaxınlaşan, lakin onunla 



üst-üstə düşməyən kəmiyyətdir). İki 
göstəricinin istənilən hər-hansı bir 
böyük fərqlənməsi izah 
olunmalıdır. İdxalın fiziki həcmi 
daxili tələbi approksimasiya edən 
(yaxınlaşdıran) milli ÜDM-in 
artımına təqribən bərabər templərdə 
artmalıdır. İstənilən böyük 
fərqlənmə həmçinin izah 
olunmalıdır. 

Ticarətin 
genişləndirilməsi 
haqqında qanun, 
1962 
 
Закон о расширении 
торговли 1962 года 
 
Trade Expansion Act 
of 1962 

Sərhədyanı tariflərin 1962-ci il 
səviyyəsindən 50%-dək azaldılması 
haqqında prezidentə danışıqlar 
aparmaq səlahiyyəti verən və ziyan 
vurulmaması prinsipini 
adaptasiyaya yardım prinsipi ilə 
əvəz edən qanundur. 

Ticarət xəritəsi 
 
Торговая карта 
 
Trademap (ITC) 

Beynəlxalq biznesin inkişafı üçün 
ticarətə dair statistik məlumatları 
əhatə edən ticarət xəritəsi - Qlobal 
ticarət dövriyyəsinə və bazara çıxış 
imkanı ilə bağlı maneələrə, eləcə 
də, ticarətin təşviq edilməsinə aid 
onlayn məlumat bazası olmaqla, 
224 ölkə və ərazidə 5300-dən artıq 
məhsul üzrə təfsilatlı idxal və ixrac 
məlumatlarını özündə birləşdirir. 
Dünyanın ən böyük məlumat bazası 
olan COMTRADE əsasında Ticarət 
Xəritəsi idxal (ixrac) dəyərləri və 
kəmiyyətləri, artım tempi, bazar 
payları və bazara çıxış imkanına 
dair məlumatları təmin edir. O, 
istifadəçilərə bazarı təhlil etməyə, 



ixracın diversifikasiyası üçün 
prioritet ölkələri seçməyə, rəqib 
ölkələrin fəaliyyətini izləməyə və 
ölkələr arasında mövcud və 
potensial ticarət əlaqələrini 
müəyyənləşdirməklə məhsulların 
diversifikasiyası imkanlarını 
qiymətləndirməyə imkan verir. 
İstifadəçilər üzvlük əsasında 
birbaşa müraciət ünvanlaya bilər.  
Ətraflı məlumat üçün 
www.trademap.org internet saytına 
daxil ola və ya 
trademap@intracen.org ünvanı ilə 
əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

Ticarətin istiqamətini 
dəyişən gömrük 
ittifaqı 
 
Таможенный союз, 
отвлекающий 
торговлю 
 
Trade-diverting 
customs union 

Həm ticarətin aparılmasına, həm də 
ticarətin yaradılmasına aparıb 
çıxaran, üzv ölkələrin rifahını 
yüksəldə və ya aşağı sala bilən (bu 
iki əks qüvvənin nisbi gücündən 
asılı olaraq) gömrük ittifaqıdır.  

Ticarətin 
kənarlaşması 
(istiqamətini 
dəyişməsi) 
 
Перенос торговли 
 
Trade deflection 

Digər üzv ölkələrində mövcud olan 
yüksək tariflərdən qaçmaq üçün 
aşağı tariflərə malik olan, azad 
ticarət zonasına üzv olan qalan 
dünyadan ölkəyə idxalın 
gətirilməsidir. 

Ticarətin 
liberallaşdırılması 
 
Либерализация 

Ölkələr arasında malların və 
xidmətlərin ticarət maneəsi 
olmadan sərbəst hərəkətini nəzərdə 
tutan açıq xarici ticarət siyasətidir. 



торговли 
 
Trade liberalization  

Ticarətin 
liberallaşdırılmasının 
dörd dayağı 
 
Четыре опоры 
либерализации 
торговли 
 
Four pillars of trade 
liberalisation 

1. Ən əlverişli rejim.   
2. Gömrük tariflərindən asılılıq.  
3. Tariflər üzrə danışıqlar.  
4. Tarif sabitləşməsi. 

Ticarətin 
rəqabətqabiliyyətliliy
i haqqında 
çoxaspektli (əhatəli) 
qanun, 1988 
 
Всеобъемлющий 
закон о 
конкурентоспособно
сти торговли 1988 г 
 
Omnibus Trade 
Competitiveness Act 
of 1988 

 Amerika ixracı qarşısında olan 
ticarət maneələrini aradan 
qaldırmamış ölkələrdən olan idxalın 
məhdudlaşdırılmasını tələb edən 
qanundur (super provision 301).  

Ticarətin restriktivlik 
indeksi  
 
Индекс 
рестриктивности 
торговли 
 
Trade restrictiveness 
index 

Tarif və qeyri-tarif 
məhdudiyyətlərini (QTM) nəzərə 
alan, qiyməti 1-dən (daha açıq 
rejim) 15-dək (daha qapalı rejim) 
dəyişən ticarət rejiminin açıqlıq 
dərəcəsinin orta göstəricisidir. 
Ticarətin restriktivlik indeksinin 
hesablanması üç mərhələdən 
ibarətdir: 1. Tətbiq olunan tariflərin 



orta cəbri qiymətlərinin 
hesablanılması və onun göstərilmiş 
5 kateqoriyadan birinə 
təsnifləşdirilməsi. Bəzən hər bir 
malın idxal həcminin çəki olduğu 
orta çəkili tarif götürülür. Sadə 
ortanın istifadə olunması daha 
məqsədəuyğundur, çünki xüsusilə 
yüksək rüsumların qoyulduğu idxal 
maddələri adətən, idxalın ümumi 
həcmində az çəkiyə malikdir. 
İdxalatçılar malın idxalı haqqında 
qərar qəbulu zamanı gömrük 
sənədləşdirilməsində göstərilmiş 
məhz tətbiq olunan tarif 
səviyyəsinə diqqət yetirirlər. 
Bundan başqa, orta çəkili tarifin 
hesablanması bir çox texniki 
çətinliklərlə və informasiyası 
olmayan idxal maddəsinin necə 
nəzərə alınması, ya da müəyyən 
malın idxalının ölçüləri haqqında, 
yaxud da tariflər haqqında daxil 
edilmiş mülahizələrlə müşaiyət 
olunur. 2. Qeyri-tarif 
məhdudiyyətləri rejiminin üç 
kateqoriyadan birinə 
təsnifləşdirilməsi. Tarif rejimi 
kateqoriyalarının miqdarına 
nisbətən burada kateqoriyaların 
miqdarı azdır, çünki QTM çox 
müxtəlifdir və onların restriktiv 
evvektini yalnız çox təqribi 
qiymətləndirmək olar. 1 Reytinqi 
ümumiyyətlə praktiki olaraq QTM-
in olmadığı ölkələrə, 3 reytinqi isə 
onların çox olduğu ölkələ verilir. 



QTM kateqoriyasına məhz nəyin 
aid edilməsi təhlilin 
məqsədlərindən asılıdır. Məsələn, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və ixracı üzrə 
subsidiyaların QTM-ə daxil 
edilməsi bir çox avropa ölkələrinin 
ticarət rejimini nisbətən açıq 
səviyyədən daha restriktiv 
səviyyəyə çevirəcəkdir. 3. Ticarət 
rejiminin restriktivlik indeksi 
ölkəyə verilmiş tarif rejiminin 
restriklivlik reytinqinin onun QTM 
reytinqinə vurulmasının nəticəsi 
kimi hesablanır.  Müvafiq olaraq, 
daha az restriktiv ticarət rejimi 
ümumilikdə 1 ideksi aldığı halda, 
daha restriktiv ticarət rejimi isə 15 
indeksi alır. Restriktivlik indeksinin 
hesablanılmasında məqsəd – ölkələr 
arasında ticarət rejiminin 
müqayisəliliyini təmin etməkdir. 
Bir ölkə çərçivəsində bu göstərici 
ticarət rejiminin liberallaşdırılması 
üzrə tədbirlərin ticarət balansının və 
ümumilikdə cari əməliyyatlar 
hesabının vəziyyətinə təsirinin 
monitorinqi məqsədilə istifadə 
oluna bilər. Lakin indeksin 
kəmiyyət (miqdar) qiyməti heç bir 
halda ölkənin ticarət rejimininə 
qoyulmuş son diaqnoz kimi 
nəzərdən keçirilməməlidir. 

Ticarətin strukturu 
 
Структура торговли 
 

Hər bir ölkənin ixrac və idxal etdiyi 
mallardır. Ölkə ticarətinin mal 
qrupları üzrə statistik təhlili nəzərdə 
tutulur. Bu təhlil ölkənin hansı növ 



Pattern of trade 
(Composition of trade) 

mal və xidmətləri idxal və hansı 
növ mal və xidmətləri isə ixrac 
etdiyini göstərir.  

Ticarətin 
deformasiyası (təhrif 
olunması)  
 
Деформация 
торговли 
 
Trade distortion 

Elmi və praktiki ədəbiyyatda 
istifadə olunan termin ixrac edən 
ölkələrdə daxili və ixrac 
subsidiyalarından istifadənin dünya 
bazarında onların məhsullarının 
rəqabətqabiliyyətliliyini süni olaraq 
nə dərəcədə yüksəltməsini və 
sərbəst ticarət şəraitində mövcud 
ola biləcək mal axınlarından 
fərqlənən yeni mal axınlarını 
formalaşdırmasını xarakterizə edir. 
ÜTT qaydaları mahiyyətcə ticarətin 
deformasiyasını doğuran ticarət 
tədbirlərinin tətbiqini qadağan edir 
(məsələn, dempinq, ixrac 
subsidiyaları və s.). “Ticarətin 
deformasiyası” terminini regional 
iqtisadi qrupların yaradılması 
nəticəsində meydana çıxmış - ÜTT-
nin icazə verdiyi ticarət axınlarının 
coğrafi istiqamətinin dəyişməsi 
terminindən (Trade diversion) 
fərqləndirmək lazımdır. 

Ticarətin texnoloji 
tutumu 
 
Технологическая 
емкость торговли 
(ТЕТ) 
 
R & D intensity of 
trade 

Ayrı-ayrı sahələrin istehsalı və 
mallarla ticarətinin həcmində 
tədqiqat və inkişaf üçün olan 
xərclərin payıdır. 



Ticarətin yaranması 
ilə nəticələnən 
gömrük ittifaqı 
 
Таможенный союз, 
ведущий к 
возникновению 
торговли 
 
Trade-creating 
customs union 

Yalınz ticarətin yaranmasına aparıb 
çıxaran və həm üzv ölkələrin, həm 
də ittifaqın üzvü olmayan ölkələrin 
rifahını yüksəldən gömrük 
ittifaqıdır. 

Ticarətlə bağlı 
investisiya tədbirləri 
haqqında saziş 
(TRİMS) 
 
Соглашение по 
инвестиционным 
мерам связанным с 
торговлей 
 
Agreement on trade-
related investment 
measures (TRIMS) 

TRİMS üzrə Saziş preambuladan, 9 
maddədən və Sazişin qadağan 
etdiyi tədbirlərin əyani siyahısından 
ibarətdir. O, GATT-ın III maddəsi 
(Milli rejim) və GATT-1994-ün XI 
maddəsi (kəmiyyət 
məhdudiyyətlərindən istifadənin 
qadağan olunması) ilə bir araya 
sığmayan məhdud tədbirlər 
dairəsinə aiddir. Saziş investisiya 
tədbirləri və onunla bağlı olan bir 
sıra qanun müddəaları GATT-ın adı 
çəkilmiş maddələrini poza və 
ticarətə mənfi təsir edə bilməsini 
qəbul edir. TRİMS tərəfləri belə 
tədbirləri tətbiq etməməyi, tətbiq 
olunanları isə ÜTT Katibliyini 
məlumatlandırmaqla aradan 
qaldırmağı öz öhdələrinə 
götürmüşlər. Qadağan olunmuş 
tədbirlər sırasına aşağıdakılar 
daxildir: - müəssisənin mal 
istehsalında milli istehsal malının 
müəyyən payından istifadə 
etməsinə tələb (daxili kəmiyyət 
məhdudiyyətləri); - idxal mallarının 



istifadəsinin kəmiyyət və dəyərcə 
yerli malların alışı ilə 
uyğunlaşdırılması tələbi (tədiyyə 
balansının tənzimlənməsi ilə bağlı 
tələb); - müəssisənin yerli 
istehsalda istifadə etdiyi malların 
idxalının ixrac olunan yerli malların 
miqdarı ilə məhdudlaşdırılması 
(valyuta xərclərinin tarazlığı tələbi); 
- müəssisənin xarici valyuta əldə 
etməsinin məhdudlaşdırılması yolu 
ilə idxalın məhdudlaşdırılması 
(valyuta məhdudiyyətləri); - yerli 
istehsalın həcmindən pay şəklində 
müəssisənin ixrac üçün mal satışı 
tələbi (ixrac potensialı). TRİMS 
üzrə Sazişi ÜTT-nin qarşılıqlı 
kapital qoyuluşları və xarici ticarət 
sahəsində fəaliyyətinin ilk addımı 
kimi nəzərdən keçirmək olar. ÜTT 
çərçivəsində mallarla ticarət üzrə 
Şuranın tərkibində TRİMS üzrə 
Komitə fəaliyyət göstərir. 

Ticarətlə rəqabət 
mühiti arasında 
qarşılıqlı əlaqə üzrə 
İşçi qrupu 
 
Рабочая группа по 
взаимодействию 
между торговлей и 
конкурентной средой 
 
Working group on 
interaction between 
trade and competition 
policy 

Ticarət ilə rəqabət mühitinin 
vəziyyəti arasında qarşılıqlı 
əlaqənin öyrənilməsi məqsədilə 
ÜTT üzvü ölkələrinin İkinci 
Nazirlər Konfransının qərarına görə 
(Sinqapur, 1996-cı il) yaradılmışdır. 
Məlum olduğu kimi, 
məhdudlaşdırıcı işgüzar praktikanın 
inkişafı ticarətə böyük təsir edir. İri 
şirkətlər arasında kartellərin, şaquli 
kooperasiya sazişlərinin 
yaradılması, bazarda inhisar 
mövqeyindən sui-istifadə dünya 
ticarətinin qiymətinə, onun mal 



strukturuna, bazarlara girişin 
mümkünlüyünə və təchizat 
mənbələrinə böyük təsir edir. Bütün 
ölkələrdə milli antiinhisar 
qanunvericiliyi mövcuddur və 
fəaliyyət göstərir. Lakin o 
unifikasiya olunmamışdır və çox 
vaxt inhisarların məhdudlaşdırıcı 
işgüzar praktikasına lazımi təsiri 
göstərmir. ÜTT Sazişləri antiinhisar 
praktikasını tənzimləmir. Qrupun 
vəzifəsinə yuxarıda sadalanmış 
istiqamətlərin öyrənilməsi və 
antiinhisar qanunvericiliyin inkişafı 
üzrə ÜTT üzvü olan ölkələr 
arasında əməkdaşlığa kömək və 
ÜTT-nin əsas prinsipləri olan – 
“ticarət və rəqabət mühiti” 
sahəsində milli rejim, ən əlverişli 
rejim, şəffaflıq prisiplərinin tətbiqi 
imkanlarının öyrənilməsi daxildir.   

Ticarət-valyuta-
maliyyə qarşılıqlı 
əlaqəsi 
 
Взаимосвязь 
торговля-валюта-
финансы 
 
Trade-finance-
currency linkage 

Dünya Bankı, BVF və ÜTT 
arasında əməkdaşlıq da daxil 
olmaqla, ticarət və maliyyə-valyuta 
münasibətləri sahəsində dünya 
siyasətinin daha böyük 
harmonlaşdırılmasını nəzərdə tutan 
Mərakeş deklarasiyasının 
elementidir.  

Ticari mallar 
 
Торгуемые товары 
 
Tradable goods 

Müxtəlif ölkələr arasında hərəkət 
edə bilən (ixrac olunan) mallardır.  



