
6. Transmilli korporasiyalar və dünya sənayesi 

 

Hazırda dünya sənaye məhsulunun 50 %-ə qədəri, xarici ticarətin isə 60 %-ə qədəri TMŞ-rin 

payına düşür. TMŞ-lar yeni ixtiralara, yeni texnologiyalara, «nou-xau»ya olan patent və 

lisenziyalarm 80 %-ə qədərinə nəzarət edirlər. Bir çox məhsullarm beynəlxalq bazarı əsasən TMŞ-

rin nəzarəti altındadır. Belə ki, buğda, qəhvə, qarğıdalı, meşə materialları, tütün, hind kəndiri və 

dəmir fılizi dünya bazarmm 90 %-i, miss və boksidlər bazarmm 80 %-i, çay və qalay bazarının 80 

%-i, xam neftin, təbii kauçuk və banan bazarının 75 %-i TMŞ-rm nəzarəti altındadır. 

ABŞ-ın cəmi ixrac əməliyyatlarmın 50 %-ə qədəri Amerika TMŞ-ları və xarici TMŞ-lar 

tərəfındən həyata keçirilir. Böyük Britaniyada bu cür müvafiq əməliyyatların 80 %-i, Sinqapurda 

90 %-i TMK-rın payma düşür. Bu gün TMŞ-rın müəssisələrində 70 mln. nəfərdən artıq işçi çalışır 

və onlar 1 ildə 1 trl. dollardan artıq məhsul yaradırlar. Bütünİükdə TMŞ-larla bağlı olaraq 

(müəyyən in-frastruktura və əlaqəli sahələrlə) 150 mln. nəfər Adam işlə təmin olunur. ÜDM-də 

TMŞ-ların xüsusi çəkisi son 30 ildə 17 %-dən 30%-dək artmışdır. 

TMŞ-ların sayı son 25 ildə 5 dəfə çoxalmışdır. hazırda 500 ən böyük TMŞ cəmi elektronika 

və kimya sahəsi məhsulunun 80 %-ni, əczaçılığm 95 %-ni, maşmqayırma sahəsi məhsulunun 76 

%-ni reallaşdırır. Bu TMŞ-lardan 85-i bütün xarici investisiyanın 70 %-nə nəzarət edir. 

Beynəlxalq ticarətin inkişafında TMŞ-ların rolunun artması ilə bağlı olaraq BMT-nin «Ticarət 

və inkişaf konfransı» 1990-cı ildən TMŞ-lar üçün «Transmilliləşmə indeksi» işəyib hazırlamışdır. 

Burada üç göstərici əsas götürülür (xarici aktivbrin, satışm və məşğulluğun xüsusi çəkisi). 1990-

2000-ci illərdə bu transmilliləşmə indeksi 51%-dən 60%-dək artmışdır. Bu göstərici Kanada və 

bəzi inkişaf et-miş kiçik ölkələrin TMŞ-larmda daha yüksək olmuşdur. 

 

Senaye sahəsi maddi istehsalın əsas sahələrindən biridir. Sənayeni iqtisadi inkişafın 

mühərriki adlandırırlar. 

Son vaxtlar sənayenin artım sürətinin azalmasına baxmayaraq (1960-cı ildə 6% əvəzinə 

1.5% təşki edir) yenədə ÜDM-də öz yüksək çəkisini saxlayır. 2000-ci ilin məlumatlarına 

görə dünya üzrə cəmi senaye məhsulu 10trln. dollar qiymətləndirilir. 



ÜDM-d onun xüsusi çəkisi 30%-dən artıqdır. Sənaye sahəsində 500mln. Nəfər çalışır. Bu 

göstərici 1960-cı ildə 180mln. Nəfər olmuşdur. 

Dünya ticarətinin 80-90%-i sənaye məhsulundan ibarətdir. 

Cənub ölkələri sənaye istehsalının quruluşuna görə də Şimal ölkələrinə çatmaqdadır. 

