
2. Dövlət və özəl transmilli korporasiyalar 

Ümumilikdə beynəlxalq şirkətlər bir sıra amillər kompleksinin təsiri altında yaranır ki, 

onların da sırasına aşağıdakıları aid etmək olar: 

- məhsuldar qüvvələrin inkişafı əsasında istehsalın və kapitalın beynəlmiləlləşməsi; 

- kapitalın xaricə ekspansiyası, xaricdə müəssisə və filialların yaradılması; 

- yüksək gəlirin əldə edilməsinə yönəlmiş səylər; 

- beynəlxalq və milli masştabda istehsalın və kapitalın təmərküzləşməsinə aparan kəskin 

rəqabət; 

- geoiqtisadi sərhədlərin əhəmiyyətinin azalması. 

Beynəlxalq şirkətlərin yaranması birbaşa xarici investisiyalar ilə birbaşa əlaqədardır. 

Dünya təcrübəsində beynəlxalq şirkətə müxtəlif dünya ölkələrinə birbaşa investisiyaları 

həyata keçirən iri şirkətin struktur təşkili forması kimi baxılır. Beynəlxalq şirkətin birbaşa 

xarici investisiyasının nəticəsi müxtəlif ola bilər. Bu zaman birbaşa qeyri-rezident 

sərmayəçinin 50%-də az paya malik olduğu xarici müəssisə, onun payının 50%-i keçdiyi 

qız firması və ya tam olaraq ona məxsus olan xarici filial yarana bilər. 

Beynəlxalq şirkətləri kapitalın mənşəyinə görə şərti olaraq üç qrupa bölmək olar. 

Transmilli şirkətlər baş şirkəti bir ölkənin kapitalına məxsus olan, filialları isə bütün dünya 

üzrə səpələnən şirkətlərə deyilir. Onlar kapitalına görə milli, fəaliyyətlərinə görə isə 

beynəlməliləldirlər. 

Çoxmilli şirkətlər dedikdə baş şirkəti iki və ya daha çox ölkənin kapitalına məxsus olan, 

filialları isə müxtəlif ölkələrdə yerləşən şirkətlər başa düşülür. Bu şirkətlər həm 

kapitallarına, həm də fəaliyyət sferalarına görə beynəlmiləldirlər. 

Ümüncü qrupa isə beynəlxalq kartelləri aid edirlər. bu zaman firmalar vahid ticarət 

siyasəti həyata keçirmək üçün birləşirlər. Onlar satış bazarının bölüşdürülməsi və öz 

məhsullarına minimal qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi üzrə razılığa gəlirlər. 

Transmilli (TMŞ) və çoxmilli (ÇMŞ) şirkətlərə beynəlxalq şirkətlərin mövcudluğu forması 

kimi baxılır. Beynəlxalq şirkətlərin iki yerə bölünməsi isə kifayət qədər şərtidir, çünki 

onların əsas keyfiyyət əlaməti kimi baş şirkəti neçə ölkənin kapitalının yaratdığı deyil, 

şirkətlərin fəaliyyətinin beynəlmiləl xarakteri çıxış edir.  

Çox zaman isə TMŞ və ÇMŞ-lər sinonimlər kimi istifadə olunurlar. Lakin, TMŞ anlayışı 

daha çox yayılmışdır. 



Yuxarıda deyilənlərin kontekstində birbaşa xarici investisiya əsasında yaradılmış bir xarici 

filiala sahib olan şirkətləri belə beynəlxalq hesab etmək olar. 

Bununla belə, beynəlxalq şirkətlərin müəyyən edilməsinin bir neçə variantı mövcuddur. 

TMŞ üzrə BMT komissiyası beynəlxalq şirkətlər kateqoriyasına aşağıdakı əlamətlərə malik 

şirkətləri aid edir: 

- hüquqi forması və fəaliyyət sferasından asılı olmayaraq iki və ya daha artıq ölkədə 

təsərrüfat vahidlərinə malik olanlar; 

- bir rəhbər mərkəz vasitəsilə razılaşdırılmış siyasət və ümumi strategiya həyata keçirməyə 

imkan verən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərənlər; 

- şirkətin ayrı-ayrı vahidləri mülkiyyət vasitəsilə və ya digər şəkildə elə cür əlaqədə 

olmalıdır ki, bu vahidlərdən biri və ya daha artığı digərlərinin fəaliyyətinə əhəmiyyətli 

təsir göstərir, onlarla biliklərini, təcrübəsini və məsuliyyətini bölüşdürür. 

YUNKTAD-ın sənədlərində transmilli şirkət özünə ana şirkəti və onun filiallarını aid edən 

səhmdar və ya özəl şirkət kimi göstərilir. Bu zaman ana şirkət yerləşdiyi ölkədən kənarda 

aktivləri və ya digər vahidləri idarə edən müəssisədir. 

