
2. Beynəlxalq əmək bölgüsünün mahiyyəti və zəruriliyi 

BƏB – ictimai əmək bölgüsünün xüsusi növüdür. O, ölkədaxili əmək bölgüsünün inkişafı 

əsasında yaranır. 

 Qeyd edək ki, öz strukturlarına görə ölkədaxili əmək bölgüsünün və BƏB-in bir sıra 

ümumi cəhətləri vardır.  

Birincisi, onların hər ikisi ictimai əmək bölgüsünə aiddir. Çünki, onların hər ikisi cəmiyyət 

üzvləri arasında baş verir.  

İkincisi, həm ölkədaxili əmək bölgüsündə, həm də BƏB-də müəssisələrin ixtisaslaşması 

müəyyən növ məhsulların istehsalı və bu məhsullarla mübadilə əsasında baş verir.  

Üçüncüsü, qeyd olunan hər iki əmək bölgüsü forması özlüyündə müxtəlif müəssisələrin 

istehsal kollektivlərinin eyni zamanda mövcud olan əməyini əks etdirir. Bu müəssisələr 

istehsal etdikləri məhsulları mübadilə etməklə öz aralarında iqtisadi əlaqələr qururlar. 

Beləliklə, həm ölkə daxilində, həm də dövlətlər arasında əmək bölgüsü xüsusi üsullarla 

həyata keçirilən birgə əməkdir. 

BƏB-i ölkədaxili əmək bölgüsündən fərqləndirən əhəmiyyətli cəhətlər mövcuddur. Bu 

fərqli cəhətlər özünü aşağıdakılarda göstərir: 

1. BƏB və ölkədaxili əmək bölgüsü arasında daha çox nəzərə çarpan fərq onların fəalyyət 

sferalarının özünəməxsusluğundadır. Əgər ölkədaxili əmək bölgüsü hər hansı bir milli 

iqtisadiyyatın strukturunu əks etdirirsə, BƏB iki və ya daha artıq milli iqtisadiyyatlar 

arasında münasibətlərin qurulması deməkdir. 

2. Digər fərq BƏB-in və ölkədaxili əmək bölgüsünün ölkələrin milli məcmu ictimai 

əməyinin strukturuna təsir istiqamətlərinin spesifikliyindədir. Ölkədaxili əmək 

bölgüsünün inkişafı zamanı milli iqtisadiyyatın strukturunun birbaşa dəyişilməsi baş 

verir. BƏB zamanı isə dəyişmə birbaşa yox, dolayı yolla, yəni milli iqtisadiyyatın digər 

ölkələrin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması yolu ilə baş verir. 

3. Ölkədaxili əmək bölgüsü və BƏB arasında fərqlilik özünü həmçinin bu iqtisadi 

proseslərdə iştirak edən subyektlərin səlahiyyətlərinin həcmində göstərir. Məlumdur ki, 

ölkədaxili əmək bölgüsünün subyektləri kimi, ayrı-ayrı müəssisələr, firmalar, şirkətlər çıxış 

edirlər. Onlar həmçinin BƏB-in də subyektləridir. Lakin BƏB zamanı dövlətin rolu 

əhəmiyyətli dərəcədə artır ki, bu da özünü milli müəssisələrin xarici iqtisadi 

fəaliyyətlərinin dəstəklənməsində, bəzən isə məhdudlaşdırılmasında göstərir. 

4. BƏB ölkədaxili əmək bölgüsündən bu proseslərdə fəaliyyət göstərən obyektlərin əhatə 

dairəsinin irihəcmliliyi ilə də fərqlənir. Məlumdur ki, ölkədaxili əmək bölgüsünün 

obyektləri kimi müxtəlif əmtəələr və xidmətlər çıxış edirlər. Ölkə daxilində müəssisələr 



həmçinin texnoloji nailiyyətlərlə, elmi-texniki təcrübə ilə, mütəxəssislər və işçilərlə 

mübadilə edirlər. Bütün bu sadalanan obyektlər BƏB üçün də xarakterikdir, lakin onların 

əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, BƏB ölkədaxili əmək bölgüsünün 

davamı deyil. O, ictimai əmək bölgüsünün xüsusi, müstəqil növlərindən biridir. 

