
7. Transmilli korporasiyalar və dünya ticarəti 

Dünya ticarətinin 2/3 hissəsi və dünya gəlirinin 1/3 hissəsi transmilli korporasiyaların 

payına düşür.  

Transmilli korporasiyaların 55% ABŞ, 11% Yaponiya, 9% İngiltərə, 4,5% isə Almaniya 

mənşəlidir.  

Son illər beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafı beynəlxalq ticarətin milli səviyyədə 

tənzimlənməsi ilə yanaşı, dövlətlərarası qarşılıqlı fəaliyyətin müxtəlif formalarının 

yaranması ilə müşahidə olunur.  

Bu tendensiya bir neçə səbəblərlə şərtlənir: 

 Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinin dərinləşməsi 

 Dünyada əmtəə, xidmət, istehsal amilləri bazarlarının genişlənməsi 

 Transmilli şirkətlərin inkişafı 

 Çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların yaranması 

 

Nəticədə, bir dövlətin iqtisadi siyasəti digər dövlətlərin iqtisadiyyatına birbaşa təsir 

göstərir ki, onlar da öz növbəsində istehsalçılarını və istehlakçılarını müdafiə etmək üçün 

cavab tədbirləri görürlər.  

Beynəlxalq ticarətin dövlətlərarası tənzimlənməsi aşağıdakı əsaslarda həyata keçirilə bilər: 

 İkitərəfli müqavilələr 

 Regional təşkilatlar çərçivəsində imzalanan regional xarakterli çoxtərəfli müqavilələr 

 Qlobal təşkilatlar tərəfindən dövriyyəyə daxil edilən qlobal xarakterli çoxtərəfli 

konvensiyalar 

İkitərəfli ticarətin prinsiplərini və rejimini müəyyən edən bu cür müqavilələr və sazişlər 

adətən 5-10 il müddətinə imzalanır və dövri olaraq onlara yenidən baxılır və müddətləri 

uzadılır. 

Beynəlxalq ticarətin dövlətlərarası tənzimlənməsindən danışarkən gömrük birliklərini 

qeyd etmək lazımdır. 

Hazırda dünya üzrə sayı 20-ni keçən gömrük birlikləri hüquqi baxımdan iki və ya daha 

artıq dövlətin bağladıqları sazişlərdir.  



Bu sazişlərə görə, birliyə daxil olan dövlətlər bir-bir ilə və üçüncü ölkələrlə münasibətlərdə 

vahid tarif siyasəti həyata keçirirlər. 

İqtisadi nöqteyi-nəzərdən gömrük birlikləri vahid iqtisadi məkanın formalaşdırılmasını 

nəzərdə tutur ki, bu da həmin məkanın daxilində gömrük sərhədlərinin ləğv edilməsi 

deməkdir. 

Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi ilə məşğul olan təşkilatları miqyası və profilinə görə, 

şərti olaraq, iki qrupa bölmək olar: 

 Ümumilikdə beynəlxalq ticarətin müxtəlif problemləri ilə məşğul olan beynəlxalq 

təşkilatlar 

 Bir və ya bir neçə əlaqəli əmtəələrlə və xidmətlərlə ticarətin tənzimlənməsi ilə məşğul 

olan beynəlxalq təşkilatlar 

Beynəlxalq ticarətin tənzimləyın təşkilatlar:  

 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT: 1995, Jenevrə, İsveçrə) 

 BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı (YUNKTAD) 

 BMT-nin Beynəlxalq Ticarət Qanunu üzrə Komissiyası (YUNSİTRAL) 

 Beynəlxalq Ticarət Palatası (1919, ofis: Paris, Fransa) 

 

Bu gün bir çox xammal əmtəələrinin beynəlxalq ticarəti, hazır məhsullara nisbətən, 

sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin iri şirkətləri, xüsusilə də transmilli şirkətlər, tərəfindən 

daha çox inhisara alınmışdır və bu onlara bazarlarda qiymətləri diktə etmək imkanı verir. 

