
14. Nəhəng transmilli korporasiyalar və beynəlxalq statistika 

Dünya miqyasında tanınan transmilli şirkətlər, holdinqlər fəaliyyətdə olduqları sahələrdə 

böyük uğurlar əldə ediblər. Bu uğurlar onların illik maliyyə hesabtalarında, əldə etdikləri 

gəlirin miqdarında özünü göstərir. 

1. Çin Sənaye və Ticarət bankı-42,7 milyard dollar 

Çin Sənaye və Ticarət Bankı,dünyanın birinci bankı hesab olunur.1984-cü ildə Pekində 

yaradılıb. İllik gəliri isə 42,7 milyard dollardır. 

 

2. Apple- 37 milyard dollar 

Stiv Cobs başda olmaqla  Stiv Vozniak, Ronald Ueyn tərəfindən ABŞ-da yaradılan Apple 

şirkəti dünyanın ən çox gəlir gətirən ikinci şirkətdir. Dünyada 98000 əməkdaşı var. 

 

3. Qazprom- 36,7 milyard dollar 

Rusiyanın ən böyük şirkətlərindən biridir. Dünyada ən çox qaz istehsal edən şirkətlərdən 

biridir. Şirkətin qazancı 36,7 milyard dollardır. 

 

4. China Constuction Bank-34,9 milyard dollar 

Çin Xalq Respublikasının dörd ən böyük bankından biridir. Dünyanın ən böyük ikinci 

bankı hesab olunur. Frankfurt, Lüksemburq, Honq Konq, Nyu York, Seul, Sinqapur, Tokio, 

Melburn, Sidney və London kimi böyük şəhərlərdə də filialı olan bankın 13 mindən çox 

şöbəsi var.  Şirkətin qazancı 34,9 milyard dollardır. 

 

5. Exxon Mobil- 32,6 milyard dollar 

1999-cu ildə Exxon və Mobil adlı iki neft şirkətinin birləşməsi ilə yaranan  Exxon Mobil 

şirkəti 32,6 milyard qazanc əldə edib.  Şirkətin mərkəzi ABŞ-ın Texas ştatındadır. 

 

6. Samsung- 27,2 milyard dollar 

1938-ci ildə  Cənubi Koreyada Li Byung-Çul tərəfindən yaradılan Samsun şirkəti 27,2 

milyard dollar qazanc əldə edir. Samsung deyəndə ağlımıza mobil telefonları, LED 



televizorlar və ya digər elektron məhsullar gəlsə də bu şirkətin yalnız "elektron qolu”dur 

və əslində Samsung reklam, tikinti kimi sahələrdə də fəaliyyət göstərir. 

 

7. Agricultural bank of China- 27,1 milyard dollar 

2,7 milyon  müştərisi və təxminən 24.000 şöbəsi olan Çin Xalq Respublikası bankıdır. 

Şirkətin qazancı 27,1 milyard dollardır. 

 

8. Bank of China- 25,5 milyard dollar 

1912-ci ildə  qurulan Bank of China, həm də Çində yaradılan ən qədim bankdır. Dünyanın 

ən çox qazanan beşinci bankı hesab olunur. İllik qazancı isə 25,5 milyard dollardır. 

 

 9. British Petroleum- 23,5 milyard dollar 

Dünya miqyasında tanınan  neft şirkəti BP, 1909-cu ildə  “Anglo-Persian Oil Company”  

adı ilə yaradılmış, 1954-ci ildə British Petroleum adını almışdır. İllik qazancı 23,5 milyard 

dollardır və dünyanın ən böyük neft şirkətlərindən biri kimi qəbul edilir. 

 

10. Microsoft- 22,1 milyard dollar 

Dünyanın ən böyük  şirkətlərindən biri olan Microsoft, 1975-ci ildə Bill Gates tərəfindən 

ABŞ-da yaradılıb. Dünyada  90000-dən  çox işçisi olan şirkət 22,1 milyard dollar qazanc 

əldə edib. 

 

Müasir şəraitdə beynəlxalq miqyasda rəqabətin güclənməsi ilə bağlı olaraqTransmilli 

kompaniyalar yerli kompaniyanın iştirakı məsələsinə də üstünlükverirlər. Bu məqsədlə 

1970 -1980-cı illərdə BMT səviyyəsində TM kompaniyanındavranışı kodeksi 

hazırlanmışdır. 

TM kompaniyaların təzyiqi üzündən 1992-ci ildə kodeks barədə olan  danışıqlar 

dayandırılmışdır. 