Beləliklə, beynəlxalq əmək bölgüsü müxtəlif ölkələrin müəssisələrinin müəyyən əmtəə və 

xidmətlərin istehsalı üzrə ixtisaslaşdıqları və sonradan bu əmtəə və xidmətlərlə 

mübadiləni həyata keçirdikləri, qarşılıqlı surətdə asılı olan istehsalın təşkili sistemi və ya 

üsuludur. 

BƏB-in mahiyyəti özünü istehsal prosesinin bölünməsinin və birləşməsinin dialektik 

vəhdətində göstərir. BƏB-in əsas məzmunu əmək fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin 

ayrılmasından və xüsusiləşməsindən, onların qarşılıqlı fəaliyyətindən və bir-birlərini 

qarşılıqlı surətdə tamamlamalarından ibarətdir. 

BƏB-in formalarına gəldikdə isə, dünya arenasında da istehsal fəaliyyətinin nəticələri ilə 

mübadilə müəyyən qruplara – istehsal sahələrinə, altsahələrinə və növlərinə daxil olan 

müəssisələr arasında baş verir. Və mübadilənin hansı qrupa daxil olan müəssisələr 

arasında baş verməsindən asılı olaraq BƏB-in uyğun formaları – sahədaxili, sahələrarası, 

növlərarası formaları meydana gəlir. Lakin dünya arenasında regionlararası forma əvəzinə 

iki ölkə arasında əmək bölgüsünü xarakterizə edən milli təsərrüfat forması əmələ gəlir. 

BƏB-in sahədaxili forması milli təsərrüfatın hər hansı bir eyni sahəsinə aid olan müxtəlif 

ölkə müəssisələrinin müəyyən predmet, o cümlədən detal, aqreqat və s. istehsalı və 

mübadiləsi üzrə (məsələn, müxtəlif növ traktorların və onların hissələrinin istehsalı və 

mübadiləsi) səylərini təmərgüzləşdirmələri deməkdir. 

BƏB-in sahələrarası forması əmək bölgüsünün milli təsərrüfatların müxtəlif sahələri 

(məsələn, maşınqayırma və bitkiçilik) arasında peyda olması demək deyil. 

Bu zaman söhbət eyni növ istehsalın, yəni sənayenin və ya kənd təsərrüfatının müxtəlif 

sahələri arasında əmək bölgüsündən gedir. 

Yuxarıda qeyd olunan iki formadan fərqli olaraq BƏB-in növlərarası forması istehsalın 

müxtəlif növləri (məsələn, sənaye və kənd təsərrüfatı) arasında əmək bölgüsü deməkdir. 

Nəhayət, BƏB-in milli təsərrüfat forması ölkələr arasında əmək fəaliyyətinin bölgüsünün 

onların milli iqtisadiyyatları miqyasında baş verməsidir. Bu forma ayrı ölkələrin ümumi 

daxili məhsulun xarici bazarda satış üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin istehsalı 

üzrə səylərini cəmləşdirməsini əks etdirir. 



BƏB prosesində əsas budur ki, bu prosesin hər bir iştirakçısı BƏB-də iştirakdan iqtisadi 

maraq, mənfəət güdür və son nəticədə onu tapır. Beynəlxalq mübadilə zamanı BƏB-in 

üstünlüklərinin reallaşdırılması hər bir ölkəyə ən azı aşağıdakıları əldə etməyə imkan 

verir: 

1) ixrac edilən əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq və daxili qiymətləri arasında fərqi; 

2) daha ucuz idxaldan istifadə etməklə milli istehsaldan imtinanın daxili xərclərin 

qənaətinə gətirib çıxarmasını. 