Ticari (və ya qeyri-
ticari) mallar qaydası 
 
Правило торгуемых 
(или неторгуемых) 
товаров 
 
Tradables (or non-
tradables) rule 

Məcmu tələbin artırılması qeyri-
ticari mal istehsalının artmasına və 
ticari mal istehsalının azalmasına 
və idxalın artmasına gətirib 
çıxaracaqdır. Məcmu tələbin 
azaldılması ticari mal istehsalının 
artmasına və qeyri-ticari mal 
istehsalının azalmasına və ixracın 
artmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Tikinti xidmətləri 
 
Строительные 
услуги 
 
Construction services 

Tikinti xidmətləri termini 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkənin 
hüdudları xaricində fəaliyyət 
göstərən tikinti firmasının 
işçilərinin qüvvəsi ilə həyata 
keçirilən tikinti fəaliyyətini əhatə 
edir. Tikinti xidmətləri sənaye və 
yaşayış binalarının, yolların, sənaye 
qurğularının, digər sənaye və mülki 
obyektlərin tikintisi 
(quraşdırılması) üzrə bütün iş 
kompleksini özündə birləşdirir. 
Tikinti xidmətlərinin göstərilməsi, 
bir qayda olaraq, xidmətlərin 
göstərildiyi dövlətin ərazisində 
tikinti firmasının kommersiya 
iştirakı ilə bağlıdır.  

Tokio raundu 
 
Токийский раунд 
 
Tokyo-round 

GATT himayəsi altında olan 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
Yeddinci raundudur. Bu raundun 
açılması haqqında qərar Tokio 
şəhərində 1973-cü ilin sentyabrında 
GATT iştirakçısı olan ölkələrin 
nazirlər konfransında qəbul 
olunmuşdur. Əsas danışıqlar 
GATT-ın Cenevrədəki (İsveçrə) 
mənzil qərargahında aparılmış və 
1979-cu ilin aprelində başa 



çatmışdır. Müzakirəyə çıxarılan 
məsələlərin əhatə dairəsinə görə 
Tokio raundu danışıqları əsasən 
gömrük tariflərinin aşağı 
salınmasına çalışan GATT 
çərçivəsindəki əvvəlki 
danışıqlardan kəskin fərqlənmişdir. 
Tokio raundu gedişində ilk dəfə 
olaraq danışıqların əsas məsələsi 
gömrük-tarif problemlərindən 
başqa, beynəlxalq ticarətin prinsip 
və qaydaları olmuşdur. Danışıqlar 
nəticəsində GATT-ın bir çox 
hüquqi normalarını genişləndirən 
və dəqiqləşdirən çoxsaylı sazişlər 
(məcəllələr) hazırlanmışdır: -
GATT-1994-ün VI maddəsinin 
tətbiqi haqqında Saziş 
(Antidempinq məcəlləsi);  -GATT-
1994-ün VII maddəsinin tətbiqi 
haqqında Saziş (Gömrük dəyəri 
haqqında məcəllə); -GATT-1994-
ün VI, XVI və XXIII maddələrinin 
şərhi və tətbiqi haqqında Saziş 
(subsidiyalar və kompensasiya 
rüsumları haqqında Saziş); -
Ticarətdə texniki maneələr 
haqqında Saziş; -İdxalın 
lisenziyalaşdırılması haqqında 
Saziş; - Dövlət alışları haqqında 
Saziş və digər razılaşmalar.  

Tokio raundu 
bəyannaməsi 
 
Декларация Токио-
раунд 
 

Tokio raundu 1972-ci ilin 12-14 
sentyabrında Tokioda keçmiş 
GATT üzvü ölkələrinin Nazirlər 
konfransında açılmışdır.  Nazirlərin 
qəbul etdiyi bəyannamə çoxtərəfli 
ticarət danışıqlarının yeni raundunu 



Tokyo-round 
declaration 

açdı. O, danışıqların məqsəd və 
vəzifələrini və proqramını müəyyən 
etdi. Bəyannamədə qeyd olunduğu 
kimi, danışıqların başlıca məqsədi 
ticarət maneələrinin proqressiv 
olaraq aradan qaldırılması yolu ilə 
dünya ticarətinin liberallaşdırılması 
idi. Lakin Bəyannamədə 
göstərildiyi kimi, danışıqların əsas 
xəttini ticarətdə tarif və qeyri-tarif 
maneələrinin azaldılmasından daha 
çox GATT-1947-i inkişaf etdirmiş, 
tamamlamış və şərh etmiş yeni 
hüquqi qaydaların 
hazırlanmasından ibarət idi. 
Bəyannamə danışıqların rəhbər 
orqanı kimi Ticarət danışıqları üzrə 
Komitənin əsasını qoydu. Ticarət 
danışıqları üzrə Komitə ayrı-ayrı 
məsələlər üzrə danışıqların getdiyi 
yeddi danışıq qrupu və səkkiz alt 
qrup yaratdı. Çoxtərəfli danışıqlar 
əsasən Cenevredə gedirdi və bu 
1979-cu ilin aprelində başa çatdı. 
Ticarət danışıqları üzrə Komitənin 
son iclasında son protokol qəbul 
olundu. Orada qeyd olunurdu ki, 
danışıqların iştirakçısı olan 
ölkələrin nümayəndələri bu 
protokola əlavə olunmuş danışıqlar 
mətnini son variant kimi nəzərdən 
keçirir və onları öz hökumətlərinin 
sərəncamına (nəzərdən keçirilmə 
üçün) verir.   Bəyannamədə qarşıya 
qoyulmuş məqsəd və vəzifələr 
danışıqların gedişində yerinə 
yetirildi. 1979-cu ilin sonu 1980-ci 



ilin əvvəli danışıqlar nəticəsində 
əldə olunmuş razılaşmalar qüvvəyə 
mindi.  

Toxuculuq və Geyim 
üzrə ÜTT Sazişi 
 
Соглашение о 
текстиле и одежде 
 
Agreement on Textile 
and Clothing (ATC) 

2005-ci ilin yanvarın 1-dən öz 
qüvvəsini itirmiş GATT qaydaları 
ilə bu sahədə ticarəti birləşdirən 
ÜTT-nin Toxuculuq və geyim üzrə 
Sazişidir.  

Törəmə dempinq 
(ikinci dərəcəli 
dempinq) 
 
Встроенный демпинг 
 
Input dumping (see 
also Secondary 
dumping) 

İxrac olunan məhsulun 
istehsalçısının aşağı qiymətlərlə 
xammal əldə etdiyi və nəticədə 
özünün hazır məhsulunu orta bazar 
qitymətlərindən aşağı qiymətlərlə 
ixrac etdiyi haldır. Bu hal adətən, 
müəssisə tərəfindən elektrik 
enerjisi, qaz, neft məhsullarını 
dövlət tərəfindən tənzimlənən, orta 
bazar qiymətləri ilə müqayisədə 
aşağı qiymətlərlə əldə etməsi 
nəticəsində meydana çıxır.  
Bir sözlə, özü-özlüyündə dempinq 
olmayan, lakin özünə dempinq 
qiymətləri ilə alınmış 
komponentləri daxil edən malların 
təchizatıdır. 

Transatlantik azad 
ticarət zonasının 
yaradılması 
haqqında saziş 
 
Соглашение о 
создании 
трансатлантическо

ABŞ və Avropa İttifaqı arasında 
azad ticarət zonasının yaradılması 
haqqında təklifdir. 



й зоны свободной 
торговли 
 
Transatlantic Free 
Trade Agreement 
(TAFTA) 
Transfer qiyməti 
 
Трансфертная цена 
 
Transfer pricing 

Transfer qiymət - bir transmilli 
şirkətə daxil olan müəssisələr 
arasında malların mübadiləsi 
prosesində (ticarət 
sövdələşmələrində) tətbiq olunan 
qiymətdir. Qiymət müqavilə 
əsasında, xərc əsasında və ya bazar 
qiyməti əsasında təyin oluna bilər. 
Bu qiymətlər dünya qiymətlərindən 
əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaşır.  

Transformasiyanın 
son hədd səviyyəsi 
 
Предельный уровень 
трансформации 
 
Marginal rate of 
transformation 

1 malından əlavə vahid əldə etmək 
üçün 2 malının istehsalından neçə 
vahid qurban verilməsini 
(azaldılmasını) göstərir.  

Tranzit azadlığı 
 
Свобода транзита 
 
Freedom of transit 

Malların son təyin olunmuş 
məntəqəyə çatdırılması üçün ÜTT 
üzvünün onun digər üzvünün 
ərazisindən maneəsiz keçirilməsi 
üzrə verilmiş hüquqdur .GATT-
1994-ün V  maddəsində olan ÜTT-
nin mühüm hüquqi normalarından 
biridir. Tranzit azadlığı - mallar və 
nəqliyyat vasitələrinin hər bir ÜTT 
üzvünün ərazisi üzərindən tranzit 
daşımaları üçün daha rahat marşrut 
üzrə hərəkət edə bilməsindən 
ibarətdir. Bu halda mallar və 



nəqliyyat vasitələri gömrük 
rüsumlarından və daşınma üçün 
yığımlar və ya tranzitin doğurduğu 
inzibati xərclərə və ya göstərilən 
xidmətlərin dəyərinə uyğun 
yığımlar istisna olmaqla, bütün 
tranzit və digər yığımlardan azad 
edilir.  

Tranzit rüsumları 
 
Транзитные 
пошлины 
 
Transit duties 

Xarici malın ölkə daxilindən 
keçməsi ilə əlaqədar alınan 
rüsumlardır.  

Tranzit ticarəti 
 
Транзитная торговля
 
Transit trade 

Nəql olunan malların təyinatlı 
ölkəyə çatdırılması prosesində, 
onların bir və ya bir necə  ölkədən 
keçirilməsi üzrə həyata keçirilən 
ticarət əməliyyatıdır. Tranzit 
ticarəti, əməliyyat və yüklərin 
daşınması xərclərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artıra bilər. Tranzit 
ticarətin aparılmasında əsas 
maneələrə müxtəlif standart və 
qərarlar, zəif nəqliyyat 
infrastrukturu və ya informasiya 
texnologiyalarından istifadə, tariflər 
və sərhədin keçirilməsində baş 
verən gecikmələr aiddir. QATT 
1994-cü il üzrə V maddəsində 
sərhədlərin keçilməsinin sərbəstliyi 
prinsipi, tarnzit ticarətdə 
diskriminasiyaların tətbiq 
edilməməsi rejimi və sərhədlərdə 
artıq yığımların və gecikmələrin 
aradan qaldırılması göstərilir.  



Treyninq və texniki 
əməkdaşlıq institutu 
(ÜTT Katibliyinin 
bölməsi) 
 
Институт 
трейнинга и 
технического 
сотрудничество 
(Отдел 
Секретариата ВТО) 
 
Institute for Training 
and Technical 
Cooperation 

İnstitutun missiyası insan 
resurslarının inkişafı, institutsional 
imkanların yaradılması və 
çoxtərəfli ticarət sisteminin artan 
ictimai məlumatlılığı (dərki, biliyi) 
vasitəsilə çoxtərəfli ticarət 
sistemində benefisiar ölkələrin daha 
tam iştirakçılığına kömək etməkdir. 
O aşağıdakı fəaliyyətlər vasitəsilə 
texniki əməkdaşlıq və treyninqi 
təmin edir: məsləhət (tövsiyyə) 
missiyası; ölkə və ya regional 
əsasda seminarlar və parktiki 
məşğələlər və/və ya benefisiar 
ölkənin marağına aid məsələlər 
üzrə texniki qeydlər; ticarət siyasəti 
kursları; trenerlərin treyninqi; 
universitetlərlə yardım proqramları 
(sosial istiqamətli proqramlar) 
fəaliyyətləri və internet əsaslı 
treyninq fəaliyyətləri. Burada 
məqsəd ÜTT hüquqlarının və 
vəzifələrinin (öhdəliklərinin), milli 
qanunvericiliyin adaptasiyasının və 
çoxtərəfli qərar qəbulu prosesində 
bu ölkələrin artan iştirakçılığının 
daha yaxşı dərkini inkişaf 
etdirməkdir. 

TRİMS-in əyani 
siyahısı 
 
Иллюстративный 
перечень ТРИМС 
 
TRIMS illustrative list 

TRİMS üzrə Sazişin əlavəsində 
verilmişdir. Siyahıda GATT-1994-
ün III maddəsinin 4-cü bəndindən 
çıxan və tətbiqi milli rejim üzrə 
öhdəliklərlə ziddiyyət təşkil edən 
ticarətlə bağlı investisiya tədbirləri 
sadalanmışdır. Onların sırasına 
qanunla məcburi olan və ya daxili 
qanunvericilik aktı ilə daxil edilən 



tədbirlər daxildir. Siyahıda tətbiq 
olunması TRİMS üzrə Sazişlə 
qadağan olunan xarici kapitallı 
müəssiəsələrə qoyulan aşağıdakı 
tələblər göstərilmişdir: - öz 
məhsulunu istehsal etmək üçün 
xarici kapitallı müəssisənin yerli 
malların təsbit olunmuş payından 
istifadə etməsi üzrə tələb – yerli 
komponent tələbi (Local Content 
requirements); - mal istehsalında 
xarici kapitallı müəssisənin istifadə 
olunan milli məhsula təsbit 
olunmuş nisbətdə idxal malı 
almasına tələbdir (Manufacturing 
requirements); - xarici kapitallı 
müəssisənin istehsal olunmuş 
məhsulun təsbit olunmuş payını 
məcburi qaydada ixrac etməsinə 
olan tələbdir (Export Performance 
requirements); - xarici kapitallı 
müəssisənin istehsal olunmuş 
məhsulun ixracına dəqiq müəyyən 
olunmuş nisbətdə xarici 
komponentlər idxal etməsinə olan 
tələbdir (Trade-balancing 
requirements); - xarici kapitallı 
müəssisənin məhsullarının 
ixracından əldə olunmuş xarici 
valyuta daxilolmalarının ölçüsünə 
təsbit olunmuş nisbətdə zəruri 
malların idxalı üçün xarici 
valyutadan istifadə etməsinə olan 
tələbdir (Foreign Exchange 
Balancing requirements); - xarici 
kapitallı müəssisənin istehsal 
fəaliyyətinlən əldə etdiyi mənfəətin 



(gəlirin) xaricə köçürülməsinin 
məhdudlaşdırılmasına olan tələbdir 
(Remittance Restrictions). Əyani 
siyahı tələblərin siyahısının artırıla 
bilinməsi və tələblərin özünün isə 
genişləndirilə və onlara böyük 
sərtlik tətbiq oluna bilinməsi 
baxımından açıqdır. Hazırda ÜTT 
çərçivəsində TRİMS üzrə Sazişin 
məhz tələblərin əyani siyahısı 
kəsimindəki fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsinə müxtəlif ölkə 
qrupları tərəfindən ziddiyyətli 
yanaşma müşahidə olunur. 

Başlanğıc qiymət 
səviyyəsi və ya 
idxalın həcmi 
 
Триггерный уровень 
цен или объема 
импорта  
 
Trigger price level 

İdxal olunan kənd təsərrüfatı 
mallarının qiymət səviyyəsi və ya 
qeyri-tarif tədbirlərinin onların tarif 
ekvivalentlərinə çevrildikləri 
mallara münasibətdə malın idxal 
həcmini göstərir. Bunun nəticəsində 
verilmiş mala əlavə idxal rüsumları 
daxil edilməsi yolu ilə xüsusi 
qoryucu tədbirlərdən istifadə 
imkanı yaranır. ÜTT-nin Kənd 
Təsərrüfatı üzrə Sazişinin 5-ci 
maddəsi triqqer qiymət 
səviyyəsinin və bu səviyyə ilə 
müəyyən olunan əlavə rüsumun 
həcminin müəyyən olunmasının 
ətraflı metodologiyasına malikdir. 
İdxalın həcmi triqqer səviyyəsini 
keçdikdə və ya idxal qiyməti triqqer 
səviyyəsindən aşağı olduqda, əlavə 
rüsumlar daxil edilə bilər. 



Tükənən 
harmonizasiya 
 
Исчерпывающая 
гармонизация 
 
Explicit harmonisation 

Qlobal, regional və ikitərəfli 
səviyyədə vahid şəklə salınmış 
dəqiq və hüquqi cəhətdən 
məcburedici standartların 
hazırlanması məqsədi ilə 
hökmətlərarası əməkdaşlığın 
formasıdır 

UNCTAD/WTO-nun 
beynəlxalq ticarət 
mərkəzi 
 
Международный 
торговый центр 
(ЮНКТАД/ВТО) 
 
International trade 
center 
UNCTAD/WTO (ITC) 

1964-cü ildə GATT-ın himayəsi 
altında yaradılmışdır. 1968-ci ildən 
1994-cü ilədək UNCTAD və 
GATT-ın birgə idarəetməsində 
(sərəncamında) idi. 1995-ci ildən 
hazıradək UNCTAD/ÜTT orbitinə 
daxildir və bu təşkilatların 
köməyilə birgə maliyyələşdirilir. 
Beynəlxalq ticarət mərkəzinin 
(BTM) əsas vəzifəsi - inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin xarici 
ticarətlərinin inkişaf etdirilməsində 
texniki yardım və köməklik 
edilməsidir. BTM son illərdə keçid 
iqtisadiyyatlı ölkələrə yardım edir. 
BTM-in mənzil-qərargahı 
Cenevrədə (İsveçrə) ferləşir. Ona 
icraçı direktor başçılıq edir. 
Mərkəzdə bir neçə yüz əməkdaş və 
məsləhətçi işləyir. BTM müntəzəm 
olaraq ticarətin inkişafı məsələləri 
üzrə analitik informasiya nəşr edir, 
eləcə də yerlərdə texniki yardımı 
həyata keçirir.  