Son vaxtlar TMK-ın fəaliyyətində xidmət dairəsinə ayrılanvəsaitin artması daha xarakterik 

olmuşdur. Belə ki, ekspertlərin hesablaşmalarına görə 90-cı illərin ortalarında ən böyük 

transmillikompaniyaların bir başa kapital qoyuluşunun 50%-dən çoxu xidmət, 

elmitədqiqat, təcrübə konstruksiya işlərinə yönəldilmişdir. 



  

İstehsalçıların zövqünün müasir dəbin nəzərə alınması texnologiyasındarestoron, 

mehmanxana xidmətinin eyniləşməsi - təkmilləşməsi sahəsində çoxluişlər müşahidə 

olunur. 

 Məsələ: ABŞ «Koka-Kola», İsveçin «Nestle», ABŞ-ın «Filip morris, Yaponiyanın «Toyota 

Motors» və bu kimi onlarla TMK-ı marketinq strategeyisından istifadəedərək müxtəlif 

məhsullar barədə vahid xarakteristika yayırlar. 

 Bütün bu Beynəlxalq şirkətlər obyektiv iqtisadi proseslərin inkişafından irəligəlir və 

aşağıdakı cəhətləri özündə əks etdirir: 

1.Bu şirkətlər başqa ölkələrdə öz filialını qız cəmiyyətlərini yerləşdirməkləbeynəlxalq 

istehsal sistemini yaradırlar; 

2.TM şirkətlər yüksək texnoloji sahələrdə daha çox meyl edirlər. Bu sahələryüksək 

elmtutumlu olduğu üçün daha artıq investisiya və ixtisaslı işçilər tələb edir; 

3.Bu şirkətlərin fəaliyyətində inhisarlaşma meyli də vardır. 

  

Hazırda 500 güclü şirkətdən 85-i xaricə qoyulan investisiyaların 70%-nə nəzarətedir. 

Həmin 500 nəhəng bütün elektronika və kimya məhsulunun 80%-nin, əczaçılığın 0,5%-nin, 

maşınqayırma məhsulunun 76%-nin reallaşmasını həyata keçirir. 

Deməli 300 böyük transmilli şirkət dünya ümumi məhsulun 75% öz əlinə alabilmişdir. 

ABŞ-da 500 ən iri transmilli şirkətlərin hər birinin müəssisəsində 11 sahə daha 

böyüklərində isə 30-50 sahə əhatə edilmişdir. 

 İngiltərənin 100 ən böyük sənaye şirkətlərinin 96-sı, Almaniyada, 78-i,  Fransada 84-ü, 

İtaliyada 90-ı çoxsahəlidir. Yüksək istehsal bazasına malik olan transmillişirkətlər 

keyfiyyətli əmtəə istehsalı və satışı üzrə planlaşma siyasəti yeridirlər. 

 Transmilli şirkətlər geniş müdaxilə üçün dünya bazarını əla almağın müxtəlif 

formalarından istifadə edirlər.Transmilli müəssisələrin müqavilə əsasında tamverilməsidə 

geniş yayılıbdır. 

 Transmilli şirkətlərin fəaliyyətində əsas formalardan biri də onların xaricdəxüsusi 

investisiya cəmiyyətləri yaratmasıdır.Transmilli şirkətlər bütün dünyaüzrə xüsusi 

bölmənin məhsuldar kapitalın 33%-nə və xarici birbaşainvestisiyanın 90%-nə nəzarət 

edirlər. 

  



Dünyada 500 ən böyük beynəlxalq şirkətin işində 4 kompleks elektronika, neftemalı, 

kimya və avtomobilqayırma böyük rola malikdirlər.Transmilli şirkətlərinərazi və sahələr 

üzrə investisiya qoyuluşu çox xarakteikdir. 

Burada eyni sənaye ölkələrinin emal sənayesinə investisiya qoyuluşu qeydetmək olar. 

Hesablaşma kasıb ölkələr üçün başqa siyasət nəzərdə tutulur. 

Transmilli şirkətlər bu ölkələrdə hasilat sənayesinə kapital qoyuluşuna üstünlük verirlər. 

Əsas məqsəd isə əmtəə ixracının həyata keçirilməsidir. 

Hətta BMT ekspertlərinin fikrlərincə onlar dünya iqtisadi investisiyalarına təsirgöstərə 

bilərlər.Transmilli koorporasiyalar yüksək mənfəət götürə biləcəyiçərçivədə inteqrasiya və 

beynəlmiləlləşməni nəzərdə tuturlar. 