Yuxarıda deyilənlərdən çıxış edərək BƏB-in məzmununu açan əsas tezisləri aşağıdakı kimi 

formalaşdırmaq olar: 

- BƏB ictimai əmək bölgüsünün xüsusi növüdür, ölkə daxili əmək bölgüsündən fərqli 

olaraq BƏB müxtəlif ölkələrin müəssisələri arasında baş verir; 

- BƏB iki xarakterik cəhətə - istehsalın ixtisaslaşması və mübadiləyə malikdir; 

- müəssisələrin ixtisaslaşması üç formada – predmet, peşəkar və ərazi formalarında baş 

verir; 

- istehsalın ixtisaslaşması formalarından fərqli olaraq BƏB-in müxtəlif formaları 

(sahədaxili, sahələrarası, növlərarası və milli təsərrüfat) müəyyən qrup 

 üəssisələr arasında mübadiləni əks etdirir. 

 

Beynəlxalq əmək bölgüsünün əsas konsepsiyaları 

BƏB nəzəriyyəsi öz nəzəri əsaslarını və inkişafını ilk klassik iqtisadçılar – Adam Smit və 

David Rikardonun əsərlərində tapıb. İngilis iqtisadçısı A.Smit özünün “Xalqların 

sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında traktat” (1776) əsərində azad ticarətin və 

sahibkarlığın zəruriliyini sübut edirdi. 

A.Smit əmək bölgüsü prinsipini beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə münasibətdə tətbiq edərək 

belə bir nəticəyə gəlib ki, mübadiləyə hazır olan hər bir ölkə mütləq üstünlüyə malik 

olduğu əmtəə üzrə ixtisaslaşdığı halda, bundan digər ölkələr də mənfəət qazanırlar. 

Beləliklə, A.Smitə görə, əmək bölgüsünün əsasında mütləq üstünlük prinsipinə əsaslanan 

ixtisaslaşma durur. 

Lakin mütləq üstünlüyə əsaslanan ixtisaslaşma bu cür üstünlüyə malik olmayan ölkələrə 

beynəlxalq mübadilədə iştirak etməyə imkan vermir. A.Smitin nəzəriyyəsində mövcud 

olan bu çatışmazlıq digər ingilis iqtisadçıları – David Rikardo, R.Torrens və Con Stüart 

Millin əsərlərində aradan qaldırılmağa çalışılıb. 



Onların, xüsusilə də D.Rikardonun BƏB nəzəriyyəsinin inkişafına göstərdikləri əsas 

xidmət iqtisad elminin fundamental nəzəriyyələrindən birinin – müqayisəli üstünlüklər 

nəzəriyyəsini işləmələrindən ibarətdir. 

Müqayisəli üstünlüklər (və ya istehsalın müqayisəli xərcləri) nəzəriyyəsinin əsasında 

ölkələr arasında istehsal şərtlərində fərqlərin mövcudluğu fikri durur. 

Prinsipcə istənilən ölkədə istənilən əmtəənin istehsalı prosesini təşkil etmək olar. Məsələn, 

Azərbaycanda kivi yetişdirmək mümkündür. Lakin çəkilən xərclərin çoxluğu səbəbindən 

onun dəyəri yüksək olardı. Bu və ya digər əmtəələrin istehsalı üçün çəkilən xərclərin 

müqayisəsi göstərir ki, bütün əmtəələrin istehsalındansa daha az xərc tələb edən əmtəənin 

istehsalına diqqəti yönəltmək daha sərfəli olardı. Bu əmtəə üzrə ixtisaslaşma mübadilə 

vasitəsilə xarici bazarda digər əmtəələri də əldə etməyə imkan verir. 

Klassik məktəbin digər bir nümayəndəsi Con Stüart Mill isə öz əsərlərində aşağıdakı iki 

əsas məsələni sübut edib: 

1) beynəlxalq istehsal ixtisaslaşması istiqamətində edilən təbii səylər son nəticədə bu 

ixtisaslaşmadan əldə edilən mənfəətlərin tarazlaşdırılmasına gətirib çıxarır; 

2) tam və ya qismən ixtisaslaşma şərtləri istehsaldan əldə edilən gəlirlərin qeyribərabərliyi 

ilə müəyyən olunur. 