Unilateralizm  
(birtərəfli hərəkət) 
 
Унилатерализм 
(Односторонние 
действия) 

Ticarət siyasəti sahəsində bir-
birindən çox fərqli iki mənaya 
malik termindir. Birinci halda, 
tərifəlayiq siyasət və ya tariflərin 
birtərəfli aşağı salınması üzrə işlər 
və yaxud qarşılıq gözləmədən 



 
Unilateralism 

ticarətdə olan digər maneələrin 
ləğvi nəzərdə tutulur. İkinci halda - 
başqalarına zorla qəbul etdirmə və 
özünün qlobal ticarət siyasəti və ya 
müəyyən məhsullarla ticarət 
qaydaları haqqındakı nöqteyi-
nəzərini qəbul etməyə məcbur etmə 
nəzərdə tutulur.  

Uruqvay raundu 
(Punto-del-Este) 
bəyannaməsi 
 
Декларация 
Уругвайского раунда 
 
Declaration punto-del-
este (declaration of 
uruguay round) 

Uruqvay raundu (Uruqvay, 1986) 
kimi məlum olan yeni çoxtərəfli 
ticarət danışıqları raundunun 
açılışına toplanmış nazirlər 
konfransı tərəfindən Punto-del-
Estedə qəbul olunmuş 
bəyannamədir. Bəyannamə 
danışıqların məqsədi, vəzifələri, 
proqramını formalaşdırdı və 
iştirakçılar dairəsini müəyyən etdi. 
Bu Bəyannamənin 
xüsusiyyətlərindən biri onun 
danışıqları iki paralel qola 
bölməsindən ibarət idi: mallar üzrə 
danışıqlar və xidmətlər üzrə 
danışıqlar. Hesab olunurdu ki, bu 
məsələlər üzrə danışıqlar iki paralel 
istiqamət üzrə inkişaf edəcək və 
bir-biri ilə bağlı olmayan müstəqil 
nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. 
Mallarla ticarət məsələsi üzrə 
Bəyannamə ticarətdə tarif və qeyri-
tarif maneələrinin sonrakı 
liberallaşdırılmasını, Tokio raundu 
nəticəsində yaradılmış GATT 
məcəllələrinin təkmilləşdirilməsini 
nəzərdə tuturdu. Ümumilikdə 
Bəyannaməyə daxil edilmiş 
danışıqlar proqramı yerinə yetirildi 



və Uruqvay raundunun razılaşma 
paketinin və ÜTT-nin 
yaradılmasına gətirib çıxardı.  

Uyğunluq 
deklarasiyası 
 
Декларация о 
соответствии 
 
Conformity 
declaration 

Texniki reqlamentlərin tələblərinə 
əsasən malların dövriyyəyə 
buraxılmasının müvafiqliyini 
təsdiqləyən sənəddir. 

Uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi 
 
Оценка 
соответствия 
 
Conformity 
assessment 

Bu termin texniki standart və 
reqlamentlərdə nəzərdə tutulan 
tələblərə müvafiq olaraq onların 
həyata keçirilmə dərəcələrinin 
aşkarlanması məqsədi ilə birbaşa və 
ya dolayı tətbiq edilən prosedurları 
ifadə edir. 

Uzadılmış tarif 
dərəcələri 
 
Растянутые 
тарифные ставки 
 
Dispersed tariff rates 

Yüksək və aşağı dərəcələr arasında 
kəskin fərqə malik olan tarif 
siyahısıdır. 

Üfiqi öhdəliklər 
 
Горизонтальные 
обязательства 
 
Horizontal 
commitments 

GATS çərçivəsində bütün xidmət 
sektorlarına aid edilən öhdəlikləri 
göstərir.  



Üfüqi 
məhdudiyyətlər 
 
Горизонтальные 
ограничения 
 
Horizontal restraints 

Qiymətlərin təsbit olunması və 
rəqabətin məhdudlaşdırılması 
məqsədilə oxşar məhsullar istehsal 
edən şirkətlər arasında olan kartel 
sazişidir. 

Ümumdünya 
(beynəlxalq) ticarət 
sistemi 
 
Всемирная 
(международная) 
торговая система 
 
World (international) 
trading system 

XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında 
formalaşmış beynəlxalq ticarət 
sistemidir. Beynəlxalq əmək 
bazasında yetişmiş və bu əsasda 
milli komponentlər də daxil 
olmaqla beynəlxalq ticarətin ticarət-
siyasi tənzimlənməsinin çoxtərəfli 
sistemini yaratmış bütün dünya 
ölkələrinin qarşılıqlı ticarət 
əlaqələri sistemini təmsil edir. 
Dünya ticarət sisteminin hüquqi 
əsasını mallarla ticarət üzrə 
çoxtərəfli saziş (GATT), GATS, 
TRİPS və ÜTT-nin digər sənədləri 
də daxil olmaqla ÜTT-nin hüquqi 
sənədləri və eləcə də digər çoxsaylı 
beynəlxalq-hüquqi aktlar təşkil 
edir.   Beynəlxalq ticarət sisteminə 
dövlətlər səviyyəsində regional 
iqtisadi qruplaşmalar, firmalar 
birliyi səviyyəsində transmilli 
şirkətlər və BVF, ÜTT kimi və 
digər beynəlxalq qurumlar daxildir. 

Ümumdünya 
banklararası maliyyə 
telekommunikasiya  
cəmiyyəti  
 
Международная 
межбанковская 

İri banklar tərəfindən yaradılmış 
banklararası kompüter əlaqələri 
sistemidir. Banklararası maliyyə 
əməliyyatlarına xidmət edir. Bütün 
iri banklar bu şəbəkədən istifadə 
edir. Hər il SWIFT sistemi 
vasitəsilə 3 mlrd. dollardan yuxarı 



система передачи 
информации и 
совершения 
платежей (СВИФТ) 
  
Society for worldwide 
interbank financial 
telecommunication 
(SWIFT) 

məbləğdə əməliyyatlar həyata 
keçirilir.  

Ümumdünya sığorta 
elektron ticarəti  
 
Всемирная 
страхования по 
электронной 
коммерции 
(торговли) (ВИСЭ) 
 
Worldwide insurance 
electronic commerce 
(WICE) 

Dünyanın ən iri çığorta şirkətlərini 
birləşdirən kompüter şəbəkəsidir. 
Elektron formada olan 
məlumatlarla mübadilənin belə 
ixtisaslaşdırılmış sistemi sığorta 
xidmətləri sisteminin ən mühüm 
infrastrukturudur. 

Ümumdünya 
(Beynəlxalq) Gömrük 
Təşkilatı (ÜGT)  
 
Всемирная 
таможенная 
организация 
(ВТАМО) 
 
World Customs 
Organization (WCO) 

Ölkələrin gömrük xidmətlərinin 
uyğunlaşdırılmasına kömək 
edilməsi və ticarətin inkişaf 
etdirilməsi, öz aralarında gömrük 
prosedurlarının razılaşdırılması, 
standartlaşdırılması və 
sadələşdirilməsi,  ticarət 
göstəricilərinin mübadiləsi 
standartlarının işlənib-hazırlanması 
və malın mənşəyinin müəyyən 
edilməsinin beynəlxalq qaydaları, 
gömrük xidmətlərinin fəaliyyətinə 
aid olan beynəlxalq texniki 
məsələlərin həll edilməsi məqsədini 
daşıyan təşkilatdır. 

Ümumdünya BMT-nin xarici ticarət göstəriciləri 



(Beynəlxalq) Gömrük 
Təşkilatının 
göstəricilər modeli 
 
Модель данных 
Всемирной 
таможенной 
организации 
 
WCO Data Model 

elementləri əsasında Ümumdünya 
(Beynəlxalq) Gömrük Təşkilatı 
tərəfindən işlənib hazırlanmış 
göstəricilər modeli və bu 
göstəricilərin toplanmasıdır. 

Ümumdünya 
(Beynəlxalq) Gömrük 
Təşkilatının 
təhlükəsizlik üzrə 
çərçivə standartları 
  
Рамочные 
стандарты 
безопасности втамо 
(Система 
стандартов для 
обеспечения 
безопасности и 
содействия 
глобальной торговле, 
принятая ВТАМО) 
 
Framework of 
Standards for security 
in international trade, 
adopted by the World 
Customs Organization 
(SAFE) 

Qlobal ticarətə dəstək və 
təhlükəsizliyin təmin olunması 
üçün Ümumdünya (Beynəlxalq) 
Gömrük Təşkilatı tərəfindən qəbul 
edilmiş standartlar sistemidir. 

Ümumdünya 
(Beynəlxalq) 
İntellektual (Əqli) 
Mülkiyyət Təşkilatı 

BMT-nin ixtisaslaşdırılmış 
təsisatıdır. Onun fəaliyyəti ümumi 
cəmiyyətin maraqları təmin 
edilməklə, yaradıcı fəaliyyətə görə 



 
Всемирная 
организация 
интеллектуальной 
собственности 
(ВОИС) 
 
World Intellectual 
Property Organization 
(WIPO) 

mükafatı təmin edir, 
innovasiyasiyaları stimullaşdırır və 
iqtisadi inkişafa təkan verir. 
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət 
Təşkilatı 1967-ci ildə ÜƏMT-nin 
Konvensiyası tərəfindən yaradılıb 
və öz üzv-ölkələri tərəfindən əqli 
mülkiyyətin dövlətlərarası və digər 
beynəlxalq təşkilatlarla birgə 
əməkdaşlıq yolu ilə qorunmasına 
dəstək üçün mandat almışdır. 
Təşkilatın qərargahı Cenevrə 
(İsveçrə) şəhərində yerləşir. 

Ümumdünya ticarət 
təşkilatı (ÜTT) 
 
Всемирная торговая 
организация (ВТО) 
 
World trade 
organization (WTO) 

1 yanvar 1995-ci ildən fəaliyyət 
göstərən çoxtərəfli beynəlxalq 
təşkilatdır. 15 aprel 1994-cü ildə 
Uruqvay raundu ÜTT-nin təsis 
edilməsi üzrə Sazişin 
imzalanmasına kömək edən 
Mərakeş protokolu ilə başa 
çatmışdır. 1 yanvar 2008-ci il üçün 
ÜTT-nin 153 üzvü vardır. 30 dövlət 
müşahidəçi statusuna malikdir və 
ÜTT-yə qoşulma mərhələsindədir. 
ÜTT-nin mənzil qərargahı 
İsveçrənin Cenevrə şəhərində (Ryu 
de Lozan, 154, CH-1211) yerləşir. 
Təşkilat BMT sisteminə daxil 
deyildir, lakin hüquqi şəxs 
statusuna malik olmaqla o, BMT-
nin xüsusi qurumlarının bütün 
üstünlüklərindən istifadə edir. 
ÜTT-də rəsmi dillər – ingilis, 
fransız və ispan dilləridir. İnternet 
ünvanı belədir: www.wto.org. 
Təşkilatın büdcəsi və ayrı-ayrı 
iştirakçı ölkələrin üzvlük haqları 



GATT-1947-nin ənənəvi praktikası 
və qaydalarına əsaslanır (ölkənin 
ÜTT büdcəsində payı onun 
beynəlxalq ticarətdəki payına 
bərabərdir). ÜTT-nin funksiyaları 
ÜTT-nin hüquqi sənədlərinin icrası 
və tətbiqinə kömək kimi; çoxtərəfli 
ticarət münasibətləri məsələləri 
üzrə üzvlər arasında danışıqların 
təşkili; ÜTT üzvlərinin ticarət 
siyasətinin dövri icmalı 
mexanizminin fəaliyyətinin təmini 
və mübahisələrin həlli qaydaları və 
prosedurları haqqında Razılaşmanın 
icrası kimi Sazişin III maddəsində 
müəyyən olunmuşdur. Təşkilata 
qoşulma haqqında qərarı ÜTT 
üzvlərinin üçdə ikisinin səsi ilə 
Nazirlər Konfransı qəbul edir. 
Lakin GATT ənənəsinə görə qərar 
konsensus tərəfindən qəbul olunur. 
ÜTT-yə qoşulmaq istəyən ölkə 
ÜTT-nin Baş direktoruna bu 
quruma qoşulmaq niyyətini bildirir, 
ÜTT-yə xarici ticarət rejimi 
haqqında Memorandum (əmtəə və 
xidmətlər) göndərir. Bundan sonra 
qoşulma şərtləri haqqında məsələni 
ÜTT-nin Baş şurasının yaratdığı 
İşçi qrupu nəzərdən keçirir. İşçi 
qrupu ölkənin xarici ticarət 
rejimini, onun qanunvericiliyini və 
tətbiq praktikasını öyrənir. Qrupda 
işin böyük hissəsini qeyri-rəsmi 
görüş və məsləhətlər təşkil edir ki, 
bunların da gedişində tədricən 
ölkənin ÜTT-yə qoşulma şərtləri 



hazırlanır. Eyni zamanda, ticarət 
maneələrinin azaldılması məsələləri 
üzrə ikitərəfli danışıqlar aparılır ki, 
bunun da nəticəsində qoşulan 
ölkənin həmin sahələrdə güzəşt və 
öhdəliklərinin siyahısı əldə 
olunmalıdır. İşçi qrupun iclaslarının 
nəticələri onun ÜTT-nin Baş 
şurasına (Konfransına) məruzəsi 
olur. İşçi qrupunun məruzəsi, daxil 
olma haqqında qərar və protokol 
ÜTT-nin Baş şurası (Konfransı) 
tərəfindən bəyənilməlidir. Ölkənin 
təşkilata qəbul olunması haqqında 
qərar ölkənin qəbulundan 30 gün 
sonra qüvvəyə minir.  

Ümumi gömrük tarifi
 
Общий таможенный 
тариф (ОТТ) 
 
Common Customs 
Tariff, CCT. (syn. 
Common external 
tariff (CET)) 

Gömrük ittifaqı üzvləri tərəfindən 
bu ittifaqa daxil olmayan üzvlər 
üçün nəzərdə tutulan və vahid şəklə 
salınmış tarif dərəcələridir. Ümumi 
gömrük tarifi əsasən Avropa 
İttifaqında mövcuddur. 

Ümumi istisnalar 
 
Общие исключения 
 
General exceptions 

GATT-1994 (ХХ və ХХI 
maddələr) və GATS (XIV və XIV-
bis maddələri) kontekstində bu 
istənilən ÜTT üzvünə insanların, 
heyvan və bitkilərin həyatı və 
sağlamlığının qorunması; mədəni-
milli dəyərlərin qorunması üçün; 
tükənən təbii resursların 
konservasiyası üçün zəruri olan 
tədbirləri qəbulu və tətbiqinə olan 
icazədir. Bu tədbirlər qadağa və 
məhdudiyyətlər də daxil olmaqla, 



müxtəlif metodlarla həyata keçirilə 
bilər. Belə tədbirlərin beynəlxalq 
ticarətin gizli məhdudlaşdırılması 
və ölkələr arasında əsassız 
(özbaşına) diskriminasiya olmadığı 
təqdirdə, ÜTT-nin qaydaları 
təsirindən istisna olunmuşdur. Belə 
istisna milli təhlükəsizlik 
müddəalarına görə tətbiq olunan 
tədbirlərə münasibətdə edilmişdir.  

Ümumi xammal 
fondu 
 
Общий фонд д ля 
сырьевых товаров 
 
Common Fund for 
Commodities (CFC) 

Ümumi Fond kimi də tanınmaqla, 
xammal məhsulları ilə bağlı 
layihələrin maliyyələşdirilməsi 
məqsədini daşıyan maliyyə 
mexanizmidir. 1989-cu ildən 
qüvvəyə minib və hal-hazırda 105 
ölkə qoşulub.  

