
 

7. Elm və texnika sahəsində ölkələrin beynəlxalq münasibətləri 

Qlobal inkişaf yeni texnoloji imkanların genişləndirilməsi ilə sıx bağlıdır. XX əsrdə 

elmi-texniki inqilabın təsiri altında istehsal münasibətlərində baş verən köklü 

dəyişikliklər təsərrüfatın maddi-texniki bazasının və əsas fondların yeniləşdirməsinin 

qeyri-ənənəvi metodlarından istifadəni zəruri etdi. Bu tip metodların əsasında isə elmi-

texniki biliklərin beynəlxalq mübadiləsi durur. 

 
Yüksək texnologiyaların və elmi ixtiraların mövcud olduğu bir dövrdə beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin bu sahəsi öz aktuallığı ilə fərqlənir. Azərbaycan iqtisadiyyatının 

mövcud sahəsi dünya elmi-texniki biliklər bazarında həddən artıq passiv iştirak etməsinə 

baxmayaraq, bizim ölkənin perspektiv inkişafında elmi-texniki biliklərlə beynəlxalq 

mübadilə özünəməxsus rol oynaya bilər. Yuxarıda sadalananların aktuallığı nəzərə 

alınaraq dissertasiya işinin mövzusu kimi elmi-texniki biliklərlə beynəlxalq mübadilə və 

onun müasir prinsipləri və inkişaf meylləri seçilmişdir. Bir sıra iri neft-qaz layihələrinin 

həyata keçirilməsi, bu sahədə əldə olunan irihəcmli maliyyə vəsaitlərinin qeyri-neft 

sektoruna cəlb olunması sahəsində aparılan dövlət siyasəti xarici kompaniyaların sürətlə 

Azərbaycan bazarına meyl etməsi ilə nəticələnir. Təbii ki, bu zaman iri TMK-lar öz 

maliyyə vəsaitləri ilə yanaşı, ən son texnologiyaları və elmi yenilikləri də milli 

iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrində istifadə etmiş olurlar. Təəssüf ki, elmi-texniki 

ixraca eyni sözləri aid etmək mümkün deyil. 

 
Hal-hazırda elmi-texniki biliklərlə beynəlxalq mübadilədə dünyanın əksər ölkələri 

iştirak edir. Bu dövlətlərin iştirak dərəcəsi isə, ilk növbədə iqtisadi inkişaf və elmi-texniki 

potensialla müəyyən olunur. Təsadüfi deyil ki, qərbin inkişaf etmiş ölkələrinin payına 

dünya tüxnologiyalar bazarının 90%-dən çoxu düşür. Yüksək rəqabətədavamlı, 

elmtutumlu məhsullar istehsal edən kompaniyaların ən yeni elmi- 
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texniki yenilik və ixtiraların lisenziyalar şəklində əldə olunaraq istifadə etməsi artıq adi 

hala çevrilmişdir. 

 
XXI əsrdə Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən məlum dəyişiklər və bunun 

nəticəsi kimi iqtisadi inkişafın təmayülləri milli iqtisadiyyatımızın dünya bazarının digər 

sektorlarında olduğu kimi, texnologiyalar bazarında da aktiv iştirak etməsinin əsas 

səbəbidir. Bu müddətdə köhnə iqtisadi münasibətlərin qırılması, ənənəvi istehsalın 

əsasən dəyişməsi, sahibkarlığın yeni inkişafı, investisiyaların artması və strateji valyuta 

ehtiyatları elmi-texniki biliklər bazarının əsaslı bazasının yaradılması üçün real prosesə 

çevrilmiş oldu. 

 
Ümumiyyətlə, müasir elmi-texniki biliklər bazarının dominant qüvvələri TMK-lar 

hesab olunur. TMK-ların müxtəlif ölkələrdə elmi-texniki təcrübələrə və araşdırmalara 

ayırdıqları maliyyə vəsaitləri müxtəlif məqsədlər daşıya bilər: 

o Adaptiv araşdırmalar; 
 

o Lokal və ya regional bazarlar üçün nəzərdə tutulan istehsal prosesini 

təkmilləşdirən elmi araşdırmalar; 
 

o Qlobal istehsal üçün nəzərdə tutulan innovasiya tətqiqatları; 
 

o Texnoloji liderlik tətqiqatları. 
 