Klassik iqtisadçıların ideyaları sonradan XX əsrin iqtisadçılarının əsərlərində öz inkişafını 

tapmışdır. Klassik iqtisadşılar ölkənin hansı əmtəə istehsalı üzrə ixtisaslaşmasının 

məqsədəuyğun olduğunu müəyyən etməyə çalışdıqları zaman əmək dəyəri nəzəriyyəsinə 

əsaslanırdılar. XIX əsrin ikinci yarısından etibarən isə istehsal amilləri nəzəriyyəsi geniş 

surətdə inkişaf etməyə başladı. Bu nəzəriyyəyə görə, əmtəənin istehsalı, onun dəyərinin 

formalaşdırılması zamanı üç faktor – torpaq, əmək və kapital iştirak edir.  

Bu nəzəriyyələr, həmçinin mütləq və müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyələri barədə sonrakı 

mövzuda geniş surətdə məlumat veriləcəkdir. 

BƏB-in modernləşdirilməsi istiqamətində müasir Qərb nəzəriyyələrinə gəldikdə isə, onları 

şərti olaraq iki qrupa bölmək olar: 

1) “qarşılıqlı asılılıq” konsepsiyasının müxtəlif variantları; 

2) BƏB-in mövcud modelinin yenidən qurulması üçün konkret tövsiyələr və planlar. 

1970-ci illərin ortalarından yayılmağa başlamış qarşılıqlı asılılıq konsepsiyaları ideyaları 

“yeni BƏB nəzəriyyəsi”nin əsasını təşkil edir. Bu ideyalar bir sıra sənayecə inkişaf etmiş 

ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların rəsmi doktrinalarında öz əksini tapmışdır. 



“Qarşılıqlı asılılıq” konsepsiyasının nümayəndələrindən biri, holland iqtisadçısı 

K.Nuvenhuze öz ideyalarının əsaslandırılması üçün ilk növbədə bütün ölkələr üçün 

ümumi olan ekoloji faktorlara müraciət edir. Bu faktorlara o, aşağıdakıları aid edir: 

1) ətraf mühitin qeyri-sabitliyi; 

2) təbii resursların məhdudluğu və bərpa olunmaması. 

Onun fikrincə, inkişaf etmiş ölkələrin (İEÖ) inkişaf etməkdə olan ölkələrdən (İEOÖ) 

xammal asılılığı və əksinə İEOÖ-in İEÖ-dən texnologiya asılılığı mövcud olan bir şəraitdə 

bu ölkələr bir-birlərindən qarşılıqlı surətdə asılıdırlar və bir-birlərinə “qarşılıqlı təzyiq” 

edirlər. K.Nuvenhuzeyə görə, məhz bu situasiyadan çıxış edərək BƏB-i qurmaq lazımdır. 

Digər Qərb iqtisadçısı R.Kuper (Harvard məktəbi) də qarşılıqlı asılılıq probleminə 

müraciət edərək onu bir neçə aspektdə nəzərdən keçirir. Onun fikrincə qarşılıqlı asılılığın 

dörd növü mövcuddur: 

1) struktur asılılığı; bu zaman ölkələr bir-birlərindən o qədər asıldırlar ki, bir ölkənin 

iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliyin təsiri özünü dərhal digər ölkədəki mövcud 

situasiyada göstərir; 

2) iqtisadi siyasət üzrə müəyyən edilmiş məqsədlərin qarşılıqlı asılılığı; 

3) iqtisadi inkişafın xarici faktorlarının qarşılıqlı asılılığı; 

4) siyasi qarşılıqlı asılılıq. 

Qarşılıqlı asılılıq konsepsiyaları ümumi xarakter daşımaqla, digər iqtisadi nəzəriyyələr 

qrupu – mövcud BƏB-in modernləşdirilməsi nəzəriyyələri üçün çıxış nöqtəsi rolunu 

oynayırlar. BƏB-in modernləşdirilməsinin əsas ideyası inkişaf etməkdə olan ölkələrə 

proteksionizm siyasətindən imtina edilməsinin və iqtisadiyyata geniş surətdə xarici 

kapitalı cəlb edilməsinin tövsiyə olunmasından ibarətdir. 