Ümumi kənd 
təsərrüfatı  siyasəti 
(Vahid аqrar siyasət) 
 
Единая аграрная 
политика (Всеобщая 
сельскохозяйственна
я политика) 
 
Common Agriculture 
Policy (CAP) 

Ümumi kənd təsərrüfatı siyasəti - 
Avropa Birliyinin (AB) daxilində 
və AB ilə qalan dünya arasında 
kənd təsərrüfatı ticarətini idarə 
etmək üçün hazırlanmış AB-nin 
istehsal məqsədləri və marketinq 
mexanizmlərinin hərtərəfli 
sistemidir.  
Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
stabil qiymətlər üzrə stabil 
tədarükünün təmin olunması, kənd 
təsərrüfatında məhsuldarlığın 
yüksəldilməsi, fermerlərin və 
onların ailəsinin həyat səviyyəsinin 
saxlanılması və pərakəndə 
qiymətlərin səmərəli səviyyəsinin 
saxlanılması üzrə Avropa Birliyi 
ölkələrinin razılaşdırılmış 
fəaliyyətidir. 



Ümumi (beynəlxalq) 
tarazlıq 
 
Общее 
(международное) 
равновесие  
 
General (international) 
equilibrium 

Daxili və beynəlxalq ticarət üzrə 
(daxili və dünya bazarlarında) mala 
tələb və təklifin eyni zamanda 
tarazlaşmasıdır.  

Ümumi tarif 
 
Общий тариф 
 
General tariff (see also 
Most-favoured-nation 
tariff) 

Hal-hazırda daha əlverişli rejimə 
malik ölkələrdən gətirilən mallara 
görə minimum rüsum dərəcəsini 
nəzərdə tutan gömrük tarifi 
mənasını daşıyır.  

“Ümumilikdə çox 
yüksək və ya 
məhdudlaşdırıcı 
olmayan maneələr” 
meyarı 
 
Критерий «в целом 
не более высоких или 
более 
ограничительных 
барьеров» 
 
Not-on-the-whole-
higher-or-
morerestrictive 
criterion 

Bu və ya digər gömrük ittifaqlarının 
QATT-ın qaydalarına cavab 
verməsi üzrə aparılan 
qiymətləndirmədə tətbiq edilən 
meyardır. 

Ümumi qəbul 
olunmuş mühasibat 
uçotu sistemi 
(prinsipləri) 
 

Mühasibat uçotunun eyni 
unifikasiya olunmuş metodologiya 
və terminologiyasından istifadə 
edən beynəlxalq mühasibat uçotu 
sistemidir. Geniş mənada bu 



Общепринятая 
система 
бухгалтерского 
учета 
 
Generally accepted 
accounting principles 
(GAAP) 

firmanın iqtisadi vəziyyətini dəqiq 
əks etdirən hesabatın tərtib 
olunması üçün hazırkı anda əsas 
kimi qəbul olunmuş maliyyə uçotu 
və hesabatlılığının aparılması 
prinsipidir.  
 

ÜTT çərçivəsində 
çoxtərəfli ticarət 
danışıqları 
 
Многосторонние 
торговые переговоры 
в рамках ВТО 
 
WTO multilateral 
trade negotiations 
(MTN) 

ÜTT çərçivəsində ilk çoxtərəfli 
danışıq konfransı 2001-ci ilin 
noyabrında Dohada (Qətər) 
açılmışdır. Konfransın 2001-ci ilin 
yanvarın 1-də başa çatdırılması 
nəzərdə tutulmuşdu. Lakin onun 
başa çatma müddəti xeyli uzandı.  

ÜTT çərçivəsində 
Nazirlər Konfransı 
(1995-2006) 
 
Министерские 
конференции в 
рамках ВТО (1995-
2006 гг.)  
 
WTO Ministerial 
Conferences (1995-
2006) 

ÜTT-nin ali hökumətlərarası 
orqanıdır. Konfrans iki ildə bir 
dəfədən az olmayaraq toplanır və 
ÜTT-nin əhatəsinə və ÜTT-nin 
hüquqi əsasını təşkil edən istənilən 
sazişin səlahiyyətinə daxil olan 
bütün məsələlər üzrə istənilən 
qərarları qəbul etmək səlahiyyətinə 
malikdir. Nazirlər konfransı ÜTT-
nin Baş direktorunu təyin edir və 
onun vəzifəsinin səlahiyyətlərini, 
vəzifələrini və müddətini müəyyən 
edən qaydaları qəbul edir. ÜTT-nin 
bütün üzvləri bu orqanda bərabər 
hüquqlardan istifadə edirlər. 
Səsvermə yolu ilə qərar qəbulu 
halında Nazirlər konfransının hər 
bir üzvü bir səsə malik olur. 



Bununla yanaşı, ÜTT-nin təsis 
edilməsi haqqındakı Sazişin IX 
maddəsində müəyyən edilmişdir ki, 
“ÜTT konsensus yolu ilə qərar 
qəbulu praktikasını davam 
etdirəcəkdir”. Bu qanun Nazirlər 
konfransına da aid edilir. Ona 
üzvlük bütün ÜTT üzvləri üçün 
açıqdır. Nazirlər konfransı ÜTT-nin 
hüquqi sənədlərinin şərhi haqqında 
qərar qəbul etməkdə müstəsna 
hüquqa malikdir. Nazirlər konfransı 
zərurət olduqda ÜTT-nin köməkçi 
orqanlarını yarada bilər. Nazirlər 
konfranslarının iclasları arasındakı 
fasilələrdə onun funksiyaları ÜTT-
nin Baş Şurası tərəfindən həyata 
keçirilir. 
9-13 dekabr, 1996-cı ildə 
Sinqapurda ÜTT üzvü ölkələrinin 
birinci Nazirlər konfransı baş 
vermişdir. O, ÜTT-nin iki illik işinə 
yekun vurdu və ÜTT-nin gələcək 
fəaliyyət proqramını özündə əks 
etdirən Bəyannamə qəbul etdi. 
Xüsusilə bu Bəyannamədə 
Sinqapur məsələləri (ticarət və 
kapital qoyuluşları arasındakı 
qarşılıqlı əlaqə, ticarət və rəqabət 
siyasəti arasında qarşılıqlı əlaqə, 
dövlət alışları sferasında aşkarlıq və 
ticarətə yardım tədbirləri) 
göstərilmişdi. ÜTT çərçivəsində bu 
problemlər üzrə gələcək çoxtərəfli 
danışıqlar üçün baza hazırlamaq 
məqsədilə bu məsələlər üzrə 
tədqiqat işlərinə başlanılıdı. 18-20 



may, 1998-ci ildə Cenevrədə 
keçirilən ikinci Nazirlər konfransı 
GATT-ın meydana çıxmasının 50 
illiyi ilə üst-üstə düşdü. 30 noyabr – 
3 dekabr, 1999-cu ildə Sietldə 
üçüncü Nazirlər konfransı baş 
tutdu. Bu Konfransın geniş 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
əsasını qoyacağı gözlənilirdi. Lakin 
danışıqların məsələləri, məzmunu 
və formatı haqqında məsələlər üzrə 
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 
olan ölkələr arasında kəskin fikir 
ayrılığı nəticəsində konfrans bunu 
edə bilmədi. Buna baxmayaraq, 
növbəti Nazirlər konfransının 
hazırlanmasına imkan verən, ÜTT-
nin Baş Şurası çərçivəsində 
aparılan məsləhətlər seriyasının 
başlanğıcını qoydu. 9-13 noyabr, 
2001-ci ildə dördüncü nazirlər 
konfransı keçirildi. Bu konfransı 
danışıqların yeni raundunun 
mərkəzi problemi kimi inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin ehtiyac və 
tələblərinin nəzərdən keçirilməsinə 
razılıq göstərən çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının yeni raundunu açdı. 
10-14 sentyabr, 2003-cü ildə 
Kankunda ÜTT-nin beşinci nazirlər 
konfransı toplandı. Bu konfransın 
çoxtərəfli ticarət danışıqlarına 
aralıq yekun vuracağı, gələcək 
razılaşmaların formatı və 
xarakterini müəyyən edəcəyi və bu 
danışıqların ikinci son mərhələsini 
açacağı gözlənilirdi. Lakin 



Konfrans uğursuzluqla başa çatdı. 
Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
necə inkişaf edəcəyi və onların 
proqramının necə olacağı haqqında 
Konsensus əldə olunmadı. 
Yaranmış bu mürəkkəb vəziyyətdən 
çıxış yolu yalnız 2004-cü ilin 
iyulunda ÜTT-nin Baş Şurasının 
iclasında (“iyul paketi”) tapıldı ki, 
bu da ÜTT-nin altıncı Nazirlər 
konfransına yol açdı. 12-18 dekabr, 
2005-ci ildə Honkonqda altıncı 
Nazirlər konfransı çox mürəkkəb 
vəziyyətdə baş tutdu. Danışıqların 
formatı və proqramı üzrə inkişaf 
etməkdə olan və inkişaf etmiş 
ölkələr arasındakı fikir ayrılığına 
kənd təsərrüfatı siyasəti məsələləri 
üzrə ABŞ və Avropa İttifaqının 
mürəkkəb fikir ayrılıqları da əlavə 
olundu. Konfrans iflas həddində idi 
və yalnız sonuncu gün danışıqları 
dəqiq müəyyən olunmuş kənd 
təsərrüfatı problemləri ilə 
məhdudlaşdırmaqla, onun davam 
etdirilməsi haqqında qərar əldə 
edildi. Konfrans çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının davam etdirilməsi 
üçün geniş imkanlar açdı və onların 
2006-cı il ərzində başa 
çatdırılmasını tövsiyyə etdi.  

ÜTT haqqında geniş 
yayılmış 10 yanlış 
fikir 
 
10 распространён-
ных заблуждений о 

Bu yanlışlıqlar aşağıdakılardır: 1. 
ÜTT öz qaydalarını üzv dövlətlərə 
zorla qəbul etdirir. 2. ÜTT nəyin 
bahasına olursa-olsun ticarətin 
liberallaşdırılması lehinə çıxış edir. 
3. ÜTT-nin fəaliyyəti xarici 



ВТО 
 
10 common 
misunderstandings 
about the WTO 

ticarətin tənzimlənməsinə, 
qısamüddətli kommersiya 
maraqlarının qorunmasına 
istiqamətlənmişdir. Bu halda 
uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişaf 
üçün şəraitin yaradılması nəzərə 
alınmır. 4. ÜTT çərçivəsində ətraf 
mühitin mühafizəsi məsələləri ilə 
müqayisədə iqtisadi xarakterli 
məsələlər prioritetdir. 5. ÜTT 
çərçivəsində milli təhlükəsizliyin, 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması, insan, heyvan və 
bitkilərin sağlamlığının qorunması  
məsələləri ilə müqayisədə iqtisadi 
xarakterli məsələlər prioritetdir. 6. 
ÜTT siyasəti işsizliyin artmasına, 
zənginlər və yoxsullar arasında 
bərabərsizliyin güclənməsinə 
gətirib çıxarır. 7. Kiçik ölkələr ÜTT 
siyasətinə təsir etməyə qadir 
deyillər. 8. ÜTT nüfuzlu 
kommersiya strukturlarının 
maraqlarının lobilləşdirilməsi 
mexanizmi kimi istifadə olunur. 9. 
Kiçik ölkələri ÜTT-yə qoşulmağa 
məcbur etməklə, onlara təzyiq 
göstərir. 10. ÜTT fəaliyyəti qeyri-
demokratik prinsiplər üzərində 
qurulur. 

ÜTT Katibliyi 
 
Секретариат ВТО 
 
WTO Secretary 

Ofisi yalnız Cenevrədə yerləşən 
ÜTT katibliyi 625 nəfər daimi ştatlı 
işçiyə malikdir, katibliyə Nazirlər 
Konfransı tərəfindən təyin edilən 
baş direktor rəhbərlik edir. Qərarlar 
yalnız Üzvlər (üzv ölkələr) 
tərəfindən qəbul olunduğundan, 



Katibliyin qərar qəbul etmə 
səlahiyyəti yoxdur. Onun əsas 
vəzifələri sırasına müxtəlif şura və 
komitələr üçün texniki və 
profesional dəstəyi təchiz etmək, 
inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 
texniki yardımı təmin etmək, dünya 
ticarətində olan inkişaf meyllərini 
monitorinq və təhlil etmək, 
ictimaiyyət və media üçün ÜTT 
qaydaları barədə informasiyanı 
təmin etmək və nazirlər 
konfranslarını təşkil etmək daxildir. 
Katiblik həmçinin mübahisələrin 
həlli prosesində bir sıra hüquqi 
yardım formalarını təmin edir və 
ÜTT-yə üzv olmaq istəyən 
ölkələrin hökumətlərinə məsləhət 
verir. Bugünkü gündə belə ölkələrin 
sayı iyirmidən çoxdur. Katibliyin 
heyəti özündə təqribən 70-ə yaxın 
milləti təmsil edən fərdləri 
birləşdirir. Professional heyət 
əsasən iqtisadçılardan, 
hüquqşünaslardan və beynəlxalq 
ticarət siyasəti sahəsində 
ixtisaslaşmış digər işçilərdən təşkil 
olunmuşdur. Ümumi heyətdə 
demək olar ki, kişi və qadınların 
bərabərliyi təmin olunmuşdur. 
ÜTT-nin işçi dilləri İngilis, Fransız 
və İspan dilləridir. ÜTT katibliyi 
funksional, informasiya və rabitə və 
köməkçi (dəstək) roluna malik olan 
bölmələr üzrə təşkil olunmuşdur. 
Bölmələrə normal olaraq Baş 
direktorun müavininə və ya birbaşa 



olaraq baş direktorun özünə hesabat 
verən direktor başçılıq edir.  
Hazırda ÜTT Katibliyində YTT 
üzvü olan 60 ölkədən 600-ə yaxın 
işçi fəaliyyət göstərir. İşçilərin 
əksəriyyəti iqtisadçılar və 
hüquqşünaslardır. Katiblik 
Cenevrədə (İsveçrə) yerləşir. İşçi 
dilləri ingilis, fransız və ispan 
dilləri təşkil edir. 

ÜTT Katibliyinin 
müntəzəm nəşrləri 
 
Публикации 
Секретариата ВТО 
регулярные 
 
WTO Secretariat 
regular publications 

ÜTT Katibliyi müntəzəm olaraq 
ÜTT fəaliyyəti haqqında illik 
hesabat (WTO Annual Report) dərc 
edir. Burada ÜTT-nin, onun 
dövlətlərarası orqanlarının və 
Katibliyin hesabat dövrü ərzindəki 
fəaliyytləri nəzərdən keçirilir. 
Əmtəə və xidmətlərlə dünya ticarəti 
haqqında ÜTT-nin illik statistik 
hesabatı (International Trade 
Statistics) müntəzəm olaraq dərc 
olunur. 2003-cü ildən isə dünya 
ticarətinin ayrı-ayrı problemləri 
üzrə analitik tədqiqatları özündə 
birləşdirən dünya ticarəti haqqında 
illik hesabat (World Trade Report) 
dərc olunur. Bundan başqa, 
Katiblik dövri olaraq ÜTT-nin 
fəaliyyəti haqqında əsas hüquqi 
materialları özündə birləşdirən 
“ÜTT, Analitik indeks” və hesabat 
dövrü ərzində meydana çıxmış 
ÜTT-nin əsas hüquqi materiallarını 
özündə birləşdirən “ÜTT, Əsas 
hüquqi alətlər və seçilmiş 
sənədlər”nəşrini dərc edir.  