Bütünlükdə transmilli şirkətlər çox mürəkkəb və daimi hərəkətdə, inkişafda olan bir 

fenomen olub diqqəti cəlb edirlər. 

Transmilli koorporasiyalar yüksək mənfəət götürə biləcəyi çərçivədə inteqrasiyavə 

beynəlmiləlləşməni nəzərdə tuturlar. Transmilli koorporasiyalar iş apardıqlarıölkələrin 

iqtisadi siyasətinin əksinə öz fəaliyyətlərini qurduqda neqativ hallardasəbəb ola bilərlər. 

 

Beynəlxalq istehsalın ümumi masştabı, onun seqmentlərinin coğrafi bölgüsü müəssisələrin 

sayı və onların dünyanın bu və ya digər regionunda yerləşməsi ilə müəyyən edilə bilər. 

Ən son rəqəmlərə görə dünyada təxminən 64 min TMŞ fəaliyyət göstərir ki, onlar da bütün 

dünya üzrə 870 min xarici filiala malikdirlər. Bu şirkətlərin müəyyən hissəsi doğrudan da 

iri, öz fəaliyyət sahələrində lider mövqelərə malik şirkətlərdir.  

Bununla belə, onların bir çoxu kiçik və orta müəssisələr kateoqiyasına aiddirlər.  

Məsələn, 1996-cı ildə İsveçə məxsus TMŞ-lərin 4/5-ü kiçik və orta müəssisələr idi. İtaliyada 

isə bu göstərici 3/5-ə bərabər idi.  

Müasir dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində rəqabət mübarizəsinin 

səviyyəsinin artması daha çox şirkətləri öz investisiya portfellərinə xarici aktivləri daxil 

etməyə məcbur edir ki, bu da transmilli şirkətlərin və onların dünya üzrə filiallarının 

sayının artmasına gətirib çıxarır.  

Transmilli korporasiyaların əsas hissəsi (77%) inkişaf etmiş ölkələrdə - Qərbi Avropada, 

ABŞ-da və Yaponiyada cəmlənmişdir.  

Maraqldır ki, bu ölkələr arasında birinci yerdə Danimarka (9356) gedir.  



Almaniya üzrə bu göstərici 8522-yə, Böyük Britaniya üzrə 3132-yə, Fransa üzrə isə 1922-yə 

bərabərdir.  

Lakin filialların sayı bu vəziyyəti aydınlaşdırır: 

Böyük Britaniyada onların sayı 13828-ə, Almaniyada 13826-ya, Fransada 9473-ə bərabərdir. 

Bu o deməkdir ki, TMŞ-nin ana ofisinin bu və ya digər ölkədə yerləşməsinə baxmayaraq, 

onların filialları əsasən daha əlverişli şəraitə malik digər ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər.  

Transmilli korporasiyaların yüksək təmərküzləşməsi həmçinin İsveçrə (4506 ana şirkət və 

5774 filial), İsveç (müvafiq olaraq 4260 və 4656) və Norveçdə (900 və 5105) də müşahidə 

olunur.  

ABŞ iqtisadiyyatının masştabı fonunda burada rəsmi olaraq cəmisi 3235 TMŞ fəaliyyət 

göstərir və onların filiallarının sayı 15712-yə bərabərdir. Yaponiya üzrə bu göstəricilər 

müvafiq olaraq 3760 və 3359-ə bərabərdir. 

TMŞ-lərin filial şəbəkəsinin Latın Amerikası ölkələrində təmərküzləşməsi dərəcəsi kifayət 

qədər yüksəkdir. Belə ki, 2022 TMŞ-yə 45383 filial düşür. Bu filiallardan daha çoxu 

Meksikada (25708), Braziliyada (8050), Çilidə (3173), Kolumbiyada (2220) fəaliyyət göstərir. 

  

Asiya ölkələrində 10685 TMŞ və onların 464631 filialı mövcuddur. Göründüyü kimi, dünya 

üzrə filialların yarıdan çoxu Asiya ölkələrində yerləşir. Bu TMŞ-lərin 12909 filiala malik 

7460-nın baş ofisləri Cənubi Koreyada yerləşir. Çində isə 350 baş ofisə malik TMŞ və 

363885 filial fəaliyyət göstərir. Honq-Konqda bu göstəricilər 948 və 9132-yə, Türkiyədə 653 

və 6311-ə, tayvanda 606 və 2841-ə bərabərdir. Malayziyada 15567, Filippində 14802, 

Sinqapurda 14052 filial fəaliyyət göstərir. 