Bir çox İEOÖ bu tövsiyəyə əməl edərək çoxsaylı birgə müəssisələr təsis etməklə, azad 

sahibkarlıq zonaları və s. təşkil etməklə “açıq qapı”, “açıq iqtisadiyyat” siyasəti yeritməyə 

başladılar. Bu siyasətdən ən çox mənfəət götürənlər Şərqi Asiya və Latın Amerikasının 

“Yeni Sənaye Ölkələri” adlandırılan dövlətləri oldu. Lakin maraqlıdır ki, onlar bu siyasəti 

həyata keçirərkən heç də tamamilə proteksionizm siyasətindən imtina etmirlər və ehtiyac 

olduqca ondan istifadə edirlər. 

Qərb iqtisadçılarının nöqteyi-nəzərindən “yeni” və “modernləşdirilmiş” BƏB ideyalarının 

praktiki əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 

Əsas fikir İEOÖ-in sahəvi ixtisaslaşmasının yeni istiqamətinin bərqərar edilməsindən 

ibarətdir. Bu ölkələrə ilk növbədə İEÖ-in ehtiyaclarının ödəmək üçün əməktutumlu, 



materialtutumlu, standart məhsulların istehsalı və ixracı üzrə istiqamət götürməyi təklif 

edilir. Öz növbəsində, onların fikrincə, sənayecə inkişaf etmiş ölkələr öz maraqlarını 

yüksəkixtisaslı iş qüvvəsinin payının yuxarı olduğu və intensiv elmi-texniki prosesin baş 

verdiyi iqtisadiyyat sahələrində cəmləşdirməlidirlər. 

Bu fikirlər ardıcıl olaraq praktikada reallaşdırılır. Belə ki, İEOÖ-də xarici kapitalın birbaşa 

investisiyalarının ümumi həcmində emaledici sənaye sahələrinə yönəldilmiş kapitalın payı 

artır, “çirkli” istehsalın İEOÖ-ə köçürülməsi prosesi baş verir. Bu zaman sahəvi 

ixtisaslaşma üçmərhələli sxem üzrə həyata keçirilir: 

1) “yeni sənaye ölkələri” əsasən nisbətən ixtisaslı əmək və müasir texnologiyalar tələb edən 

əmtəələr istehsal edirlər; 

2) İEOÖ-lərin bir qədər az inkişaf etmişləri əməktutumlu məhsulların istehsalına, xammal 

ixracına vurğu edirlər; daha az inkişaf etmiş ölkələr isə ümumiyyətlə bu sxemdən kənarda 

qalırlar; 

3) sənayecə inkişaf etmiş ölkələr səylərini kapitaltutumlu, yüksək texnologiyaya əsaslanan 

məhsulların istehsalında təmərgüzləşdirirlər. 

BƏB-in müasir konsepsiyalarının, onun modernləşdirilməsi üzrə təklif olunan planların 

təhlili, həmçinin bu konsepsiyaların praktikada reallaşdırılması göstərir ki, dünya istehsal 

qüvvələrinin inkişafının hazırkı mərhələsində İEÖ və İEOÖ arasında beynəlxalq 

ixtisaslaşmanın və kooperativləşdirmənin yeni tipi formalaşmış, İEOÖlərin dünya 

təsərrüfatına inteqrasiyası güclənmişdir. 

 

İstehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması: mahiyyəti və formaları 

İstehsalın beynəlxalq ixtisaslaşması ölkələr arasında əmək bölgüsünün elə bir formasıdır 

ki, milli istehsalların differensiallaşması əsasında dünya üzrə eynicinsli istehsalın 

təmərküzləşməsi, müstəqil texnoloji proseslərin ayrılması baş verir və bu zaman ayrı-ayrı 

istehsal sahələrində məhsul istehsalı daxili ehtiyacları aşır.  

Beynəlxalq ixtisaslaşma iki əsas istiqamət – istehsal və ərazi istiqamətləri üzrə inkişaf edir. 

Istehsal istiqaməti öz növbəsində aşağıdakılara bölünür: 

• sahələrarası ixtisaslaşma; 

• sahədaxili ixtisaslaşma; 

• müxtəlif firma və müəssisələrin ixtisaslaşması. 