ÜTT-nin 
mübahisələrin həllini 
tənzimləyən qayda və 
proseduralar 
haqqında razılaşması 
 
Договоренность о 
правилах и 
процедурах 
регулирующих 
разрешение споров в 
ВТО (ДПРС) 
 
Understanding on 
rules and procedures 
governing the 
settlement of disputes 
(URPGSD) 

Uruqvay raundu gedişində işlənib 
hazırlanmışdır. O, ÜTT-yə daxil 
olan bütün çoxtərəfli sazişlər üzrə 
mübahisələrin həllinin vahid 
sistemini yaratdı. Onun əsası olan 
mübahisələrin həll edilməsi üzrə 
Orqan mübahisələrə baxılması və 
tövsiyyələrin hazırlanması üçün 
xüsusi ekspertlər qrupu yaratmaq 
(münsiflər qrupu); xüsusi qrupların 
məruzələrini qəbul etmək; onların 
tövsiyyələrinin icrasına nəzarəti 
həyata keçirmək; ÜTT sisteminə 
daxil olan və sazişin şərtlərini 
pozan ölkələrə münasibətdə 
güzəştlərin və digər öhdəliklərin 
dayandırılmasını həll etmək hüququ 
əldə etmişdir. GATT-la müqayisədə 
mübahisələrin həlli sistemi qəbul 
olunan tövsiyyələrin 
reallaşdırılması istiqamətində 
böyük sərtliyə malikdir, bununla 
yanaşı, çıxılmaz vəziyyətlərdən 
qaçmaq üçün o bir sıra 
balanslaşdırıcı elementlərə malik 
idi. Bu baxımdan mübahisələrin 
həllinin başlıca prinsipi yalnız 
ikitərəfli məsələlərdə çıxış yolu 
tapılması səylərinin uğursuzluğa 
uğramasından sonra mübahisə 
aparan tərəflərin hökumətləri 
tərəfindən disputun mübahisələrin 
həlli orqanına keçirilməsindən 
ibarətdir. Mübahisələrin həllini 
tənzimləyən qayda və prosedurlar 
haqqında razılaşma zamanı qeyd 
olunur ki, mübahisələrin 



tənzimlənməsi ÜTT sistemi 
çoxtərəfli ticarət sisteminin 
təhlükəsizliyini və qabaqcadan 
bilinməsini təmin edən mərkəzi 
elementdir, mübahisələrin daha 
sürətli həlli isə ÜTT-nin səmərəli 
mövcudluğu üçün zəruridir. 
Mübahisələrin həlli sistemi 
aşağıdakı əsas elementləri özündə 
birləşdirir: - mübahisəli məsələlərə 
baxılması üçün mübahisələrin həlli 
Orqanının təsis edilməsi. Bu 
funksiyanı xüsusi olaraq 
mübahisələrin həlli orqanı kimi 
toplanan ÜTT-nin Baş Şurası 
yerinə yetirir; - ekspertlər qrupunun 
qərarına görə appelyasiyalara 
baxılması üçün yeddi məşhur 
ekspertlərin tərkibində appelyasiya 
Orqanının yaradılması; - 
mübahisələrin həlli Orqanına 
tövsiyyələrin yerinə yetirilməsi üzrə 
nəzarət hüququnun verilməsi; - 
mübahisələrin həlli Orqanı 
tərəfindən münsiflər qrupunun 
məruzəsinin avtomatik olaraq qəbul 
edilməsi (yalnız məruzənin 
konsensus yolu ilə rədd edilmədiyi 
halda). İddiaları ədalətli qəbul 
olunmuş münaqişə tərəfi müəyyən 
olunmuş zaman dövrü ərzində digər 
tərəfin tövsiyyələri yerinə 
yetirmədiyi halda güzəştlərin 
fəaliyyətini avotmatik olaraq 
dayandıra bilər.  



ÜTT-də qərarların 
qəbulu 
 
Принятие решений в 
ВТО 
 
Decision-making in 
the WTO 

Qərarların qəbul edilməsi hüquqi 
baxımdan səsvermə yolu ilə 
nəzərdə tutulsa da, qərarların ÜTT-
də konsensus əsasında qəbulu 
mövcuddur. Qərarlarıq qəbul 
edilməsi üçün tələb olunan 
səsvermənin nisbəti diskusiya 
predmetindən asılı olaraq dəyişir. 

ÜTT-nin analitik 
göstəricisi (məlumat 
kitabı) 
 
ВТО Аналитический 
указатель 
 
WTO Analytical index 

ÜTT-nin bütün hüquqi sənədləri 
üzrə müntəzəm olaraq illik nəşr 
olunan məlumat mənbələrini əhatə 
edir. ÜTT sazişlərinin ayrı-ayrı 
maddələri üzrə geniş 
informasiyaya, qanunvericilik 
praktikasına, eləcə də ayrı-ayrı 
hüquqi normaların yaranma tarixi, 
hüquqi praktika və dövri olaraq 
meydana çıxan hallar haqqında 
məlumatlara malikdir.  Bu analitik 
göstərici əvvəllər “GATT analitik 
göstəricisi” (GATT Analytical 
Index) adı altında müntəzəm olaraq 
nəşr olunurdu.  

ÜTT-nin Baş şurası 
 
Генеральный совет 
ВТО 
 
The general council 

Nazirlər Konfransının tabeliyində 
cari işin yerinə yetirilməsinə 
cavabdeh olan Baş Şura yerləşir. 
Baş Şuranın ixtiyarında iki xüsusi 
orqan – ticarət siyasətinin təhlili və 
mübahisələrin həll edilməsi üzrə 
orqan yerləşir. Bundaq başqa, Baş 
Şuraya xüsusi komitələr hesabat 
verir: ticarət və inkişaf; ticarət 
balansı ilə bağlı olan 
məhdudiyyətlər üzrə; büdcə, 
maliyyə və idarəetmə məsələləri 
üzrə komitələr. ÜTT-nin Baş Şurası 
baza tələblərinin (sazişlərinin) 



yerinə yetirilməsi ilə meydana 
çıxan münaqişələrin tənzimlənməsi 
üçün mübahisələrin həlli orqanı 
kimi fəaliyyət göstərir. O, konkret 
mübahisələrə baxılması üçün 
münsiflər qrupunun 
yaradılmasında, belə qrupların 
təqdim etdikləri məruzələrin təsdiq 
olunmasında, eləcə də appelyasiya 
orqanı olmaqla, qərar və 
tövsiyələrin icrasına nazarət etmək 
və tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi 
halında cavab tədbirlərinin tətbiq 
edilməsində müstəsna 
səlahiyyətlərə malikdir. Nazirlər 
konfransının sesiyaları arasındakı 
müddətdə cari və prosedur 
məsələlərin həlli üçün zərurət 
yarandıqda, ildə 8-10 dəfə Baş Şura 
çağırılır. Bundan əlavə, Baş Şura 
mübahisələrin həlli və Ticarət 
siyasətinin icmalı üzrə Orqanın 
fəaliyyətinə inzibati rəhbərliyi 
həyata keçirir. Nazirlər Konfransına 
tabe olan bu qurum cari işlərin 
yerinə yetirilməsinə cavabdehdir. 
Üzv ölkələrin səfirləri və ya 
nümayəndəlik başçıları vasitəsilə 
təmsil olunduqları Baş Şuranın da 
mənzil-qərargahı Cenevrədə 
yerləşir. Baş Şuranın funksiyalarına 
çoxtərəfli ticarət sazişlərinin və 
Nazirlər konfransının qərarlarının 
yerinə yetirilməsinə nəzarət 
edilməsi, mübahisələrin həll 
edilməsi və ticarət siyasətinin dövrü 
icmalının həyata keçirilməsi 



daxildir. Baş Şura funksiyaları 
ÜTT-nin aşağıdakı ierarxiya 
səviyyəsində yerləşən üç şura üzrə 
bölür: Mallarla ticarət üzrə Şura, 
Xidmətlər ticarət üzrə Şura və 
İntellektual mülkiyyət hüquqlarının 
ticarət aspektləri üzrə Şura. 
Nazirlər Konfransından sonra 
əhəmiyyətinə görə ÜTT-nin ikinci 
hökumətlərarası orqanıdır. Baş Şura 
ÜTT-yə daxil olan bütün 
məsələlərin həlli üçün Konfrans 
sesiyaları arasındakı dövrdə (ildə 8-
10 dəfə) toplanır, Konfrasın bütün 
funksiyalarını həyata keçirir və 
bütün ÜTT üzvü olan ölkələrin 
nümayəndələrindən ibarətdir. Baş 
Şura həmçinin mübahisələrin həlli 
Orqanının və ticarət siyasətinin 
icmalı üzrə Orqanın funksiyalarının 
yerinə yetirilməsi üçün çağrılır. 
ÜTT-nin Baş Şurası ÜTT 
çərçivəsində çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının təşkili və həyata 
keçirilməsində çox böyük rol 
oynayır.   

ÜTT-nin Əmtəələrlə 
ticarət üzrə Şuraçı 
 
Совет по торговле 
товарами ВТО 
 
Council for trade in 
goods 

ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Sazişlə yaradılmışdır. Onun başlıca 
vəzifəsi - GATT-1994-ün və ÜTT-
nin təsis edilməsi haqqında Sazişin 
1a Əlavəsində sadalanmış digər 
çoxtərəfli ticarət sazişlərinin 
fəaliyyətinə nəzarət etməkdir. 
Əmtəələrlə ticarət üzrə Şura ona 
tabe olan orqanlar yaratmaq və 
onlar üçün öz prosedur qaydalarını 
müəyyən etmək hüququna malikdir. 



Şuranın funksiyaları ÜTT-nin Baş 
şurası tərəfindən müəyyən olunur. 
O müntəzəm olaraq çağırılır və 
ÜTT çərçivəsində mallarla ticarət 
problematikası ilə əlaqədar bütün 
məsələləri nəzərdən keçirir. 
Əmtəələrlə ticarət üzrə Şurada 
iştirak bütün ÜTT üzvü olan ölkələr 
üçün açıqdır. 

ÜTT-nin əsas hüquqi 
alətləri və seçilmiş 
sənədləri 
 
Основные правовые 
инструменты и 
избранные 
документы ВТО 
 
WTO basic 
instruments and 
selected documents 

ÜTT Katibliyinin illik olaraq nəşr 
etdiyi, müvafiq hesabat dövründə 
ÜTT çərçivəsində qəbul olunmuş 
əsas hüquqi aktların və ən mühüm 
sənədlərin məcmuəsidir. Nəşr rəsmi 
xarakterə malik olmaqla, üç dildə 
(ingilis, fransız və ispan) buraxılır. 
İnternetdə əldə etmək mümkündür.  

ÜTT-nin hüquqi 
strukturu 
 
Правовая структура 
ВТО 
 
The WTO legal system

ÜTT-nin hüquqi strukturunun 
əsasında yerləşən hüquqi sənədlər 
paketi haqqında təsəvvür yaradır.  

ÜTT-nin informasiya 
texnologiyaları 
haqqında sazişi 
 
Соглашение по 
информационной 
технологии ВТО 
 
Agreement on 

Sazişə daxil olan sahələrin 
məhsullarına (kompüterlər, detallar, 
proqram təsərrüfatı və s.; cəmisi 
400-dən çox adda) olan rüsumların 
tədricən ləğvi nəzərdə tutulur. 



information technilogy 
(WTO) 

ÜTT-nin ticarət və 
inkişaf üzrə Komitəsi 
 
Комитет по 
торговле и развитию 
ВТО 
 
Committee on Trade 
and Development 
(CTD) 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin 
problemləri ilə məşğul olan 
komitədir. 

ÜTT-nin Nazirlər 
Konfransı  
 
Конференция 
Министров ВТО 
 
WTO Ministerial 
Conference 

ÜTT-nin ali orqanı hesab olunur. 
ÜTT-də ali səviyyəli qararlar ən azı 
iki ildə bir dəfə çağrılan Nazirlər 
Konfransının yığıncağında qəbul 
edilir. Bütün üzv ölkələrin təmsil 
olunduğu Nazirlər Konfransı 
Uruqvay Raundu Sazişləri ilə bağlı 
yaranan problemləri müzakirə edir 
və prinsipial məsələlər üzrə qərarlar 
qəbul edir. Nazirlər Konfransı 
ÜTT-nin Baş Direktorunu təyin 
etmək, müvafiq Komitələri təsis 
etmək, təşkilata yeni üzv qəbul 
etmək və s. bu kimi mühüm 
səlahiyyətlərə malikdir. İndiyə kimi 
6 belə konfrans keçirilmişdir. 
Birinci konfrans 1996-cı ilin 
dekabrında Sinqapurda keçirilib. 
Konfransın əsas qərarı informasiya 
texnologiyaları səhəsində ticarətin 
liberallaşdırılmasına dair Sazişin 
qəbulu olub. İkinci konfrans 1998-
ci ilin mayında Cenevrədə (İsveçrə) 



keçirilib. Burada GATT/ÜTT-nin 
50 illik fəaliyyətinə yekun vurulub. 
Çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 
yeni raunduna başlanılması barədə 
qərar qəbul edilib. Üçüncü konfrans 
1999-cu ilin noyabr-dekabrında 
Sietldə (ABŞ) keçirilib. Bu 
konfrans Uruqvay Raundu 
sazişlərinin üzv dövlətlər tərəfindən 
yerinə yetirilməsinin təhlilinə həsr 
olunmuş və çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının yeni raunduna start 
verilmişdir. Bununla əlaqədar 
olaraq, Uruqvay Raundunun yerinə 
yetirə bilmədiyi məsələlər, əsasən 
kənd təsərrüfatı və xidmətlərin 
ticarəti sahəsindəki problemlərin 
həlli növbəti Raundun gündəliyinə 
daxil edilmişdir. Eyni zamanda, 
yeni Raund qarşısında əvvəlki 
Raundun qərarlarını nəzərə 
almaqda ÜTT-nin perspektiv 
inkişafı üzrə Tövsiyyələrin 
işlənilməsi vəzifəsi qoyulmuşdu. 
Sietldə keçirilən raundun formal 
olaraq nə formatı və nə də ki, 
konkret gündəliyi işlənilə 
bilinmədiyindən, o, qarşısında 
duran məqsədlərə çata bilməmişdir. 
Bu vəziyyəti inkişaf etmiş sənaye 
ölkələri ilə inkişaf etməkdə olan 
ölkələr arasında prinsipial 
problemlər üzrə, xüsusilə də yeni 
sektorlara dair ciddi fikir ayrılığının 
mövcudluğu şərtləndirmişdir. 
Burada həmçinin ÜTT-nin aparıcı 
“oyunçu”ları olan Avropa Birliyi, 



ABŞ, Yaponiya, Kanada (necə 
deyərlər “kvadro” qrupu) arasında 
yeni raundun keçirilməsinə 
münasibətdə strateji yanaşmalara 
görə ziddiyyətlər də özünü 
göstərmişdir. Yekunda bu 
problemlərin müzakirəsinin 
Cenevrədə ÜTT-nin Baş Şurasının 
himayəsi altında davam etdirilməsi 
qərara alınmışdı. Qərara görə, 
Cenevrədə yeni raundun keçirilməsi 
üzrə tövsiyələr təqdim olunmalı idi. 
ÜTT-nin müvafiq komitələri 2000-
ci ilin may ayında Uruqvay 
Raundunun “qarışıq gündəliyi”nin 
bəzi məsələlərini müzakirə edib. 
2000-2001-ci illərdə üzv dövlətlərin 
ÜTT-nin digər sahələrdə 
fəaliyyətinə dair və bəzi sazişlərinin 
təkamülü ətrafında təkliflərinə 
baxılmışdır. ÜTT-nin ayrıca üzv 
dövlətləri ilə müxtəlif dövlət 
qrupları arasında mövcud olan 
ziddiyyətlərinin həlli ilə bağlı 
kompromis variantların axtarışı 
davam etdirilmişdir. Dördüncü 
konfrans 2001-ci ilin 9-13 
noyabrında Dohada (Qətər) 
keçirilib. Dohada çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının yeni (ÜTT 
çərçivəsində birinci) raundunun 
başlanılması ilə bağlı qərar qəbul 
edilib. Bu raund “inkişaf raundu” 
adlandırılıb. Danışıqların 
proqramına inkişafla əlaqədar 
olaraq ÜTT-nin mövcud Sazişlərinə 
əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, 