Həmin ölkələrin əsl siması dağmədən səayesinə görə deyil emal sənaysinə görə müəyyən 

edilir. 

1950-2000-ci illərdə Şimal ölkələrində emal sənayesi 5 dəfə artdığı halda Cənub ölkələrində 

emal sənayesi 16-17 dəfə artmışdır. 

1990-cı illərdə İEOÖ yüngül sənaye məhsulları istehsalına görə İEÖ-ri ötüb keçmiş, hazırda 

isə ağır sənaye məhsulları istehsalına görə həmin ölkələrə yaxılaşır. 

Şimal ölkələri elmtutumlu məhsullar istehsalına görə həddən artıq irəlidədir. 

2000-c ilin əvvəlinə cəmi elmtutumlu məhsul istehsalı 2,5-3 trln. dollar təşkil edir. 

Böyük «yeddilər» həmin sahənin 80%-nə, bütün İEO isə 90%-nə nəzarət edirlər. 

ABŞ, Yaponiya, Almaniya və Böyük Britaniyada sənayenin tərkibində elmtutumlu 

məhsulllar 20-25%, ixracda isə 30-35% təşkil edir. 

İEOÖ-də sənaye istehsalındakı üstünlüklər onların hamısında deyil Çin, Hindistan, 

Braziliya, Meksika və yeni sənaye ölkələrinin hesabın əldə edilmişdir. 

Maşınqayırma sənayesi ilkin olaraq XIX əsrin birinci yarısında İngiltərədə yaranmışdır. 

Maşınqayırma sənayesi məhsulunun 90%-i İEÖ-də istehsal edilir. 

2000-ci ildə 1060mln. Ton dəmir filizi istehsal edilmişdir. Burada Braziliya 195, Çinə 224, 

Avstraliya 168, Rusiya 87, Uknayna 77, Hindistan 75, ABŞ 63, CAR 34 mln. ton istehsalı ilə 

fərqlənirlər. 

Əlvan metallurgiya sənayesi- aliminium 24,5; mis 14,8; qurğuşun 6,7; ink 9,2; qalay 0,3; 

nikel 1,1 mln. Ton olmuşdur. Bu sahənin inkişafını 3 mərhələyə ayırmaq olar: 

I. XX əsrin birinci yarısı- ağır əlvan metalların (mis, qurğuşun, sink, qalay, və s.) istehsalı 

üstünəlük təşkil edir. 

II. 1950-70-ci illər – yüngül əlvan metalların əridilməsi (alüminium, maqnezium, titan və s.) 

geişlənirdi. Əsasən də alüminium sənayesi bütün digər sahələri qabaqlamışdır. 

III. 1970-ci ildən sonrakı dövr - ətraf mühitin mühafizasi güclənmişdir. 

Sənaye sahəsini ilkin istehsal baxımından ümumi şəkildə 2 böyük bölməyə ayırmaq olar: 



Metallurgiya kompleksi- özündə qara və əlvan metallurgiyanı birləşdirir. 

Konstruksiya materiallarıvə kimyəvi məhsullar 

Neft sənayesi-senaye üsulu ilə çıxarılması XIX əsrin ortalında demək olar ki, eyni vaxtsa 3 

ölkədə Rusiya, Ruminiya və ABŞ-da başlanıb. XX əsrin əvvəllərində neft artıq 20 ölkədə, 

1940-cı ildə 40 ölkədə çıxarılırdı.(1970-ci ildə 60, 1990-cı ildə 95 ölkədə). 

1950-ci ildə 525, 1970-ci ildə 2270mln. ton, 1990-ci ildə 3100 mln. ton, 2000-ci ildə 3590 mln. 

ton təşkil etmişdir. 

2000-ci illərin sonuna dünyadan təqribən 700 neft emalı zavodu fəaliyyət göstərir onların 

ilkin emal gücü 3,7mlrd. tondur. 