Transmilli korporasiyalar xarici ölkələrdə yerləşən öz filialları ilə, çətinlik çəkmədən təbii 

resurslara yol tapa, xaricdən iş qüvvəsi gətirmədən ucuz daxili ehtiyatlardan istifadə edə 

bilirlər. Sadə istehlak əmtəələrinin Cənub-Şərqi Asiyadan Amerikaya və ya Rusiyaya axını 

buna əyani misaldır. 

Beynəlxalq ticarətlə əlaqədar olan beynəlmiləlləşmə, şəbəkə strukturlarının inkişafı və 

kommersiyası nəticəsində daha dinamik xarakter almışdır.  

Qloballaşma isə əlavə dəyərin yaradılmasının transmilli həlqələrinin təşkili ilə əlaqədar 

olaraq beynəlmiləlləşmənin istehsal sahəsində də genişlənməsinə səbəb olur.  

 

 

 



Xarici investisiya siyasəti 

Xarici investisiya siyasəti uzunmüddətli beynəlxalq kapital qoyuluşları sahəsində görülən 

tədbirləri əhatə edir.  

Bu kapital qoyuluşları özündə beynəlxalq birbaşa özəl xarici investisiyaları və beynəlxalq 

uzunmüddətli portfel qoyuluşlarını birləşdirir.  

Müasir iqtisadiyyatda olduqca mühüm rol oynayan beynəlxalq kapital qoyuluşlarını 

həyata keçirən transmilli korporasiyalarla əlaqədar xarici iqtisadi siyasət xarici investisiya 

siyasətinin aparıcı sahəsidir.  

Beynəlxalq kapital hərəkətinə transmilli korporasiyaların birbaşa kapital qoyuluşlarından 

başqa beynəlxalq pay sənədləri, istiqraz buraxmaq və beynəlxalq bazarlarda istiqrazlar 

alıb-satmaqla əlaqədar olan ehtiyatlar da daxildir. 

 

Xammal əmtəələri 

Xammal əmtəələrinin bir çox növləri üzrə beynəlxalq ticarət hazır məhsullarla ticarətdən 

fərqli şərtlərlə həyata keçirilir.  

Bu, hər şeydən əvvəl, beynəlxalq bazarlarda xammal əmtəələrinin təklifinin onlara olan 

tələbi uzun müddət üstələməsi ilə əlaqədardır və belə vəziyyət, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə uzanmış xammal böhranı haqqında danışmağa əsas verir, hərçənd ki, xammalla 

beynəlxalq ticarətin 80,0%-ə qədəri sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür.  

Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq bir çox bitki və heyvan mənşəli 

məhsulları müvəffəqiyyətlə əvəz edən yeni sintetik məhsulların istehsalı, xammala qənaət 

edən texnologiyanın tətbiqinin genişlənməsi, xammaldan təkrar istifadə hallarının 

çoxalması təbii xammal ixrac edən şirkətlərin vəziyyətinin getdikcə pisləşməsi meylini 

doğurur.  

Bazarın sabitləşdirilməsi, xammalla ticarətin tənzimlənməsi, transmilli şirkətlərin fəaliyyət 

dairəsinin məhdudlaşdırılması məqsədi ilə beynəlxalq əmtəə sazişləri (BƏS) tətbiq edilir. 

BƏS-nin üç növünü sadalamaq olar:  

1. Sabitləşdirici BƏS-ri. Bu sazişlər tələb və təklifin balansını təmin etmək yolu ilə 

qiymətlərin sabitləşdirilməsi məqsədi ilə bağlanır. Buna, iştirakçı tərəflər üçün xammalın 

istehsalı və ixracı kvotasının müəyyən edilməsi, eləcə də, sabitləşdirici ehtiyatların 

yaradılması yolu ilə nail olunur. Sabitləşdirici BƏS-ri əsasən kauçuk, kakao, qalay, kofe və 

bu kimi digər xammallar üçün tətbiq edilir.  



2. İnzibati BƏS-ri. Bu sazişlər bır neçə əmtəə növlərinin, məsələn, buğda, şəkər və bu kimi 

digər əmtəələrin ticarəti üzrə statistik təhlillərin aparılması və ümumi təkliflərin 

hazırlanması məqsədi ilə bağlanır.  