TMŞ-lərin əsas əlaməti kimi onların fəaliyyətinin beynəlxalq xarakter kəsb etməsini 

göstərmək lazımdır. TMŞ-lər aşağıdakı əsas cəhətlərlə xarakterizə olunurlar: 

- TMŞ-lər dünya təsərrüfatının inkişafının, beynəlxalq əmək bölgüsü prosesinin aktiv 

iştirakçısıdır; 

- bu şirkətlər üçün kapitalın hərəkətinin milli sərhədlərdə mövcud olan maneələrdən nisbi 

müstəqilliyi xarakterikdir; 

- TMŞ-lər bir çox dünya ölkələrində öz əməliyyatlarını həyata keçirməklə dünya təsərrüfat 

əlaqələrinin tənzimlənmsində iştirak edirlər. 

Dünya praktikasında isə beynəlxalq şirkət dedikdə doğrudan da dünya əmtəə və istehsal 

amilləri bazarlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən iri şirkətlər başa düşülür. Bir qayda 

olaraq onların sırasına aşağıdakılara malik şirkətlər aid edilir: 

- satışın illik həcmi 1 milyard ABŞ dollarından az olmamalıdır; 

- ümumi dövriyyənin 1/5-dən 1/3-nə qədəri xarici əməliyyatların payına düşür; 

- xarici aktivlərin payı 25%-dən az deyildir; 

- ən azı altı ölkədə filialları mövcuddur. 



Beləliklə, beynəlxalq şirkətlərin əsas keyfiyyət əlaməti kimi birbaşa xarici investisiyalar 

prosesi çıxış edir. Bununla əlaqədar, beynəlxalq şirkətlərin yaranması prosesini xaricdə 

birbaşa investisiyaların yerləşdirilməsinin motivləri (satış bazarlarının genişləndirilməsi, 

ucuz resurslara çıxışın əldə edilməsi, mülkiyyətin alınması) ilə izah etmək olar. 

Bununla yanaşı, bu zaman beynəlxalq sahibkarlıq fəaliyyətinin daha konkret motiv və 

məqsədlərini də nəzərə almaq lazımdır. 

Transmilli xərclər nəzəriyyəsinə görə, istehsalın beynəlmiləlləşməsinin ən vacib stimulu 

kimi ana və xarici firmaların resurs potensialının (əsas fondlar, kadrlar, nou-haular) 

konkret xüsusiyyətləri çıxış edir. 

1980-ci illərdən etibarən xarici istehsalın inkişafının izahı üçün əsasən perspektivdə 

firmanın rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsi motivindən çıxış edirlər. Bu zaman 

rəqabət qabiliyyətlilik potensialına istehsal edilən əmtəə və xidmətlərin keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi üzrə, innovasiya, istehsal və satış potensialının inkişafı 

üzrə ilkin siqnal rolunu oynayan amillər kompleksi kimi baxılır. 

Şirkətin fəaliyyətinin səmərəliliyi birbaşa olaraq daxili və xarici korporativ əlaqələrin 

optimallaşdırılması, partnyorlarla qarşlıqlı fəaliyyətin daha səmərəli zəncirinin seçimi ilə 

əlaqələndirilir. 

Baş firma və onun xarici filialları arasında qarşılıqlı faydalı uzunmüddətli işgüzar 

əlaqələrin məcmu müsbət potensialı aşağıdakılardan irəli gəlir: 

- nəqliyyat xərclərinin qənaətinə imkan verən qarşılıqlı çatdırma sisteminin inkişafı; 

- şaquli əlaqələr əsasında ümumi satış şəbəkəsinin təşkil edilməsi; 

- ümumi inkişaf strategiyası və idarəetmə sistemi çərçivəsində maliyyə, kadr, informasiya 

resursları ilə mübadilə; 

- şirkətin gəlirlərinin məqsədəmüvafiq differensasiyası məqsədilə şirkətdaxili qiymətlərin 

və əmək münasibətlərinin harmonlaşdırılması; 

Maliyyə idarəetməsi nəzəriyyəsinə görə xarici istehsalın mövcudluğu aşağıdakılara gətirir: 

- idarəetmə funksiyalarının bir-birini təkrarlamasının aradan qaldırılması, bu funksiyaların 

mərkəzləşdirilməsi və məhsulu satışına sərf edilən xərclərin azaldılmasına hesabına 

qənaət; 

- masştab effekti hesabına qənaət; 

- şirkətdaxili bölmələrin sərbəst pul vəsaitlərindən müəyyən müddət istifadə imkanlarının 

artması; 



- korporativ risqlərin azaldılması və uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsi 

məqsədilə istehsalın diversifikasiyası. 