Şərqi Avropada TMŞ-lər üstünlüyü Çexiyaya verirlər. Bu ölkədə 71385 filiala malik 660 

TMŞ fəaliyyət göstərir. Polşa üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 58 və 14469-a bərabərdir. 

Xarici filialların hansı formada yaradılmasından asılı olmayaraq, bu zaman əsas məqsəd 

TMŞ-ləri ümumi idarəetməsi altında həyata keçirilən beynəlxalq istehsalın payının 

artırılmasıdır.  

Bu rəqəmlər TMŞ-ləri qlobal səviyyədə xarakterizə edir. TMŞ-lərin fəaliyyətinin daha 

aydın təsəvvür edilməsi üçün isə onların mikrosəviyyədə təhlil edilməsi vacibdir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2002-ci ilin sonuna dünyada 64 min TMŞ fəaliyyət 

göstərmişdir ki, onların da nəzarətində bütün dünya üzrə 870 min xarici filial olmuşdur. 

Onlar dünya sənaye istehsalının yarısına, xarici ticarətin 63%-nə, patent və lisenziyaların 

4/5-nə nəzarət edirlər. Dünya taxıl, kofe, qarğıdalı, meşə materialları, tütün, dəmir filizi 



bazarlarının, 90%-i, mis və boksitlər bazarının 85%-i, çay bazarının 80%-i, banan, təbii 

kauçuk və xam neft bazarlarının 75%-i onların nəzarətindədir.ABŞ-ın ixrac məliyyatlarının 

yarısı amerikan və xarici TMŞ-lər tərəfindən həyata keçirilir.  

Böyük Britaniyada onların payı 80%-ə, Sinqapurda 90%-ə çatır. Yeni texnologiyaların 

transferti ilə əlaqədar ödəmələrin böyük hissəsi TMŞ-lərin daxilində həyata keçirilir: ABŞ-

da onların payı 80%, Böyük Britaniyada 90% təşkil edir. TMŞ-lərin 60%-i maddi istehsal 

sahəsində, 37%-I xidmət sahəsində, 3%-i isə hasilat sənayesində və kənd təsərrüfatında 

fəaliyyət göstərirlər. 

Göründüyü kimi, bütün ən iri TMŞ-nin demək olar ki, hamısı inkişaf etmiş ölkələrdə 

yerləşir. 

100 ən iri TMŞ-nin xarici aktivlərinin həcmi son illərdə 40,3% artaraq 2968 milyard dollar 

təşkil etmişdir. Xarici satışların həcmi isə əksinə o qədər yüksək templə artmamışdır. 

Burada artım 5,5%-ə bərabər olmuş və ümumi məbləğ 2247 milyard dollar təşkil etmişdir. 

Xarici filiallarda çalışan işçilərin sayı isə 16,2% artaraq 7 milyon nəfəri ötmüşdür. 

Bu 100 TMŞ dünya iqtisadiyyatına çox güclü təsir göstərir, çünki beynəlxalq istehsalın 

nüvəsini formalaşdıran istehsal və maliyyə güclərinin əksəriyyəti məhz onların əlində 

cəmlənmişdir.  

Ona görə də təsadüfi deyildir ki, bu qrup TMŞ-lərdə transmillilik indeksi daha yüksəkdir 

və bu indeks artmağa doğru meyllidir: 1999-cu ildə bu indeks 52,3-ə bərabər olsa da, 

sonrakı iki ildə 5,5 bənd artaraq 57,8 təşkil etmişdir. 

Cədvəldən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, 64 min TMŞ-nin xarici aktivlərinin 11,2%-i, 

xarici satışlarının 12,7%-i, işçilərin isə 13,3%-i bu 100 ən iri TMŞ-nin payına düşür. 

Milli-dövlət mənşəsi baxımından 100 ən iri TMŞ-nin 90%-inin mənzil-qərargahları 

“triada”da (Şimali Amerika, Qərbi Avropa və Yaponiya) yerləşir. Bunu Cədvəl 9.5-dən 

əyani surətdə görmək olar. 

Ən çox TMŞ ABŞ-a məxsusdur. Belə ki, 100 ən iri TMŞdən 29-u bu ölkənin payına düşür. 