ənənəvi ticarət maneələrinin aşağı 
salınması məsələləri daxil 
edilmişdir. Bununla yanaşı, həmin 
raundun proqramında ötən raundun 
“qarışıq gündəliyi”nin bəzi 
məsələləri və xüsusilə də inkişaf 
etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatına 
dəstəyin azaldılması istiqamətində 
müzakirələr də daxil idi. Beşinci 
konfrans 2003-cü ilin 10-14 
sentyabrında Kankunda (Meksika) 
keçirilib. Bu konfransın 
gündəliyinə çoxtərəfli ticarət 
danışıqlarının aralıq yekunları və 
onun gələcəkdə davamı formatının 
müəyyənləşdirilməsi daxil idi. 
Lakin yenə də müxtəlif dövlətlərin 
qrupları arasındakı bəzi 
məsələlərlə, hər şeydən əvvəl kənd 
təsərrüfatı sahəsindəki problemlərlə 
və “Sinqapur məsələləri” (rəqabət 
qaydaları, investisiya qoyuluşları, 
dövlət alışlarında şəffaflıq, ticarətin 
sadələşdirilməsi) ilə bağlı dərin 
ziddiyyətlərin mövcudluğu 
şəraitində praktiki olaraq bu raund 
da nəticəsiz başa çatıb. Kankun 
raundunun müvəffəqiyyətsizliyi 
Doha raundu üzrə danışıqların 1 
yanvar 2005-ci ilədək başa çatması 
müddətini də pozdu. Beləliklə də 
2004-cü ilin iyulunda Cenevrədə 
ÜTT üzvləri arasında Doha raundu 
üzrə danışıqların davam etdirilməsi 
və xüsusilə də kənd təsərrüfatında 
ixraca yönələn subsidiyaların 
qismən ləğvi haqqında çərçivə 



razılaşması qəbul olundu. Altıncı 
konfrans 2005-ci ilin 13-18 
dekabrında Honkonqda keçirilib. 
Honkonq konfransı Doha 
raundunun tammiqyaslı 
müqavilələrinin işlənilməsi yolunda 
aralıq mərhələ rolunu oynadı. 
Konfransın yekunları üzrə 
aşağıdakı mühüm qərarlar qəbul 
olundu: - 2006-cı ildə pambığa 
subsidiyalar təxirə salınmalıdır; - 
2008-ci ilə qədər inkişaf etmiş 
dövlətlər (İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı) 32 adda 
məhsulların 97 faizi üçün öz 
bazarlarına sərbəst girişi təmin 
etmək öhdəliyi götürməlidir; - 
2013-cü ilə qədər kənd 
təsərrüfatında ixracata subsidiyalar 
təxirə salınmalıdır. ÜTT-nin 
Nazirlər Konfransı İnkişaf və 
Ticarət üzrə Komitəni, Tədiyə 
balansının tarazlığının təminatı 
məqsədilə məhdudiyyətlər üzrə 
Komitəni, Büdcə, maliyyə və 
idarəetmə (inzibati) məsələləri üzrə 
Komitəni, həmçinin Ətraf mühit və 
ticarət üzrə Komitəni, Regional 
ticarət sazişləri və bir sıra digər 
orqanlar üzrə Komitəni təsis edir. 
Nazirlər yığıncağı ÜTT-nin Baş 
Direktorunu təyin edir. 2002-ci ilin 
1 sentyabrından ÜTT-nin Baş 
Direktoru Tailandın keçmiş baş 
naziri Supazay Panizpakdi oldu. 
2005-ci ilin 1 sentyabrından isə 
Avropa Birliyinin keçmiş ticarət 



komissarı fransız Paskal Tami bu 
vəzifəyə təyin edilmişdir. Nazirlər 
Konfransının tabeliyində Baş Şura 
yerləşir. Baş Şura cari işlərin yerinə 
yetirilməsinə cavabdehdir və ÜTT 
üzvlərinin nümayəndələrinin, 
adətən, iştirakçı ölkələrin səfirləri 
və nümayəndə başçıları tərkibində 
Cenerədəki mənzil-qərargahda ildə 
bir neçə dəfə yığıncağını keçirir. 
Baş Şuranın sərəncamında 
həmçinin iki xüsusi orqan vardır: 
ticarət siyasətinin təhlili üzrə və 
mübahisələrin həlli üzrə. Bundan 
başqa, Baş Şuraya ticarət və inkişaf 
üzrə; ticarət balansı ilə bağlı olan 
məhdudiyyətlər üzrə; büdcə, 
maliyyə və idarəetmə məsələləri 
üzrə komitələr də hesabat 
verməlidir. 

ÜTT-nin təsis 
edilməsi haqqında 
Mərakeş sazişi 
 
Марракешское 
соглашение об 
учреждении ВТО 
 
Marrakesh agreement 
establishing the wto 

Saziş ümumi formada GATT-ın 
preambulasını təkrarlayan 
preambuladan, ÜTT-nin hüquqi 
alətlərini təşkil edən 16 maddə və 4 
əlavədən ibarətdir. Saziş ÜTT-nin 
hüquqi əsasını təşkil edən 56 
hüquqi sənədin realizasiyası üçün 
vahid çoxtərəfli strukturunun 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Sazişin 
II maddəsi müəyyən edir ki, 1, 2, 3 
əlavələrində adı çəkilmiş hüquqi 
sənədlər Sazişin ayrılmaz tərkib 
hissəsidir, onların müddəaları ÜTT-
nin bütün üzvləri üçün hüquq və 
öhdəliklər yaradır.  ÜTT-yə qoşulan 
ölkələr onları hər hansı istisnasız 
qəbul etməlidir və öz milli 



qanunvericiliklərini bu sənədlərin 
normalarına uyğun şəklə gətirməyə 
borcludur.  Əlavə 4 yalnız 
imzalamış ölkələr üçün öhdəliklər 
yaradan mülki aviasiya texnikası ilə 
Ticarət haqqında Sazişə və dövlət 
alışları haqqında Sazişə malikdir.   

ÜTT-nin ticarət və 
ətraf mühit 
(ekologiya) üzrə 
Komitəsi 
 
Комитет по 
торговле и экологии 
ВТО 
 
Committee on Trade 
and Environment 
(CTE) 

Ticarət və ətraf mühit arasında 
münasibətlərin öyrənilməsi ilə 
məşğul olan komitədir.  

ÜTT-yə ilkin üzvlük 
 
Первоначальное 
членство в ВТО 
 
Original membership 
of the WTO 

ÜTT-nin ilk üzvləri (bəzən onları 
“ÜTT-nin təsisçi üzvləri” də 
adlandırırlar) GATT-1947-nin 
danışıq aparan və ÜTT-nin 
yaradılması haqqında Sazişi qəbul 
etmiş tərəfləridir. ÜTT çərçivəsində 
ilk ÜTT üzvləri digər ÜTT üzvləri 
kimi eyni hüquqlara və öhdəliklərə 
malikdir.  

ÜTT-yə üzv olan 
ölkələr kateqoriyası 
  
Категории стран-
членов ВТО 
 
Categorization of 
WTO member 
countries 

ÜTT çərçivəsində bütün üzv 
ölkələri dörd əsas qrupa bölmək 
qəbul olunmuşdur: inkişaf etmiş 
ölkələr, inkişaf etməkdə olan 
ölkələr, zəif inkişaf etmiş ölkələr və 
keçid iqtisadiyyatlı ölkələr. Zəif 
inkişaf etmiş ölkələr qrupuna BMT 
sistemində də belə hesab olunan 
dövlətlər daxildir. Keçid 



iqtisadiyyatlı ölkələr – keçmiş 
planlı iqtisadiyyata malik olan 
ölkələrdir. Son vaxtlara qədər bu 
qrupa Mərkəzi və Şərqi Avropa 
ölkələri, Baltik dənizi ölkələri və 
MDB ölkələri daxil edilirdi. 
“İnkişaf etməkdə olan ölkə” və ya 
“inkişaf etmiş ölkə” terminləri ÜTT 
çərçivəsində dəqiq müəyyən 
olunmuş tərifə malik deyildir, 
adətən ölkənin bu qruplardan birinə 
mənsubluğunun müəyyən edilməsi 
üçün BMT praktikasından istifadə 
olunur. 1998-ci ildə ÜTT üzvü olan 
ölkələrin nazirlər konfransı daha bir 
ölkə kateqoriyasını – “Kiçik 
iqtisadiyyata malik ölkələr”-i 
ayırdı. Bu əsasən kiçik ada 
dövlətləridir. Bütün sadalanmış 
ölkə kateqoriyaları ÜTT-nin 
material və sənədlərində istifadə 
olunur.  

ÜTT-yə üzvlüyün 
ümumi 
çatışmazlıqları 
 
Общие недостатки 
членство в ВТО 
 
Common 
disadvantages of the 
WTO membership 

ÜTT-nin çatışmazlıqlarına (əsasən 
qısamüddətli dövrdə) aşağıdakıları 
aid etmək olar: - istehsalın düşməsi; 
- dövlət büdcəsi xərclərinin 
azalması; - iqtisadiyyatın 
sənayeləşdirilməsi üzrə xərclərin 
artması; - yerli istehsalçıların dövlət 
subsidiyalaşdırılması metodlarının 
aradan qaldırılması; - birbaşa xarici 
investisya axınlarının azalması. 

ÜTT-yə üzvlüyün 
ümumi üstünlükləri 
 
Общие 
преимушества 

ÜTT-yə üzvlüyün ümumi 
üstünlüklərini aşağıdakı kimi xülasə 
etmək olar: - ÜTT üzvlərinin xarici 
iqtisadi siyasətinin şəffaflığı da 
daxil olmaqla, onlarla ticarət 



членство в ВТО 
 
Common advantages 
in WTO membership 

münasibətlərinin inkişafının 
sabitliyi və qabaqcadan xəbərdar 
etmə əsasında dünya əmtəəv 
xidmətlər bazarına girişə daha 
əlverişli şəraitin yaradılması; - Milli 
maraqların partnyorlar tərəfindən 
sıxışdırıldığı halda onların 
mühafizəsini təmin edən 
mübahisələrin həlli üzrə ÜTT 
mexanizmlərinə giriş əldə edilməsi 
və bu surətlə diskriminasiyanın 
aradan qaldırılması; - Beynəlxalq 
ticarətin yeni qaydalarının 
hazırlanmasında beynəlxalq ticarət 
qaydalarında səmərəli iştirak yolu 
ilə özünün cari və strateji ticarət-
iqtisadi maraqlarının 
reallaşdırılması imkanı. 

ÜTT-yə üzvolma 
prosedurası 
 
Процедура цленство 
в ВТО 
 
Membership procedure 
to WTO 

Üzvolma prosedurası həm 
qüsursuz, metodik olaraq ardıcıl, 
həm də son dərəcə qarışıqdır. ÜTT-
yə üzv olma bir neçə sorğu-sual və 
danışıqlar mərhələlərindən 
keçməlidir. Hər bir mərhələnin 
uğurla başa çatması, müraciət edən 
ölkəni üzvolmaya yaxınlaşdırır, 
lakin, bütün proses vaxtla 
məhdudlaşdırılmır. Sualların 
xarakteri və müddəti müraciət edən 
ölkənin ÜTT üzvlərinin tələblərinə 
cavab vermək bacarığından asılıdır 
və müvafiq olaraq, qabaqcadan 
proqnozlaşdırıla bilməz. ÜTT-yə 
daxil olma prosesi üç əsas 
elementdən ibarətdir: - təşkilata 
daxil olma üzrə hər bir ölkə üçün 
ayrıcı yaradılan İşçi qrupu 



çərçivəsində çoxtərəfli danışıqlar. 
Bu qrup çərçivəsində əsasən daxil 
olan ölkənin iqtisadi sisteminin və 
ticarət-siyasi rejiminin, onun 
ticarətə aid olan milli 
qanunvericiliyinin müzakirəsi, 
eləcə də ÜTT üzvü ölkələrini 
maraqlandıran ayrı-ayrı məsələlərin 
dəqiqləşdirilməsi üzrə yazılı sual və 
cavabların mübadiləsi həyata 
keçirilir; müzakirə hər bir namizəd 
ölkənin qoşulma prosesinin 
başlanğıcında hazırlamalı və təqdim 
etməli olduğu xarici ticarət rejimi 
haqqında Memoranduma əsaslanır; 
- tarif güzəştləri və kənd təsərrüfatı 
subsidiyaları üzrə ikitərəfli 
danışıqlar (çox vaxt qoşulma 
prosesinin bu elementini “əmtəə 
bazarına giriş üzrə danışıqlar” da 
adlandırırlar); - xidmətlərlə ticarət 
sahəsində öhdəliklər üzrə ikitərəfli 
danışıqlar, bunu həmçinin 
“xidmətlər bazarına giriş haqqında 
danışıqlar” da adlandırırlar. 
Uruqvay Raundu Sazişləri ÜTT 
üzvlüyünə qəbul olunma üçün heç 
bir qaydalar müəyyən etmir. 1994-
cü il 15 aprel tarixində Mərakeşdə 
Nazirlər Konfransında imzalanmış 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 
Təsis Edilməsi Haqqında Mərakeş 
Sazişinin üzvolmaya dair yalnız bir 
maddəsi var ki, o da çox da ətraflı 
deyildir. Maddə XII sadəcə bəyan 
edir ki, üzvolma - müraciət edən 
ölkə (və ya gömrük subyekti) üçün 



həmin ölkə və ÜTT-yə üzv ölkələr 
arasında “razılaşdırılacaq şərtlərlə” 
mümkündür. Bu baxımdan, XII 
Maddə Tariflər və Ticarət 
Haqqında Baş Sazişin XXXIII-cü 
maddəsinin təkrarlanmasından artıq 
bir şey deyildir. Üzvolmanın 
təfsilatlı prosedur tələbləri əslində 
ÜTT Katibliyi tərəfindən 
formalaşmış və hazırlanmışdır. 
ÜTT-yə üzvolma proseduru qısaca 
olaraq, 4 mərhələdən və 13 
addımdan ibarətdir: 1. Rəsmi 
müraciət və işçi qrupunun 
yaradılması. Namizəd ölkə ÜTT-yə 
rəsmi müraciət edir və Baş Şura bu 
tələbi mümkün qiymətləndirdiyi 
halda həmin ölkənin ÜTT-yə 
qəbulu ilə bağlı işçi qrupunun 
yaradılmasına qərar verir. Bundan 
sonra namizəd ölkənin, ÜTT 
sazişləri çərçivəsində olan ticari və 
iqtisadi siyasətləri ilə bağlı 
fəaliyyətinin bütün cəhətləri 
açıqlanır. Bu məlumatlar, işçi qrupu 
tərəfindən araşdırıldıqdan sonra 
ÜTT Katibliyinə memorandum 
şəklində təqdim olunur. 2. İşçi 
qrupunun araşdırmaları və ikitərəfli 
güzəşt müzakirələri. İşçi qrupu 
araşdırmalar aparıb kifayət qədər 
irəliləyiş əldə edildikdən sonra, 
namizəd ölkə və üzv ölkələr 
arasında qarşılıqlı müzakirələr 
başlayır. Hər ölkənin fərqli ticari 
fəaliyyəti və mənfəəti olduğuna 
görə həmin müzakirələr ikitərəfli 



istiqamətdə davam etdirilir. 
Müzakirələrdə, tarif göstəriciləri, 
spesifik bazara giriş imkanları, mal 
və xidmətlərlə bağlı digər siyasi 
araşdırmalar mövzusu müzakirə 
edilir. Ölkənin ÜTT-yə üzvlüyü 
müzakirələr nəticəsində həyata 
keçirildiyi üçün bu zaman hüquq və 
vəzifələrin tarazlı bir şəkildə 
müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. 
Üzv olan ölkə sistemdəki digər 
üzvlərə yaradılan şərtlərdən və 
ticarət qanunlarının gətirdiyi 
təminatdan istifadə edərkən, daxili 
bazarını beynəlxalq ticarət 
rejimlərinə açmalı və ÜTT 
qanunlarına riayət etməyi zəruri 
saymalıdır. 3. İştirak Protokolu. İşçi 
qrupunun namizəd ölkənin ticarət 
sferası haqqında tədqiqatların və 
ikitərəfli güzəşt müzakirələrinin 
tamamlanmasından sonra yenə eyni 
işçi qrupu tərəfindən bir “İştirak 
protokolu” və “Öhdəlik siyahısı” 
hazırlanır. 4.Qərar. Bu, iştirak 
müddətinin sonuncu mərhələsidir. 
Hesabat, protokol və siyahılardan 
ibarət olan sənədlər ÜTT Baş 
Katibliyi və ya Nazirlər 
Konfransına təqdim edilir. ÜTT-yə 
üzv olan bütün ölkələrin iştirakı ilə 
iştirak protokolunu imzalayan 
namizəd ölkə üzv statusunu alır. 
ÜTT üzvlərinin bu təşkilata 
qoşulmaq istəyən ölkələrə olan 
münasibəti də olduqca vacibdir. Bu 
mərhələlər isə aşağıdakı 



addımlardan təşkil olunur: 1) ÜTT-
yə üzvolma istəyini əks etdirən 
ərizə ÜTT Katibliyinə təqdim 
olunur. 2) ÜTT Katibliyində üzv 
olmaq istəyən ölkə üzrə İşçi Qrupu 
yaradılır. 3) Üzv olmaq istəyən 
ölkənin xarici ticarət rejimi 
haqqında Memorandum ÜTT 
Katibliyinə təqdim olunur. 4) ÜTT-
yə üzv olan ölkələr tərəfindən 
Memoranduma dair suallar təqdim 
olunur. 5) Memoranduma dair 
təqdim olunmuş sualların cavabları 
ÜTT Katibliyinə təqdim olunur. 6) 
Üzv olmaq istəyən ölkə üzrə İşçi 
Qrupunun ilk iclasını keçirir. 7) 
Üzv olmaq istəyən ölkə tərəfindən 
ÜTT Sazişləri ilə nəzərdə tutulmuş 
sənəd və cədvəllər ÜTT Katibliyinə 
təqdim olunur. 8) ÜTT-yə üzv 
olmaq istəyən ölkə ilə üzv ölkələr 
arasında ikitərəfli danışıqlar 
aparılır. 9) Üzv olmaq istəyən ölkə 
üzrə İşçi Qrupunun ardıcıl iclasları 
keçirilir. 10) Üzv olmaq istəyən 
ölkə üzrə İşçi Qrupu tərəfindən 
Yekun Hesabat hazırlanır. 11) 
Yekun Hesabat əsasında Baş Şura 
tərəfindən Üzvolma Protokolu 
qəbul olunur. 12) Üzvolma 
Protokolu Nazirlər Konfransı 
tərəfindən təsdiq olunur. 13) 
Üzvolma Protokolu üzv olmaq 
istəyən ölkənin parlamenti 
tərəfindən ratifikasiya olunur. 



