Beynəlxalq ticarət anlayışı, obyektləri və subyektləri, formaları və onun milli
iqtisadiyyat üçün əhəmiyyəti. Beynəlxalq ticarət dedikdə bütün dünya ölkələrinin
xarici ticarətlərinin məcmusunu əks etdirən əmtəə-pul münasibətləri sferası başa
düşülür. Başqa sözlə, beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin satıcıları və alıcıları
arasında əmək məhsulları (əmtəə və xidmətlər) ilə mübadilə sistemidir.
Xarici ticarət isə milli təsərrüfatlar arasında əmtəə və xidmətlərlə mübadilədir.
“Xarici ticarət” termini ancaq ayrıca götürülmüş ölkə üçün tətbiq edilə bilər.
Beynəlxalq ticarət prosesində əmtəə axınlarının iki istiqaməti – ixrac və idxal
meydana gəlir. İxrac və idxal əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi göstəriciləri üçün
xarici və beynəlxalq ticarətin aşağıdakı kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarının
müəyyən
1. dəyər və fiziki həcm (əmtəə dövriyyəsi);
2. dünya ticarətində əmtəə qruplarının nisbətini əks etdirən əmtəə strukturu;
3. ticarət axınlarının ayrı-ayrı ölkələr və onların qrupları arasında bölgüsünü əks
etdirən coğrafi strukturu.
Xarici ticarət dövriyyəsi bu və ya digər ölkənin ixracının və idxalının dəyərlərinin
cəmidir. Xarici ticarətin dəyər həcmi müəyyən dövr üçün cari valyuta
məzənnələrindən istifadə etməklə cari qiymətlərdə hesablanır.Xarici ticarətin fiziki
həcmi daimi qiymətlərdə hesablanır və zəruri müqayisələri aparmağa və xarici
ticarətin real dinamikasını müəyyən etməyə imkan verir. Dünya əmtəə dövriyyəsi
bütün dünya dövlətlərinin ancaq ixraclarının həcmini toplamaqla müəyyən edilir
və adətən ABŞ dollarında əks olunur. İxrac əməliyyatları özündə əmtəənin gəminin
göyərtəsinə çatdırılması və yüklənmə limanında malın gəminin tutacağından
göyərtəsinə keçirilməsi ilə əlaqədar xərcləri əks etdirən FOB (free on board –
franko göyərtədə) qiymətləri əsasında hesablanır.
İdxal əməliyyatlarının hesablanması özündə FOB şərtləri ilə yanaşı yükün
sığortalanması ilə bağlı xərcləri əks etdirən CIF (cost, insurance, freight – dəyər,
sığorta, fraxt) qiymətləri əsasında əks etdirilir.
Beynəlxalq ticarətin subyektləri kimi aşağıdakılar çıxış edir:
1.dünya ölkələri;
2.regional inteqrasiya qrupları;
3.transmilli və çoxmilli şirkətlər.
Beynəlxalq ticarətin obyektləti kimi insan əməyinin məhsulları - əmtəə və
xidmətlər fərqləndirilir. Lakin heç də bütün əmtəələr və xidmətlər beynəlxalq

mübadilənin obyekti kimi şıxış etmirlər. Buna görə də ticarət edilə bilən və
bilinməyən əmtəələr anlayışları fərqləndirilir. Ticarət edilə bilən əmtəələr dedikdə
müxtəlif ölkələr arasında hərəkət edə bilən əmtəələr nəzərdə tutulur. Onların
qiymətləri həm daxili, həm də dünya bazrlarında tələb və təklifin qarşılıqlı təsiri ilə
müəyyən edilir. Ticarət edilə bilinməyən əmtəələr isə istehsal olunduğu ölkədə
istehlak edilən və ölkələr arasında hərəkət etməyən əmtəələr başa düşülür.
Onların qiyməti milli çərçivədə mövcud olan tələb və təklif nisbəti ilə müəyyən
edilir. Beynəlxalq ticarətin obyekti kimi əmtəə və xidmətlərin çıxış etdiyini nəzərə
alsaq onun iki formasını - əmtəələrlə beynəlxalq ticarəti və xidmətlərlə beynəlxalq
ticarəti fərqləndirmək olar. Əmtəələrlə beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin
əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında meydana gələn
əlaqələr formasıdır. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin satıcıları və
alıcıları arasında xidmətlərlə mübadiləni əks etdirən dünya təsərrüfat əlaqələrinin
xüsusi bir formasıdır.
Xarici ticarətin milli iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətini ümumi şəkildə aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
1. İstehsal və resurs çatışmazlığının aradan qaldırılması.
2. Daxili tələbdən daha artıq istehsala nail olunması.
3. Rəqabət.
4. Daxili bazar tələbinin inkişafı.
5. Gəlir əldə edilməsi.
6. İqtisadi dinamizm.