2002-ci ildə ayrı-ayrı ərazilər üzrə Avropa- 36,0%, Asiya-32%,Şimali və Mərkəzi Amerika 

26,5%, Cənubi Amerika – 2,3%, Afrika- 2,2%,Okeaniya 1,1%neft idxal etmişdir. 

118-dən artıq ölkə və ərazi neft alır. Bunlardan 70-in hər biri 1 mln. ton 30 ölkə isə 10 mln. 

tondan artıq neft idxal edir. 

Şimali Amerika ildə təqribən 600 mln. Qerbi Avropa təqribən 600 mln. ton neft və neft 

məhsulu idxal edir. Yaxın və orta Şərq ölkələri 1 mlrd. ton neft satır. 

Avtomobil sənayesində istehsalın 80%-i 5 qabaqcıl ölkənin 10 avtomobil kompaniyası 

nəzarət edir. 

Gəmiqayırma sənayesində Yaponiya, C.Koreya, Fransa, Almaniya, Finlandiya, 

İspaniya,Niderland, Polşa və Çin fərqlənirlər. Bu sahədə Yaponiya və C.Koreya liderlik 

edir. Dünya bazarının 60%-i bu ölkələrin payına düşür. 

Aviasiya və raket-kosmik sənayesi- bu sahənin ümumi mhsulunun həcmi 150 mlrd. 

dollardan artıqdır. 

Dünya üzre ən böyük istehsalçılar: 

ABŞ, Rusiya, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, İtaiyadır. 

Hasilat 

Emal sənayesi 

Hasilat sənayesinin özü də bir çox sahələrdən və yarım sahələrdən ibarətdir. Dağmədən, 

meşəemalı senayesi,dəniz mədənləri, su təchizatı, ovçuluq-mədən təsərrüfatı və s. 

ümumiləşdirsək xammal və yanacaq çıxarılması da bura aid edilir. 



Bu sahənin məhsulunun 75%-i yarımsahə hesab edlən dağmədən sənaysinin payına düşür. 

Bu yarımsahədə isə əsas yeri neft-qaz sənayesi (60%) tutur. Qalan hissə isə kömür və filiz 

çıxarılması sahəsinin payına düşür. 

Maşınqayırma və metalemalı 

Şimali Amerikanın, Qərbi Avropanın, Yaponiya və Çinin payı 80% təşkil edir. 

2002-ci ildə cəmi dəzgahqayırmada Almaniyanın payı- 6,7; Yaponiyanın 6,4; İtaliyanın- 3,8; 

Çin-3,02; ABŞ- 1,9mlrd. dollar olmuşdur. 

XX əsrin bütün mərhələlərində dünya üzrə avtomabil istehsalı ardıcıl olaraq artırılır. 

II dünya müharibəsindən əvvəl dünya üzrə ildə 52 mln. ədəd olmuşdur. 2002-ci ildə cəmi 

məhsulun dəyəri 1,5 trln. dollara bərabər olmuşdur. 

500mlrdş dollar ABŞ-ın, 342 mlrd. Yaponiyanın, 172 mlrd. dolları Alaniyanın payına 

düşür. 

Yeyinti sənayesi 

Dünya sənayesi və onun inkişaf xüsusiyyətləri 

Müasir dövrdə dünya üzrə maşinqayırma sənayesinin inkişafında əsasən 4 mərkəz 

fərqləndirilir: 

Qara metallurgiya dedikdə əsasən polad və çuğun nəzərdə tutulur. Polad prokat hələ də 

sənaye üçün əsas konstruksiya materialı olaraq qalır. Bu sahənin təqribən 400 il ərzində 11 

mlrd. ton qara metal istehsal edilmişdir. Bunun 80%-i XX əsrin 70 ili ərzində istehsal 

edilmişdir. 

1950-70-ci illərdə dünya üzrə polad əridilməsi 3 dəfə artmışdır.2005-ci ildə 830-850mln. ton 

polad əridildi.Çində 127, Yaponiyada 108, ABŞ-da 101, Rusiyada 55, Almaniyada 46, 

Koreya Respublikasında 43, Ukraynada 31, Brazilyada 28 mln. ton polad əridilmişdir. 