 

Beynəlxalq şirkətlərin xarici sahibkarlıq fəaliyyətlərinin yuxarıda sadalanan nəzəri 

əsaslandırmalarının demək olar ki, hamısında transfert qiymətlərindən istifadə edilməsi ilə 

transmilli xərclərin azaldılması xüsusi yer tutur. 

Transfert qiymətləri beynəlxalq şirkətlərin daxili ticarətdə istifadə etdikləri və özözünə 

deyil (tələb və təklifin təsiri altında), şirkətin strateji məqsədlərindən çıxış edilərək 

müəyyən edilən daxili şərti hesablaşma qiymətləridir. Bununla əlaqədar, bu qiymətlər 

tətbiq məqsədlərindən və rəqabət şəraitindən asılı olaraq dünya qiymətlərindən bu və ya 

digər istiqamətə fərqlənə bilərlər. 

Transfert qiymətlərinin beynəlxalq şirkətlərin firmadaxili ticarətində tətbiqinin əsas 

məqsədləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

- bazarda inhisar mövqeyinin qorunması; 

- yeni satış bazarlarının əldə edilməsi; 

- vergi və gömrük rüsumlarının minimumlaşdırılması; 

- valyuta nəzarətindən yan keçmə, valyuta möhtəkirliyi, zəif valyutadan güclü valyutaya 

konvertasiya; 

- inflyasiya templərində olan fərqdən istifadə; 

- mənfəətin köçürülməsi yolu ilə xarici filialın maliyyə vəziyyətinə təsir etmə; 

- qız firma tərəfindən mənfəətin real səviyyəsinin gizlədilməsi və s. 

 

TMŞ-lərin fəaliyyətinin genişlənməsi həm üfiqi, həm də şaquli istiqamətdə baş verir. 

Üfiqi istiqamətdə fəaliyyət göstərən xarici filiallar ana şirkətin istehsal etdiyi məhsul 

çeşidinə tam və ya qismən uyğun məhsullar istehsal edirlər. bu cür hərəkət etməklə TMŞ-

lər ekspansiyanı həyata keçirir, yəni gömrük və qeyri-gömrük maneələrini aşmaqla xarici 

bazara daxildən girirlər. müxtəlif ölkələrdə filiallara malik olmaqla TMŞ-lər milli 

bazarların spesifik şərtlərinə asanlıqla uyğunlaşırlar. Ekspansiyanın üfiqi forması yüngül 

və yeyinti sənayesində daha geniş yayılmışdır. 

TMŞ-lərin şaquli ekspansiyası ana şirkət və ya onun məhsullarının alıcıları üçün xammal 

təchizatçısı rolunu oynayan filialların yaradılmasını nəzərdə tutur. Məsələn, neft 

sənayesində filiallar neft hasil edərək onu ana şirkətə göndərir, o isə öz növbəsində həmin 



nefri emal edərək hazır neft məhsullarını öz filiallarına göndərir.  

Öz filiallarını idarəetmə formasına görə TMŞ-ləri şərti olaraq üç tipə bölmək olar. 

Birinci tip TMŞ-ləri idarəetmə xarakterinə görə ekomərkəzçi hesab etmək olar. Bu 

idarəetmə sistemi zamanı ana şirkət xarici filiallar üzərində sərt idarəetmə nəzarəti həyata 

keçirir və bu filiallara ana şirkətin yerləşdiyi ölkənin nümayəndələri rəhbərlik edirlər 

(yəni, əgər TMŞ-nin baş ofisi ABŞ-da yerləşirsə, onda onun filiallarına amerikanlar 

rəhbərlik edirlər). 

İkinci tip TMŞ-lər polimərkəzçi idarəetmə formasını nəzərdə tutur. Bu zaman xarici 

filiallara əhəmiyyətli hüquqlar verilir və onlar yarıavtonom rejimdə fəaliyyət göstərirlər. 

Son zamanlar xarici filialların idarəedilməsində filialların tam surətdə avtonom fəaliyyət 

göstərmələrinə üstünlük verilməyə başlanmışdır. Bu cür idarəetmə sistemi geomərkəzçi 

(TMŞ-lərin üçüncü tipi) adını almışdır. Bu idarəetmə üsulu yerli şəraitə daha yaxşı 

uyğunlaşmağa imkan verir. 

XIX əsrin sonlarından etibarən yaranmağa başlamış beynəlxalq şirkətlər kifayət qədər 

uzun təkamül yolu keçmişlər. Bu inkişaf prosesi zamanı onların forma və fəaliyyət 

sferalarının prioritetləri, şirkətdaxili strukturları və strategiyaları dəyişmişdir. 

 