Beynəlxalq ticarətin BİM sistemində yeri aşağıdakılarıla müəyyən edilir:
1) dünya təsərrüfat əlaqələrinin bütün formalarının (kapital ixracı, istehsal
kooperasiyası, elmi-texniki əməkdaşlıq və s.) nəticələri məhz onun vasitəsilə
reallaşdırılır;
2) əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin inkişafı son nəticədə xidmətlərlə beynəlxalq
mübadilənin dinamikasını müəyyən edir;
3) beynəlxalq ticarətin inkişafı regional iqtisadi inteqrasiyanın mühüm şərtidir və
beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləşməsinə şərait yaradır;
4) beynəlxalq ticarət xarici investisiya və beynəlxlaq hesablaşmalar prosesini
stimullaşdırır.

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri və onların təkamülü. Xarici ticarətin müxtəlif
aspektlərini izah etməyə çalışan ilk nəzəriyyə kimi merkantilizmi göstərmək olar.
Merkantilizm nəzəriyyələrinin əsas nümayəndələri kimi, Tomas Meni, Antuan
Monkretyeni, Çarlz Davenantı, Vilyam Stafforu və digərlərini göstərmək olar.
Merkantilistlərin fikrincə, iqtisadi sistem üç sektordan – istehsal sektorundan,
kənd təsərrüfatı sektorundan və xaici koloniyalardan ibarət idi. Onlara görə,
tacirlər iqtisadi sistemin ən mühüm subyekti, əmək isə istehsalın əsas amili idi.
Merkantilistlər hesab edirdilər ki, ölkənin iqtisadi gücü onun qızıl və qiymətli
metallar ehtiyatları ilə ölçülməlidir. Qızıl ehtiyatlarının artımı dövlətin əsas vəzifəsi
olmalı və xarici ticarət də ilk növbədə buna xidmət etməlidir. Göründüyü kimi,
merkantilistlər qızıl və digər qiymətli metalları ölkə sərvətinin qaynağı hesab edir,
dövlət xəzinəsinə ölkənin iqtisadi və siyasi gücünün təməli kimi baxırdılar.
Merkantilistlərin beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsinə verdikləri töhfə danılmazdır, ən
azı ona görə ki, onlar ilk dəfə xarici ticarətin ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətini
qeyd etmiş və müasir iqtisadiyyatda tədiyə balansı adlanan anlayışı təsvir etmişlər.
Merkantilizm nəzəriyyəsini əsaslı surətdə tənqid edən ilk iqtisadçılardan biri ingilis
Devid Xyum olub. O, “qiymət-qızıl-axın”qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini işləməklə
merkantilistlərin “ölkə sonsuzluğa qədər qızıl ehtiyatlarını artıra bilər və bu, onun
beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinə təsir etməyəcək” fikrini şübhə altına qoydu.
Onun fikrincə, ölkəyə qızıl axınını təmin etməklə ticarət balansının müsbət
saldosunun dəstəklənməsi ölkə daxilində pul təklifini artıracaq və əmək
haqqlarının və qiymətlərin artımına gətirib çıxaracaq. Qiymətlərin artımı
nəticəsində isə ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyi aşağı düşəcək. Ölkədən qızıl axını
isə əksinə, qiymətlərin və əmək haqqlarının aşağı düşməsinə və rəqabət
qabiliyyətinin artmasına səbəb olacaq. Deməli, ölkə daxili iqtisadi faktorların işə
düçməsi səbəbindən daim ticarət balansının müsbət saldosunu saxlaya bilməz.
Merkantilizmdən az sonra yaranan fiziokratizm nəzəriyyəsi xarici ticarətə elə
böyük əhəmiyyət verməsə də iqtisadi elmin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu
nəzəriyyənin nümayəndələri kimi Fransua Keneni, Jak Turqonu, Viktor Mirabonu
göstərmək olar. Onlar merkantilistlərdən fərqli olaraq ölkənin sərvətinin əsasını
ticarətdə deyil, istehsalda, daha doğrusu kənd təsərrüfatı istehsalında görürdülər
və belə fikirləşirdilər ki, dövlət iqtisadi həyatın təbii axarına qarışmamalıdır. Bu
təlimin yaradıcılarından olan F.Kene belə hesab edirdi ki, dövlət ictimai həyatda
gedən proseslərə müvafiq qanunlar qəbul etməklə öz missiyasını başa
çatdırmalıdır. Bütün bunlarda azad ticarət siyasətinin ilk işartıları görünürdü.
Bununla belə, onların sərvətin yeganə mənbəyi haqqındakı nəzəri görüşləri
məhdud idi. Çünki, maddi nemətlərin məcmusundan ibarət olan sərvət yalnız