Dünya elektron sənayesi-bu sahənin xüsusi çəkisi 30-32% təşkil edir. Burada ənənəvi 

sənaye elektronikası, avtomobil elektrik avadanlıqları, rabitə vasitələri və s. istehsalına 

görə Almaniya fərqlənir. 

Son dövrlərdə Yaponiya,Cənubi Koreya, Honqkok, Syanqan, Malaziya, Sinqapur, Tayvan 

ənənəvi elektrotexnika və elektron sənayesi müəssisələrinin təmərküzləşməsi mərkəzinə 

çevrilmişdir. 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində istehsal olunan elektron məhsullarının 80-90% ixrac edilir. 

Komputer texnikasının istehsalına görə ABŞ birincidir. 



Elektron hesablama maşınları sahəsində birinci yeri ABŞ, ikinci yeri Yaponiya üçüncü yeri 

isə Qərbi Avropa tutur. 

Rabitə vasitələri istehsalı sahəsi məhsullarının təqribən 75%-i inkişaf etmiş 10 ölkədə 

cəmləşdirilir. Bunlardan ABŞ, Yaponiya, Almaniya ferqlənir. 

Emal sənayesinin quruluşunda ağır və yüngül sənaye sahələri kimi də bölgü aparılır: 

1960-cı illərdə bu sahələrin nisbəti 60-ın 40a, 1990-cı illərdə isə 70-in 30-a olmuşdur. 

Dünya emal sənayesinin quruluşunda maşınqayırma sənayesi 40%, kimya sənayesi 15%, 

yeyinti sənayesi 14%, yüngül senaye sahələri 9%, metallurgiya 7%, təşkil edir. Bu sahələr 

arasında az-çox dəyişiklik olsada nisbi sabitlik nəzərə çarpır. Ümumi emal sənayesi 

sahəsində bu sahənin xüsusi çəkisi 10%-ə bərabərdir. 

Cənub ölkələrdə sənayenin sürətlə artması sənaye sahəsində də onların xüsusi çəkisini 

artırmışdır. Beləki, 1950—ci ildəki (Çin istisna olmaqla) 4%-dən artaraq 1975-ci ildə 11% 

1995-ci ildə 19%-ə çatmışdır.( hazırda Çin də daxil olmaqla bu ölkələrin xüsusi çəkisi 35-

40% təşkil edir.) 

Emal sənayesi mürəkkəb bir kompleks olub özündə 300-dən çox sahə və yarımsahəni 

birləşdirir. Onu 4 qrupa bölmək olar: 

Yüngül sənaye 

I. Şimali Amerika - maşınqayırma məhsullarının bütün çeşidləri istehsal olunur. 

II. Qərbi Avropa – kütləvi maşınqayırma məhsulları istehsalı ilə yanaşı yeni sahələr də 

meydana gəlmişdir. 

III. Cənubi-Şərqi Asiya (Yaponiya lider ölkə kimi) – kütləvi maşınqayırma məhsulları 

istehsalı yüksək texnoloji məmulatlarla qarşılıqlı inkişaf etdirilir. 

IV. MDB ölkələri – maşınqayırma sənayesində kifayət qədər tərəqqi tapmış lkin 

elmtututmlu sahələrin zəif olması ilə nəzərə çarpır. 

Ümumi maşınqayırmada - əsas yeri dəzgahqayırma sahəsi tutur. Son dövrlər bu ahənin 

cəmi məhsulu 30 mlrd.dollara bərabərdir. İxrac isə 17 mlrd. dollar təşkil edir. 

Adətən, geniş imkanları olan iri TMŞ-lər enerji ehtiyatlarına malik, amma iqtisadiyyatı zəif 

inkişaf edən dövlətlərin ərazisində özlərinə asanlıqla yer edə bilirlər. Bir qayda olaraq, 

inkişaf və iqtisadi siyasət üzrə demokratik institutların olmadığı və ya zəif olduğu, bunun 

da nəticəsində iqtisadiyyatı geri qalan ölkələrdə qanunlar da zəif işləyir.  