100 ən iri TMŞ-nin xarici aktivlərinin 29,2%-i ABŞ şirkətlərinə məxsusdur.  

Bununla belə, “Qrup 100”ün daxilində ABŞ şirkətlərinin sayı demək olar ki, dəyişməsə də, 

onların xarici aktivlərdəki payı aşağı düşməyə meyllidir.  

Eyni zamanda, ABŞ TMŞ-lərinin transmillilik indeksi artmaqdadır. 

“Qrup 100”də Yaponiya şirkətlərinin sayı isə əksinə, demək olar ki, yarıbayarı azalmışdır. 

Hazırda 100 ən iri TMŞ-dən 8-i bu ölkəyə məxsusdur.  



Yapon şirkətlərinin sayının azalması onların xarici aktivlərdəki payının da aşağı 

düşməsinə səbəb olmuşdur. 

2001-ci ilin yekununa görə bu rəqəm 7,2%-ə bərabər olub. Bununla belə, Yaponiya 

TMŞlərinin də transmillilik indeksi artmaqdadır. 

100 ən iri TMŞ-lər arasında Avropa Birliyi ölkələrinə məxsus olanların sayı isə getdikcə 

artmaqdadır. 2001-ci ildə onlardan 51-i AB-yə daxil olan ölkələrə məxsus olub. 

Say artımı onların xarici aktivlərdəki payının da yüksəlməsinə səbəb olub. 2001-ci ildə bu 

rəqəm 54,9%-ə bərabər olub. Transmillilik indeksi isə əksinə azalmağa doğru meyllidir. 

Birlik daxilində isə “Qrup 100”ə daxil olan ən çox TMŞ Böyük Britaniya (17), Fransa (13) və 

Almaniyaya (11) məxsusdur. 

“Qrup 100”ə daxil olan TMŞ-lərin sahəvi ixtisaslaşmasında ciddi dəyişikliklər baş 

vermişdir.  

Belə ki, telekommunikasiya sahəsində çalışan çirkətlərin sayı 1990-cı ildə 2-yə bərabər 

olubsa, 2001-ci ildə bu rəqəm 13 təşkil edib.  

Digər tərəfdən əczaçılıqla məşğul olan şirkətlərin sayı artıb. Bundan əlavə isə 1990 və 1995-

ci illərdə ilk 100-lüyə kommunal xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olan heç bir şirkət 

daxil deyildisə, 2001-ci ildə isə siyahıda artıq 9 bu cür şirkət olub. 

Avtomobil sənayesində və neft hasilatı, emalı və daşınması, o cümlədən dağ sənayesində 

fəaliyyət göstərən şirkətlərin sayı demək olar ki, dəyişməyib. 

Ən çox azalma isə elektronika və elektrik avadanlığı, ərzaq, içkilər və tütün, kimya və 

metallurgiya sənaye sahələrində baş vermişdir. 

Şirkətin beynəlxalq istehsal-maliyyə əməliyyatlarına cəlb edilməsi səviyyəsini əks etdirən 

indeks TMŞ-lərin üç əsas parametrinin məcmulaşdırılması əsasında əldə edilir: 

 xarici aktivlərin məcmu aktivlərə nisbəti; 

 xarici satışların məcmu satışlara nisbəti; 

 xaricdə fəaliyyətdə olan işçilərin sayının məcmu işçilərin sayına nisbəti. 

 

TMŞ-lərin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aktivliyi də kifayət qədər yüksəkdir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq şirkətlər xeyli müddətdir ki, yaranmalarına 

baxmayaraq, onların aktiv fəaliyyəti nisbətən yaxın zamanlarda başlanmışdır.  



İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən TMŞ-lər üçün xarici satışların məcmu 

satışlara və xarici aktivlərin məcmu aktivlərə nisbətlərinin yüksək olması xarakterikdir.  

Ümumilikdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin həcmləri (xarici aktivlər üzrə) nisbətən o qədər 

də böyük deyil. Onların xarici aktivlərinin orta göstərici 3,7 milyard dollara bərabərdir.  

Bu göstərici “Qrup 100” üzrə isə təxminən 30 milyard dollar təşkil edir.  

Buna baxmayaraq, inkişaf templərinə görə “Qrup 50” “Qrup 100”ü kifayət qədər üstələyir. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin TMŞ-ləri arasında Honq-Konq, Cənubi Koreya, Sinqapur, 

Çin, Meksika və Braziliya TMŞ-ləri çoxluq təşkil edir. 