ÜTT-yə üzvolmanın 
itkiləri 
 
Потери при 
членство в ВТО 
 
Losses of the WTO 
membership 

ÜTT-yə üzvolmanın itkilərini 
ümumi olaraq aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: - milli bazarda 
rəqabətin artımı nəticəsində 
rəqabətqabiliyyəti olmayan 
malların buraxılışı və xidmətlərin 
göstərilməsi sahəsində adaptasiya 
tənəzzülü baş verir; - dövlət 
büdcəsinin gömrük rüsumları və 
vergiləri maddəsi üzrə 
daxilolmaları azalır və onun 
mədaxilində qısamüddətli, bəzən 
isə orta müddətli dövr ərzində 
gərginlik yaranır; - texnologiyaların 
idxalı üzrə patentlərdən istifadəyə 
görə komisyon haqların ödənişi 
sənayenin xərclərini artırır və 
onların qiymət rəqabətində uduşunu 
azaldır; - dövlətin yerli sənayenin 
müdafiəsi məqsədilə birbaşa və 
dolayı subsidiyaları tədricən ləğv 
olunur və həmin sahələr də 
adaptasiya böhranı yaranır; - 
tənzimlənən qiymətlərin dünya 
bazarı səviyyəsinə çatdırılması 
istehlakçıların xərclərini artırır və 
onun da sosial fəsadları keçid 
dövrünü yaşayan və siyasi cəhətdən 
kövrək olan milli hakimiyyətlər 
üçün təhlükə törədir; - hazır 
məhsulun idxalının üstün gəlirliyi 
baxımından idxalı əvəz edə biləcək 
sahələrdə investisiya qoyuluşunun 
səmərəliliyi aşağı düşür və nəticədə 
milli iqtisadiyyata ümumi 
investisiya qoyuluşu azalır; - 
ticarətin liberallaşdırılması və 



qoruyucu tədbirlərin səmərəli 
təşkili olmadığı halda daxili 
bazarda daha ucuz olan xarici 
malların yer almasına şərait yaranır; 
-qoruyucu tədbirlərin tətbiq olunub-
olunmamasından asılı olmayaraq, 
daxili bazarın bütün sahələrində 
azad rəqabət mühiti yaradılmazsa, 
daha güclü və təcrübəli xarici 
şirkətlər üstünlük qazanır; - 
öyrənilməsi və həyata keçirilməsi 
həm çətin, həm də xeyli məsrəf 
tələb edən mübahisələrin həlli 
mexanizminin tətbiqi ilkin 
mərhələlərdə mümkün olmur; - üzv 
dövlət təqdim ediləcək keçid dövrü 
ərzində rəqabətədavamlı və 
ixracyönümlü malların istehsalı 
təşkil edilməzsə, sonrakı 
mərhələlərdə bu çox çətin olur; -
 xarici ticarətdə kəmiyyət 
məhdudiyyətləri aradan qaldırılır; -
      xidmətlər sahəsində daha ucuz 
və aşağı keyfiyyətli xidmət 
təchizatçıları yer tutur; - ölkədə 
dempinq sahəsində bilik və 
təcrübəyə malik olan yüksək 
səviyyəli mütəxəssislər olmazsa 
daxili bazarda dempinq hallarının 
sübut olunması qeyri-mümkün olur; 
-  bir sıra subsidiya növlərinin 
gələcəkdə tədbiq olunması qeyri-
mümkün olur və s. 

ÜTT-yə üzvolmanın 
qazancları 
 
Выгоды при членство 

ÜTT-yə üzvlükdən qazancları 4 
qrupda təsnifləşdirmək olar. Bunlar 
aşağıdakılardır. 1. İxracatçıların 
qazancları: - ixracatçılar ÜTT 



в ВТО 
 
Benefits of the WTO 
membership 

institutları vasitəsilə geniş məkanlı 
və zəngin tərkibli informasiyaya 
çıxış əldə edir, eyni zamanda bu 
institutların köməyi ilə ticarət 
mübahisələrinin ədalətli həllinə nail 
olurlar; - ixracatçılar ÜTT-yə üzv 
olan bütün dövlətlərin bazarına 
təminatlı çıxış imkanlarına malik 
olurlar; - ixracatçılar çoxtərəfli 
ticarət danışıqlarında tam və 
bərabər hüquqlu üzv dövlət olaraq 
iştirak edir və dünya ticarət 
siyasətinə təsir imkanları 
qazanırlar. 2. İstehlakçıların 
qazancları: - idxal rüsumunun 
azaldılması nəticəsində milli 
bazarda rəqabət qabiliyyəti artır; - 
tariflərin aşağı düşməsi xammal və 
materialların, yarımfabikatların və 
kompleksləşdirici hissələrin 
ucuzlaşmasına gətirib çıxarır ki, 
onun da üzərində qurulmuş 
istehsalın nəticəsi olaraq buraxılmış 
məhsulun və görülmüş işin 
(xidmətin) maya dəyəri ucuzlaşır və 
beləliklə də istehlakçıların xərci 
azalır; - istehlakçılar daha ucuz və 
keyfiyyətli mal alırlar; 3. 
Bütövlükdə cəmiyyətin qazancları: 
- milli qanunvericiliyin beynəlxalq 
qanunvericiliyə uyğunlaşdırılması 
və bu sferada proqressiv ölkələrin 
standartlarının tətbiqi vasitəsilə 
iqtisadi inkişaf və daxili bazar 
islahatları sürətləndirilir; - 
iqtisadiyyatın idarə olunmasında, 
xüsusən də xarici iqtisadi 



fəaliyyətin tənzimlənməsində 
dövlətin rolu aşağı düşür, bu isə 
xarici ticarət və investisiya 
əməkdaşlığını stimullaşdırır, bu 
sferada islahatları motivləşdirir; - 
ölkəyə inam artır, onun investisiya 
və kredit cəlbediciliyi riski azalır; - 
ÜTT üzvü olan bütün ölkələrin 
ərazisindən təminatlı tranzit hüququ 
əldə olunur; - xarici ticarət 
prosedurlarının sadələşdirilməsi, 
idxal və ixrac əməliyyatlarının 
uçotu və hesabatı sisteminin 
şəffaflaşdırılması, süni bürokratik 
əngəllərin aradan qaldırılması 
nəticəsində gizli ticarət 
dövriyyəsinin və korrupsiyasının 
həcmi azalır. 4. ÜTT-yə üzvlüyün 
ümumi qazancları: - ÜTT-yə üzv 
ölkələr tərəfindən əmtəə və 
xidmətlərin dünya bazarına daha 
əlverişli şərtlərlə çıxışı əldə edilir, 
onlar arasında xarici iqtisadi 
siyasətin şəffaflığı da daxil olmaqla 
ticarət münasibətlərinin sabit 
inkişafına nail olunur; - tərəfdaşlar 
tərəfindən təzyiqə məruz qalan 
Milli maraqların müdafiəsinin 
təminatı üçün mübahisələrin həlli 
üzrə ÜTT mexanizmlərinə çıxış 
yolu ilə diskriminasiyalar aradan 
qaldırılır; - üzv dövlətlər yeni 
beynəlxalq ticarət qaydalarının 
hazırlanması zamanı çoxtərəfli 
danışıqlarda səmərəli iştirak yolu 
ilə özünün cari və strateji ticari-
iqtisadi maraqlarını reallaşdırmaq 



imkanları qazanır. 

Vahid dərəcəli (sadə) 
tarif (akkord 
dərəcəsi) 
 
Единый тариф 
(Аккордная ставка) 
 
Flat-rate tariff 

Ayrı-ayrı mövqelərə (bölmələrə) 
ayırmadan bir neçə nəqliyyat 
əməliyyatını əhatə edən vahid 
dərəcədir (FIATA). 

Vahid paket prinsipi 
 
Принцип единого 
пакета 
 
Single undertaking 
rule 

ÜTT çərçivəsində bu prinsip 
danışıqların bir neçə müstəqil saziş 
formasını almış nəticələrinin 
danışıqların vahid ümumi nəticəsi 
(vahid paket) kimi nəzərdən 
keçirilməsi deməkdir. Bu paket hər 
hansı bir şərt, imtina və istisna 
olmadan vahid şəkildə hər bir 
danışıq iştirakçısı tərəfindən qəbul 
olunmalıdır. Bu müddəa ÜTT-nin 
təsis edilməsi haqqındakı Sazişdə 
şərtləşdirilmişdir. Vahid paket 
prinsipi ÜTT-yə qoşulma 
prosesində olan ölkəyə münasibətdə 
də fəaliyyət göstərir. Belə ölkə 
ÜTT-nin təsis edilməsi haqqında 
Sazişi və ÜTT-nin digər hüquqi 
sənədlərindən hər hansı bir imtina 
olmadan qəbul etməsi üzrə 
razılığını elan etməlidir 
(bildirməlidir). 

Vahid razılaşma 
prinsipi (Vahid 
öhdəlik) 
 

Məhdud iştirakçıları əhatə edən iki 
çoxtərəfli razılaşma istisna olmaqla, 
üzvün ÜTT-nin bütün 
razılaşmalarına qoşulması tələbini 



Принцип единой 
сделки (Единое 
обязательство) 
 
Single undertaking 

nəzərdə tutur. 

Vaxt uzadan tərəf   
 
Сторона тянущий 
время (сторона, 
использующий от 
времени для своей 
выгоды)  
 
Foot dragger 

Çoxtərəfli ticarət danışıqlarında öz 
maraqları naminə sazişin 
müddəalarının yumşaldılması üçün 
və ya qərarın qəbul edilməsinə 
imkan verməmək məqsədi ilə 
konsensus qaydasından istifadə 
edən tərəfdir. 

Valras qanunu 
 
Правило Вальраса 
 
Walras’ Law 

Ölkənin idxalının dəyəri ixrac 
dəyəri ilə xalis xarici aktiv satışı və 
onlar üzrə faizin cəminə bərabərdir.  

Valyuta nəzarəti 
 
Валютный контроль  
 
Exchange control 

Xarici valyutanın alışı və satışı və 
onun ölkədə və xaricdə fiziki və 
hüquqi şəxslərin fərdi hesablarında 
yerləşdirilməsi üzərində hökumət 
və ya mərkəzi bank tərəfindən 
nəzarətdir.  

V-bis maddəsi (işçi 
qüvvəsi bazarlarının 
inteqrasiyası 
haqqında Saziş) 
 
Статья V-бис 
(Соглашение об 
интеграции рынков 
рабочей силы) 
 
Article V-bis 

Bu Saziş onun istənilən üzvünə 
aşağıdakı şərtlər daxilində tərəflər 
arasında və ya tərəflər daxilində işçi 
qüvvəsi bazarlarının tam 
inteqrasiyasını yaradan saziş tərəfi 
olmasına mane olmur: (a) saziş 
tərəfi olan vətəndaşları sakin olma 
və iş üçün icazə verilməsinə aid 
olan tələblərdən azad edir; (b) bu 
barədə təsdiqləmə xidmətlərlə 
ticarət üzrə Şuraya göndərilir. 



Vergi güzəştləri 
 
Налоговые льготы 
 
Tax concessions 

İxrac mallarının ixrac 
rüsumlarından və digər dolayı 
vergilərdən istisna olunması, eləcə 
də belə vergilərin aşağı 
salınmasıdır.  

Vicdanlı praktika 
məcəlləsi 
(standartların qəbulu 
və tətbiqinin 
hazırlanmasının) 
 
Кодекс 
добросовестной 
практики 
подготовки 
принятия и 
применения 
стандартов 
 
Code of good practice 

ÜTT-nin Ticarətdə Texniki 
Maneələr üzrə Sazişinin III 
əlavəsində verilmişdir. Məcəllə 
milli orqanların məcburi 
standartlara münasibətdə olduğu 
kimi könüllü standartlara 
münasibətdə də eyni qaydalara 
riayət etmələrini tələb edir. Məcəllə 
standartlaşdırma üzrə milli 
orqanlara milli standartlar üçün 
əsas kimi beynəlxalq standartlardan 
istifadə etməyi tövsiyə edir və ÜTT 
üzvü ölkələrindən beynəlxalq 
standartların hazırlanmasında 
iştirak etməyi tələb edir. Məcəllə 
milli orqanları hazırlanmış və artıq 
qəbul olunmuş standartlar haqqında 
ətraflı informasiyanı müntəzəm 
olaraq nəşr etməyi (yarım ildə bir 
dəfə) bir vəzifə olaraq tapşırır. 
Məcəllə standartlaşdırma üzrə milli 
orqanlardan həmçinin standartlara 
münasibətdə digər ölkələrin 
mallarına ən əlverişli rejim və milli 
rejimin tətbiqini tələb edir.  

“Vicdanlı ticarət” 
(qarşılıqlı faydaya 
əsaslanan ədalətli 
ticarət) məhsulları 
 
Продукты «честной 
торговли» 

Xarici elm və praktikada istifadə 
olunan yeni termindir. Bu 
konteksdə “vicdanlı (təmiz) ticarət” 
termini (Fairtrade) “ədalətli ticarət” 
(Fair-trade) ifadəsindən, yəni 
dempinq və subsidiyanı istisna edən 
ticarətdən fərqlənir. “Vicdanlı 



 
Fairtrade products 

(təmiz) ticarət” (Fairtrade) inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə yoxsulluqla 
mübarizəyə yönəlmişdir. Bu 
mübarizə inkişaf etməkdə olan 
istehsalçılarla inkişaf etmiş 
ölkələrdəki istehlakçılara arasında 
vasitəçiləri və qiymət artımını 
istisna edən birbaşa əlaqələrin 
qurulması yolu həyata keçirilir. Bu 
istehsalçıların gəlirlərini artırır. 
“Vicdanlı (təmiz) ticarət” 
(Fairtrade) məhsulları 
kateqoriyasına tropik meyvə və 
tərəvəzlər, kustar və sənətkarlıq 
məmulatları və inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin xırda istehsalçılarının 
istehsal etdiyi məmulatlar və digər 
mallar daxildir. Ticarətin bu növü 
Avropa ölkələrində sürətlə 
genişlənir. Bu sxem üzrə reallaşan 
mallar avropa ölkələrinin 43000-
dən çox supermarketində satılır. 
Belə malların ümumi xalis 
parəkəndə dəyəri 2004-cü ildə 260 
mln. avronu keçmişdir.  

“Yağ dağı” 
 
«Масляная гора» 
 
Butter mountain 

Avropa İttifaqının Ümumi kənd 
təsərrüfatı siyasətinin nəticəsi kimi 
yaranmış və sadə dillə desək, süd 
məhsulları artıqlığıdır, bolluğudur.  

Yaşıl (icazə verilmiş) 
subsidiyalar 
 
Зеленые 
(разрешенные) 
субсидии  
 

Təhqiqat üçün əsas verməyən 
subsidiyalardır. Belə subsidiyalara 
münasibətdə hər hansı bir 
kompensasiya tədbirləri tətbiq 
olunmur (bax: Subsidiyalar). 



Green (non-actionable) 
subsidies 

Yekun antidempinq 
rüsumları 
 
Окончательные 
антидемпинговые 
пошлины 
 
Definitive anti-
dumping duties 

Bütün araşdırmalardan sonra tətbiq 
edilən antidempinq rüsumlarıdır. 
İstənilən son antidempinq 
rüsumunun fəaliyyəti, onun tətbiq 
olunması günündən 5 il müddətinə 
dayandırılır. 

Yeni bazarda ilkin 
yerləşmə üstünlüyü 
 
Преимущество 
первопроходца на 
новом рынке 
 
First-mover advantage 

Yeni texnologiya və ya yeni 
istehsal prosesi ilə bazara birinci 
daxil olan firmanın əldə etdiyi 
güzəşt və qazanclardır. 