Bundan faydalanan TMŞ-lər vaxt itirərməyək fürsəti qaçırmır. Onlar yerli hakimiyyətin 

“nazı ilə oynayır”, “münbit şəraitdən” yararlanaraq özləri üçün əlverişli kontraktlar 



bağlayır və gözlədiklərindən də artıq gəlir götürürlər. Bu cür “münbit şərait”də iri 

layihələrin maliyyə fəaliyyətində çox vacib bir şərt olan obyektiv auditlər və şəffaf maliyyə 

hesabatları olmadan da “ötüşmək” olur. İctimai nəzarəti həyata keçirəcək həmkarlar 

təşkilatı yaratmağa isə müxtəlif təzyiqlər vasitəsi ilə imkan verilmir.  

Bununla da demokratik ölkələrdə yaradılmış TMŞ-lər yerlərdəki eybəcərliklərə sadəcə 

adaptasiya olunurlar. Nəticədə vətəndaşın öz ölkəsinin konstitusiyasında nəzərdə 

tutulmuş ictimai birliklər yaratmaq hüququ və eləcə də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 

(BƏT) 1948-ci il tarixli “Assosiyasiyalar azadlığı və təşkilatlanma hüququnun qorunması 

haqqında” Konvensiyasının tələbləri TMŞ-lər tərəfindən kobud şəkildə pozulur və bunun 

qarşısı milli hökumət tərəfindən alınmır.  

Əslində isə TMŞ-lər istəsə Ümumdünya Müqaviləsinin tövsiyyələrini nəzərə alaraq 

istənilən “çətin” ölkədə korrekt fəaliyyət qura bilər. 

Hər şeyi şəriksiz şəkildə öz nəzarətinə almaq istəyən TMŞ-in məqsədyönlü təbliğatı 

nəticəsində dövlət sektoru səmərəsiz və bədxərc nəhəng kimi təqdim olunur, özəl sektor 

isə səmərə və məsuliyyət mücəssiməsi kimi başa düşülür. Ayrı-ayrı şirkətlərin varlanması 

baxımından bu, belə görünə bilər.  

Amma unutmaq olmaz ki, o şirkətləri varlandıran insanların konstitusion hüquqları var və 

hər bir dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarının qorunması üçün məsuliyyət daşıyır. Yəni 

bu və ya digər dövlətin ərazisində layihələr həyata keçirərək sərvət toplayan şirkətlər 

həmin dövlətin qanunlarına və beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə 

hörmətlə yanaşmalıdır. Burada ən təhlükəli məqam özəl sektorun dövlət sektorunun iş 

yerləri açmaq kimi əhəmiyyətli sosial funksiyasını ələ keçirmək cəhdi ilə bağlıdır.  

Bəzən dövlət xərclərinin rasionallaşdırılması pərdəsi altında səhiyyə və təhsil kimi strateji 

sahələrin də özəlləşdirilməsinin zərurətə çevrilməsi görüntüsü yaratmaq istəyirlər. 

Kapitalın azad hərəkəti və azad ticarət milli vergiqoyma sistemləri arasında rəqabətə 

gətirib çıxarır ki, bu da vergilərdən daxil olan vəsaitlərin azalmasına və sosial kəsirin 

yaranmasına səbəb olur. Bütün ölkələrə təzyiq göstərilir ki, onlar vergi siyasəti sahəsində 

ümumi məxrəcə gəlsinlər.  

Bu strategiya isə bir çox ölkələrdə dövlət sektorunu boğur və onu vəsaitlərdən məhrum 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq ticarət və investisiyalar barədə sazişlər təkcə 

iqtisadiyyatı əhatə etmir, cəmiyyətin həyatının bütün sahələrinə təsir göstərir. 

 

 

 