3. İnkişafın həcmi üzrə BƏS-ri. Bu sazişlər xammal istehsalçılarının ixrac potensialının 

inkişafı məqsədilə bağlanır. Bu tipli sazişlər qiymətli ağac növlərinin, bitki yağlarının və bu 

kimi digər əmtəələrin. alqı-satqısı zamanı tətbiq edilir.  

Dünya üzrə ticarət həcminin 30%-dən çoxuna transmilli korporasiyalar tərəfindən nəzarət 

edilir. Onların dünya bazarına təsiri isə günü-gündən artmaqdadır. 

Əgər 1960-cı ildə transmilli korporasiyaların dünyada cəmi 3500 filialları var idisə, 2003-cü 

ildə onların sayı 850 minə çatmışdır. Ona görə də beynəlxalq ticarət əlaqələri daha sabit 

xarakter almışdır. 

Beynəlxalq inhisarlrın yaranması, müqavilələr əsasında dünya bazarına çıxan əmtələrin 

sərbəst bazar sahəsini daraltmışdır. 

Hazırda əmtələr bazara deyil, konkret alıcı üçün istehsal olunur. 

Emal sənayesi sahələrindəki beynəlxalq inhisarlar getdikcə daha çox uzunmüddətli 

müqavilələr əsasında müəyyən xarici malgöndərənlərin xammalına əsaslanırlar. 

Müasir beynəlxalq ticarətdə daha çox müşahidə olunan meyllərindən biri də, adi 

kommersiya ticarətinin rolunun aşağı düşməsidir. 

 

Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti nəticəsində müasir dövrdə beynəlxalq ticarətin 

quruluşunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir: hazır məmulatların xüsusi çəkisi artmış, 

lakin, yanacaqdan başqa digər xammal əmtəələrinin və orqanik ərzağın xüsusi çəkisi 

azalmışdır. 

Əgər 1950-ci ildə xammal və orqanik ərzağın xüsusi çəkisi hazır məhsulların xüsusi 

çəkisinə bərabər idisə, XX-ci əsrin sonuna xammal və yanacağın xüsusi çəkisi 30% 

düşmüşdür ki, bunun da 25% yanacağın, 5%isə xammalın payına düşürdü. 

Hazır məhsullar isə 70% əhatə edirdi. Beynəlxalq ticarətdə xammalın xüsusi çəkisinin 

azalması aşağıdakı əsas səbəblə izah olunur: 

 Kimya sənayesinin inkişafı əsasında sintetik materialların istehsalının genişlənməsi 

(sintetik kauçuk, plastmass və s...) 

 Ölkədaxili materiallardan daha geniş istifadə olunması və resurslara qənaət edən 

texnologiyaya keçilməsi. Bunula yanaşı, neft və təbii qaz ticarəti kəsgin artmışdır 



 Əgər əvəllər beynəlxalq ticarətdə xammal üstünlük təşkil edirdisə, indi  hazır 

məmulatlar, yarımfabrikatlar və onların ayrı-ayrı hissələrinin ticarəti daha üstün mövqe 

tuturlar 

Buna səbəb transmilli korporasiyaların mövcudluğudur ki, onların müxtəlif dünya ölkələri 

boyunca səpələnmiş, texnoloji ardıcıllığın müxtəlif fazaları üzrə ixtisaslaşmış filialları və 

onlar arasındakı ticarət əlaqələridir. 

Bu prosesin əsasında elmi-texniki tərəqqi dayanır ki, o da ayrı-ayrı hissə və 

komplektləşdirici hissələr üzrə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən frmalarının 

ixtisaslaşmasıdır. 

Hal-hazırda istehsal və istehlak xarakterli buraxılan məhsulların çeşidi 20 milyon növdən 

çoxdur, aralıq məmulatlarının sayı isə fantastik rəqəmlərə çatır. 

Məsələn, Boinq-747 təyyarəsinin istehsalında 4.5 milyon müxtəli hissə və qovşaqlardan 

istifadə olunur ki, bunların da istehsalı ilə 16 min şirkət məşğul olur. 