Beynəlxalq ixtisaslaşmanın ərazi aspekti aşağıdakı istiqamətlərdə ixtisaslaşmaları nəzərdə 

tutur: 

• ayrı-ayrı ölkələr; 

• ölkə qrupları; 

• regionlar. 

Əksər iqtisadçıların fikrincə, istehsalın beynəlxalq ixtisaslaşmasının üç əsas növü vardır: 

1) hazır məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaşma (predmet ixtisaslaşması); 

2) ayrı-ayrı dettalar üzrə ixtisaslaşama (hazır məhsulların komponentlərinin və hissələrinin 

istehsalı); 

3) texnoloji və ya mərhələ ixtisaslaşması (yəni, ayrı-ayrı texnoloji proseslərin həyata 

keçirilməsi, məsələn, yığım, qaynaq və s.). 

 

Beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsi: xüsusiyyətləri və növləri 

BƏB-in digər forması istehsalın beynəlxalq kooperativləşdirilməsidir. Onun obyektiv əsası 

kimi məhsuldar qüvvələrin artan inkişaf səviyyəsi, müstəqil müəssisələr arasında möhkəm 

və sabit istehsal əlaqələri prosesi çıxış edir. 

Kooperativləşdirmənin mahiyyətinin aydınlaşdırılması üçün onun ilk növbədə 

kooperasiyadan olan fərqini göstərmək lazımdır. Qeyd edək ki, bu anlayışlar tamamilə 

fərqli iqtisadi məzmun kəsb edir. 

Kooperasiya dedikdə bir müəssisədə, iri firmada və ya korporasiyada çalışan çoxsaylı 

işçilərin birgə həyata keçirdikləri istehsal prosesi başa düşülür. Bu zaman istehsalın həyata 

keçirildiyi təşkilati və iqtisadi struktur vahid xarakter kəsb edir, bir və ya bir neçə şəxsin 

mülkiyyətində olur. 

Kooperasiyanın əksinə olaraq, kooperativləşdirmə müəyyən məhsulun hazırlanmasında 

iştirak edən və bu zaman özünün təsərrüfat müstəqilliyini saxlayan müxtəlif müəssisələr 

arasında istehsal əlaqələrinin mövcudluğu deməkdir. 

Kooperativləşdirmədə iki xarakter cəhəti fərqləndirmək lazımdır:  

a) bu prosesin inkişafı zamanı müxtəlif ölkələrin müstəqil istehsalçıları ayrı-ayrı məhsul 

növlərinin yaradılması üzrə müqavilə əsasında birgə fəaliyyət həyata keçirirlər, yəni 

kooperativləşən müəssisələr razılaşdırılmış məhsul çeşidinin birgə istehsalı üzrə 

məsuliyyəti bölüşdürürlər;  



b) kooperativləşdirmə birgə istehsalın iştirakçıları arasında mübadilənin olmasını nəzərdə 

tutur.  

Qeyd olunanlar göstərir ki, kooperativləşdirmə BƏB-in iki xarakterik cəhətini özündə əks 

etdirir və deməli, onun formalarından biridir. 

Beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsi üçün aşağıdakı xüsusiyyətlər xarakterikdir: 

1. Kooperasiyanın mürəkkəb formaları – sənaye birlikləri və ya transmilli şirkətlərdən 

fərqli olaraq kooperativləşdirmədə istehsal əlaqələri müxtəlif mülkiyyətçilər arasında baş 

verir. Bu, beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsinin ən əsas xarakterik xüsusiyyətidir. 

2. Beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsinin vacib xüsusiyyətlərindən biri də onun 

ilkin müqavilə xarakteri daşımasıdır. Kooperativləşdirmədə maraqlı olan müstəqil 

subyektlər – müxtəlif ölkələrin firma və müəssisələri – birgə istehsal prosesinin şərtlərini 

müqavilə əsasında razılaşdırırlar. 

3. Beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsi kooperasiya ilə yanaşı adi ticarətdən də 

fərqlənir. Əmtəələrlə, xidmətlərlə, elmi-texniki biliklərlə beynəlxalq ticarət zamanı yalnız 

dəyər formasının dəyişilməsi baş verir və hər bir partnyor müəyyən istehsal funksiyalarını 

müstəqil olaraq yerinə yetirir. Kooperativləşdirmə zamanı isə partnyorların münasibətləri 

özünü bilavasitə istehsal prosesində əks etdirir. Kooperativləşdirmə üçün ticarətə nisbətən 

daha intensiv əməkdaşlıq xarakterikdir. Tərəflərin fəaliyyəti qarşılıqlı asılı xarakter daşıyır 

və onlar müəyyən təsərrüfat məqsədinin əldə edilməsinə yönəlmiş birgə fəaliyyəti həyata 

keçirirlər. 

4. Beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsinin digər bir xüsusiyyəti bu zaman 

müəssisələr arasında qurulan istehsal əlaqələri uzunmüddətli xarakter kəsb etməsindən 

ibarətdir. Birdəfəlik olan beynəlxalq ticarətdən fərqli olaraq kooperativləşdirmə 

münasibətləri uzun dövr üçün nəzərdə tutulur. 

5. Nəhayət, beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsinin fərqləndirici xüsusiyyəti özünü 

həmçinin, onun bəzən kompleks xarakter daşımasında göstərir. Yəni, kooperativləşdirmə 

istehsal prosesi ilə yanaşı, elmi-tədqiqat işlərini, istehsala xidmət edən satış fəaliyyətini də 

əhatə edir. 

Beynəlxalq istehsal kooperativləşdirilməsi özünün inkişaf etmiş formalarında müxtəlif 

əməkdaşlıq sferalarını əhatə edir: 

1) İstehsal-texnoloji əməkdaşlığa aiddir: a) lisenziyaların ötürülməsi və mülkiyyət 

hüquqlarının istifadəsi; b) layihə-konstruktor sənədlərinin, texnoloji proseslərin, məhsulun 

texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin, tikinti və quraşdırma işlərinin işlənməsi və 



razılaşdırılması; c) istehsalın idarə edilməsinin, standartlaşdırmanın, unifikasiyanın, 

sertifikatlaşdırmanın, istehsal proqramlarının bölgüsünün təkmilləşdirilməsi; 

2) Kooperasiya olunmuş məhsulların satışı ilə əlaqədar ticarət-iqtisadi proseslər, yəni, 

qarşılıqlı əlaqəli məhsulun kooperantlar və bir sıra üçüncü şəxslər arasında 

reallaşdırılması; 

3) Texnikaya satışdan sonra xidmətin göstərilməsi. 

Əlaqələrinin qurulması zamanı əsasən üç metoddan istifadə edilir: 

• birgə proqramların həyata keçirilməsi; 

• müqavilə əsasında ixtisaslaşma; 

• birgə müəssisələrin yaradılması. 

Birgə proqramların həyata keçirilməsi iki əsas formada reallaşdırılır: istehsalın ardıcıl 

kooperativləşdirilməsi və birgə istehsal. 

İstehsalın ardıcıl kooperativləşdirilməsi sifarışçinin istəyinə əsasən icraçı tərəfindən 

müəyyən işin görülməsini nəzərdə tutur. Bunun üçün tərəflər arasında xüsusi müqavilə 

imzalanır. Müqavilə ixtisaslaşması istehsal kooperativləşdirilməsinin iştirakçıları arasında 

istehsal proqramlarının bölgüsünü nəzərdə tutr. Razılığa gələn tərəflər istehsalın bir-

birlərini təkrarlayan proseslərini aradan qaldırmağa, həmçinin öz aralarında birbaşa 

rəqabətə yol verməməyə səy göstərirlər. 

Birgə müəssisələr bütün dünyada genuş yayılmış inteqrasiya olunmuş kooperasiyadır. Bu 

cür təşkilati forma zamanı müxtəlif, qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış məqsədlərin 

reallaşdırılması üçün bir neçə iştirakçının resursları birləşdirilir. 

 

 