Yeni beynəlxalq 
iqtisadi qayda 
 
Новый 
международный 
экономический 
порядок 
 
New international 
economic order 

ХХ əsrin 70-ci illərinin ortalarında 
UNCTAD çərçivəsində 
formalaşmış konsepsiyadır. Onun 
əsasında birgə çıxış edən inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq 
ticarət sistemində xarici ticarətin 
tam olaraq inkişaf məqsədlərinə 
xidmət etdiyi şəraitə nail olma 
təşəbbüsü (meyli) yerləşirdi. İnkişaf 
etməkdə olan ölkələr inkişaf etmiş 
dövlətlərlə bərabərhüquqlu iqtisadi 
münasibətlərin əldə olunmasına da 
çalışırdılar. Bu konsepsiya 
çərçivəsində BMT və UNCTAD-da 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
dünya ticarətində mövqelərinin 



yaxşılaşması üzrə tövsiyyələrə 
malik olan bir neçə qətnamə qəbul 
olundu. Yeni beynəlxalq iqtisadi 
qayda proqramının bir çox 
elementlərinin irəlilədilməsi üzrə 
xüsusi fəallığı Qrup 77 və Çin xalq 
respublikası göstərir. 2005-ci ilin 
iyununda bu Qrupun iclasında 
ticarət və inkişaf arasında daha sıx 
qarşılıqlı əlaqə məsələsinin qarşıya 
qoyulduğu fəaliyyət proqramı və 
planı qəbul olundu.  

“Yeni” sahələrin 
qorunması 
arqumenti 
 
Аргументи защиты 
новых, «молодых» 
отраслей 
 
Infant-industry 
argument 

Sahələrin yaradılmasında 
müvəqqəti gömrük mühafizəsinin 
və ilkin dövrdə daha təcrübəli və 
səmərəli xarici firmalar tərəfindən 
olan rəqabətdən qorunmanın 
yaradılmasının zəruriliyini göstərən  
arqumentdir.Tariflərin daxil 
edilməsinin xeyrinə olan 
arqumentlərdən biridir.  
Bu arqumentə görə, gömrük 
tarifləri elmi-texniki tərəqqinin 
doğurduğu milli iqtisadiyyatın yeni, 
“gənc” sahələrinin qorunması üçün 
zəruri hesab olunur. 

Yerli komponentlərin 
saxlanılması 
haqqında tələb 
 
Требование о 
содержании 
местных 
компонентов 
 
Local content 
requirements 

Çox vaxt xarici investisiyalı 
müəssisə yaradılmasına icazə əldə 
edilməsi üçün bir şərt kimi mala 
daxil edilməli olan, ölkə daxilində 
istehsal edilmiş komponentlərin 
minimal ölçüsünü müəyyən edən 
hökumət tədbirləridir. 



Yerli malların üstün 
alışı haqqında qanun 
 
Законодательство о 
преимущественной 
покупке 
отечественных 
товаров 
 
Buy local policies 

Dövlət, yerli və bələdiyyə orqanları 
tərəfindən əmtəə və xidmətlərin 
alışı zamanı milli əmtəə və xidmət 
istehsalçılarına üstünlüklər verən 
sistemdir. Adətən o, anoloji xarici 
mallarla müqayisədə milli istehsal 
mallarına qiymət üstünlüyünün 
verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 
Məsələn, yuxarıda göstərilmiş 
orqanlar milli istehsala malik 
avtobusları hətta onun qiyməti 
xarici avtobusun qiymətindən 
yüksək olduğu halda belə 
almalıdırlar. Adətən, milli 
qanunvericilik xarici malın əldə 
oluna bilinəcəyi qiymətlərdəki fərqi 
müəyyən edir. Bu sistem ÜTT 
çərçivəsində Dövlət Alışları 
haqqında Sazişlə sərt 
məhdudlaşdırılmışdır, çünki belə 
praktika milli rejimi və ədalətli 
rəqabət qaydalarını pozur.  

Yönəldici 
(istiqamətverici) 
agentliklər 
 
Направляющие 
агентства 
 
Canalizing agencies 

Adətən, müəyyən bir məhsulun 
qiymətinin sabitləşdirilməsi 
məqsədi ilə onun ixrac və idxalını 
istiqamətləndirən müəssisələrdir 
(inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
daha çox yayılmışdır). 

Yük bəyannaməsi 
 
Декларация о грузе 
 
Cargo declaration 

Nəqliyyat vasitələrinin gömrük 
ərazisinə çatmasınadək və ya 
çatması üzrə gömrük orqanına 
təqdim olunmuş, göndərilmiş və ya 
gömrük ərazisindən göndərilən yük 
haqqında gömrük orqanlarının tələb 
etdiyi məlumatları özündə saxlayan 



yük haqqında informasiyadır.  

Yükləmədən qabaqkı 
təftiş (yoxlama) 
 
Предотгрузочная 
инспекция 
 
Preshipment 
inspection 

İdxal ölkəsi hökumətinin ixrac 
ölkələrində malların keyfiyyətinin 
və miqdarının yoxlanılması və 
təsdiq olunması, onların qiymətləri, 
malların gömrük təsnifatı, 
yükləmədən qabaqkı təftişin 
köməyindən istifadə edən ölkəyə 
mal ixracı zamanı xarici ticarət 
qiymətləndirilməsinin maliyyə 
şərtləri sahələrində ixtisaslaşmış 
müəssisəyə təftiş fəaliyyətini həyata 
keçirmə hüququnu verməsi 
prosedurasıdır. Yükləmədən 
qabaqkı təftiş keyfiyyətə, qiymətə, 
malların ölkəyə gəlməsinədək 
onların gömrük təsnifatına olan 
əsas tələblərin yoxlanılmasını təmin 
etməkdən ötrü bir sıra ölkələr 
tərəfindən istifadə olunur. 
Yükləmədən qabaqkı təftiş əsasən 
zəif inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən 
tətbiq olunur. Yükləmədən qabaqkı 
təftişin istifadə olunduğu müddət 
ərzində bu nəzarət metodunun 
səmərəsizliyi üzündən bir sıra 
ölkələr ondan imtina etmişlər.  

Yükləmədən qabaqkı 
təftiş (yoxlama) 
haqqında saziş 
 
Соглашение о 
предотгрузочной 
инспекции ВТО 

Yükləmədən qabaqkı təftiş 
haqqında Sazişdə müəyyən olunur 
ki, yükləmədən qabaqkı təftiş 
dedikdə “valyuta kursu və 
sövdələşmənin maliyyə şərtləri də 
daxil olmaqla keyfiyyətin, 
kəmiyyətin, qiymətin, təftişdən 



 
Agreement on 
preshipment inspection

istifadə edən ölkə ərazisinə ixrac 
üçün nəzərdə tutulmuş malların 
gömrük təsnifatlaşdırılmasının 
düzgünlüyünün yoxlanılması ilə 
bağlı olan istənilən fəaliyyət başa 
düşülür”. Sazişin daha mühüm 
şərtləri sırasına təftişin aparılma 
qaydalarını müəyyən etməklə 
Sazişin iştirakçısı olan ölkələrin 
GATT-1994 və ÜTT-nin digər 
sazişləri üzrə qəbul etdikləri bütün 
öhdəlikləri rəhbər tutmaları 
haqqında müddəa daxildir. Sazişdə 
gömrük dəyərinin yoxlanılması 
məsələləri xüsusilə ətraflı nəzərdən 
keçirilir. Saziş mübahisələrin 
həllinin çoxpilləli sistemini 
müəyyən edir: - birinci pillədə 
ixracatçı ilə təftiş aparan orqan 
arasındakı mübahisəli məsələlər 
təftiş aparan orqanın təyin etdiyi 
müstəqil şəxslərə müraciət yolu ilə 
həll edilməlidir; - ikinci pillə - 
mübahiəs aparan tərəflərin 
ixracatçının nümayəndələrinin və 
təftiş orqanının nümayəndələrinin 
daxil olduğu mübahisələrin 
nəzərdən keçirilməsi üzrə Qrupa 
müraciətidir; Bu orqan Beynəlxalq 
təftiş orqanları federasiyasının 
himayəsi altında təsis edilir; - əgər 
mübahisə dövlətlərarası səviyyəyə 
keçərsə, onda ÜTT-nin 
mübahisələrin həlli üzrə mexanizmi 
ilə həll edilir. Yükləmədən qabaqkı 
təftişin tətbiqi praktikası göstərir ki, 
onun istifadəsinə yalnız səmərəli 



fəaliyyət göstərən gömrük sistemi 
yaratmaq iqtidarında olmayan 
ölkələr müraciət edirlər.  

Yüksək tariflərin 
aradan qaldırılması 
məqsədinə malik 
investisiyalar  
 
Инвестиции с целью 
преодоления высоких 
тарифов 
 
Tariff-jumping 
investment 

Yüksək tariflərə üstün gəlmək 
məqsədilə ölkəyə qoyulan 
investisiyaları göstərir.  

Zəif inkişaf etmiş 
ölkələr 
 
Наименее развитые 
страны (НРС) 
 
Least developed 
countries (LDC) 

BMT çərçivəsində istifadə olunan 
rəsmi termindir. Hazırda zəif 
inkişaf etmiş ölkələr (ZİEÖ) 
kateqoriyasına 50 dövlət daxildir. 
Bu terminin tətbiq olunmağa 
başlanıldığı 1971-ci ildə bu qrupa 
24 dövlət daxil idi. ZİEÖ qrupuna 
daxil olma üçün bir neçə 
göstəricidən istifadə olunur: üç il 
ərzində orta göstərici kimi 
hesablanmış adambaşına ÜDM 
(qrupa daxil olmaq üçün 
adambaşına 750 dollardan az 
məbləğ qəbul olunub); həyat 
səviyyəsi və keyfiyyəti; adambaşına 
hesabı ilə həyati əhəmiyyətli 
resurslarla təminatlılıq və bir sıra 
digər göstəricilər. 2002-ci ildə 
ZİEÖ-də dünya əhalisinin 11%-i 
yaşamışdır. Lakin onlar dünya 
ÜDM-nin yalnız 0,6%-i verirdilər. 
Bu ölkələrdə baxılan dövrdə orta 



ÜDM adambaşına 438 dollar təşkil 
etmişdir. Gözlənilən orta ömür 
uzunluğu 50 il təşkil etmişdir. Bu 
qrupa daxil olma digər inkişaf 
etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə 
zəif inkişaf etmiş ölkələrə müəyyən 
üstünlüklər, yəni inkişaf ehtiyacları 
üçün maliyyə yardımı əldə 
edilməsinin güzəştli şərtləri; 
bazarlara imtiyazlı giriş; BMT 
proqramları üzrə texniki yardım və 
eləcə də bir sıra digər güzəştlər 
verir. UNCTAD çərçivəsində ZİEÖ 
üçün xüsusi proqram fəaliyyət 
göstərir və bu qrup ölkələrin 
iqtisadi vəziyyəti haqqında illik 
məruzə nəşr olunur. ÜTT-də ZİEÖ 
ayrıca güzəşt və üstünlüklərdən 
istifadə edirlər, xüsusilə də onlara 
ÜTT-nin ayrı-ayrı sazişlərinin 
həyata keçirilməsinin daha uzun 
müddətləri verilmişdir.  

III-bis maddəsi 
(məxfi 
informasiyanın 
açıqlanması) 
 
Статья III-бис 
(раскрытие 
конфиденциальной 
информации) 
 
Article III-bis 

ÜTT-nin xidmətlərlə ticarət üzrə 
Baş Sazişinin 1B əlavəsinin 2-ci 
hissəsinin 3-cü maddəsidir. Bu 
maddədə deyilir: Saziş hər hansı bir 
üzvdən açıqlanması qanunun qəbul 
olunmasına və ya digər şəkildə 
ictimai maraqlara zidd olan və ya 
ayrı-ayrı dövlətlərin və ya xüsusi 
müəssisələrin qanuni kommersiya 
maraqlarına ziyan vuran məxfi 
informasiyanın təqdim edilməsini 
tələb etmir. 



XX maddə 
 
Статья XX 
 
Article XX 

Ticarət qaydaları üçün icazə 
verilmiş “istisnaları” sadalayan 
GATT maddəsidir. 

WТО/ACC/5 
(Xidmətlərlə ticarətə 
təsir edən tədbirlərə 
dair cədvəl)  
 
WТО/ACC/5 (список 
(программ, перечень) 
о мерах влияющих на 
торговли сервисами) 
 
WТО/ACC/5 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasında 
xarici ticarət rejiminin araşdırılması 
prosedurası zamanı suallara 
qənaətbəxş cavabların 
verilməsindən əlavə, müraciət edən 
ölkədən bir sıra xüsusi sənədlərin 
hazırlanması da tələb olunur. Belə 
sənədlər arasında ikinci sənəd 
(ACC/5 kimi tanınan) yenə də 
müəyyən edilmiş formada və ÜTT-
nin xüsusi təsnifat sisteminə 
əsaslanaraq, xidmətlərin bütün 
sahələrində müraciət edən ölkənin 
məhdudiyyətləri və qaydaları 
haqqında ətraflı məlumatı əhatə 
etməlidir. 

WТО/АCC/4 (Aqrar 
sahədə daxili yardım 
və ixrac 
subsidiyalarına dair 
cədvəl) 
 
WТО/ACC/4 (список 
(программ, перечень) 
о мерах внутренной 
поддержки и 
экспортной субсидии 
в аграрном секторе) 
 
WТО/АCC/4 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasının 
tərkib hissəsi kimi xarici ticarət 
rejiminin araşdırılması prosedurası 
zamanı suallara qənaətbəxş 
cavabların verilməsindən əlavə, 
müraciət edən ölkədən bir sıra 
xüsusi sənədlərin hazırlanması da 
tələb olunur. Belə sənədlərin 
birincisi (ACC/4 kimi tanınan) 
müəyyən olunmuş formada 
cədvəllər dəstidir ki, orada müraciət 
edən ölkənin son üç il üçün kənd 
təsərrüfatında daxili dəstək 
haqqında tam məlumat, habelə, 
həmin ölkənin kənd təsərrüfatı 
məhsulları üçün malik olduğu ixrac 



subsidiyaları haqqında məlumat 
təqdim olunur. 

WТО/АCC/8 
(Sanitar və 
fitosanitar tədbirləri 
və ticarətə texniki 
maneələrə dair 
cədvəl) 
 
WТО/ACC/8 (список 
(программ, перечень) 
об санитарных и 
фитосанитарных 
мерах и технических 
барьеров в торговле) 
 
WТО/АCC/8 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasında 
xarici ticarət rejiminin araşdırılması 
prosedurası zamanı suallara 
qənaətbəxş cavabların 
verilməsindən əlavə, müraciət edən 
ölkədən bir sıra xüsusi sənədlərin 
hazırlanması da tələb olunur. Belə 
sənədlərdən növbəti biri (ACC/8 
kimi tanınan), yenə də müəyyən 
edilmiş cədvəl formasında, 
müraciət edən ölkənin müvafiq 
qanunlarını və tənzimləmə 
fəaliyyətlərini Ticarətə Texniki 
Maneələr Haqqında və Sanitar və 
Fitosanitar Tədbirlərin Tətbiqi 
Haqqında Sazişə əsasən müəyyən 
edilmiş tələblər ilə müqayisə edir. 

WТО/АCC/9 (Əqli 
mülkiyyətin ticarət 
aspektlərinə dair 
cədvəl) 
 
WТО/ACC/9 (список 
(программ, перечень) 
об торговых 
аспектов 
интеллектуальной 
собственности) 
 
WТО/АCC/9 

ÜTT-yə üzvolma prosedurasında 
xarici ticarət rejiminin araşdırılması 
prosedurası zamanı suallara 
qənaətbəxş cavabların 
verilməsindən əlavə, müraciət edən 
ölkədən bir sıra xüsusi sənədlərin 
hazırlanması da tələb olunur. Belə 
sənədlərin birində (ACC/9 kimi 
tanınan) müraciət edən ölkənin əqli 
mülkiyyət qanunlarının Ticarətlə 
Bağlı Əqli Mülkiyyət Hüquqları 
Haqqında Sazişin tələbləri ilə 
müqayisəsi təqdim olunur. 



...ilə uzlaşır (bir 
araya sığır)  
 
Совместимый с… 
 
Not inconsistent with 

Mübahisələrin həlli üzrə 
hesabatlarda ekspertlər tərəfindən 
tez-tez işlədilən ifadədir. Bu 
ifadənin mahiyyəti odur ki, ekspert 
qrupunun rəyinə əsasən, araşdırılan 
tədbirlər ÜTT qaydalarına ziddir.  

VI maddənin yerinə 
yetirilməsi haqqında 
Saziş 
 
Соглашение о 
выполнение статьи 
VI 
 
Agreement on 
implementation of 
Article VI 

1979-cu ildə bağlanmış çoxtərəfli 
ticarət razılaşmasıdır və “Kennedii 
raundu”nun tərkibi kimi 1967-ci 
ildə bağlanmış anoloji razılaşmanı 
dəyişdirmişdir. Antidempinq 
rüsumlarının fəaliyyət müddəti, 
alınması metodu və yüksək 
həddlərinin təyin olunması yolu ilə 
onların maksimal olaraq 
universallaşdırılması imkanlarının 
əldə edilməsinə yönəlmişdir. 
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