Adaptiv tətqiqatlar da müxtəlif istiqamətli ola bilər: əsas istehsal prosesinin təchiz 

edilməsi və ya idxal olunmuş texnologiyanın yenilənməsi. Ümumiyyətlə, hər bir TMK 

texnoloji cəhətdən adaptasiya mərhələsini keçmək zərurəti ilə üzləşir. Bunu zəruri edən 

əsas şərtlərə isə, hər bir ölkənin özünəməxsus texnoloji inkişaf səviyyəsi, yerli işçi 

qüvvəsinin texnologiyaları mənimsəmə dərəcəsi və s. aid etmək olar. Texnoloji inkişafın 

müxtəlif mərhələlərini keçən nəhəng TMK-lar yekunda ən son elmi-texniki ixtiralar və 

onların istehsal prosesində istifadəsinə görə dünya liderlərinə çevrilmiş olurlar. 



 

 

Beynəlxalq elmi-texniki resurslarla mübadilə və onun iqtisadi əhəmiyyəti 

 

XX əsrin ortalarından başlayaraq beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ənənəvi 

formaları olan beynəlxalq əmtəə ticarəti, kapital və işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti 

ilə yanaşı yeni, elmi-texniki biliklərlə beynəlxalq mübadilə yaranıb inkişaf etməyə 

başladı. ETT və beynəlxalq əmək bölgüsünün (BƏB) dərinləşməsi isə bu prosesin 

inkişafının əsasını təşkil etmiş oldu. Elmi-texniki biliklərin artan komersiyalaşdırılması 

isə bu mübadilənin ölkə sərhədlərini aşmasına səbəb oldu. 

 
Ümumiyyətlə, texnologiya dedikdə - kompleks elmi-texniki biliyin istehsal 

prosesində istifadəsi metodları, onun təşkili və idarə olunması başa düşülür [33]. 
 
 

Texnologiya 
anlayışının üç 

əsas forması 
 
 
 

əmtəə proses idarəetmə 

texnologiyası texnologiyası Texnologiyası 
 
 
 
 
 
 
 

Bir qayda olaraq texnologiya anlayışının üç əsas forması mövcuddur: əmtəə 

texnologiyası, proses texnologiyası və idarəetmə texnologiyası. 

 
Elmi-texniki mübadiləyə insan fəaliyyətinin bütün əsas istiqamətləri (elm, texnika, 

istehsal, idarəetmə) cəlb olunmuşdur: təbiətin dərk olunmasının nəzəri 

qanunauyğunluqları (elm), onun yenidən qurulması (texnika), maddi tələbatların 

yaradılması (istehsal), istehsal prosesində bir sıra məsələlərin həlli üçün rasional fəaliyyət 

metodları (idarəetmə). Bu halda elmi-texniki mübadiləyə insan fəaliyyətinin konkret bir 

sahəsi və ya bir neçəsi cəlb oluna bilər . 

 



Beynəlxalq ticari-iqtisadi münasibətlərdə yalnız xammal və ərzaq ticarəti bu və ya 

digər dərəcədə coğrafi mövqedən, faydalı qazıntılardan və iqlim şəraitindən asılıdır. 

qtisadi münasibətlərin qalan hissəsinin əsasını isə BƏB təşkil edir. BƏB-nün bazisi isə 

texnologiyanın qeyri-bərabər səviyyədə inkişafı, bunun nəticəsi olaraq əmtəə istehsalının 

keyfiyyəti və rəqabətədavamlılığı nəticəsində məhsulların satışından əldə olunan gəlir 

səviyyəsidir. 

 
Əgər kütləvi istehlak mallarını istisna etsək onda beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin qalan hissəsini bu və ya digər dərəcədə elmi-texniki mübadilə təşkil edir. 

Bu isə iki formada mövcuddur: “təmiz formada”- bilik, elmi-texniki informasiya və 

təcrübə; “əşyalaşmış formada” – material, maşın və avadanlıq [24]. Xarici iqtisadi 

münasibətlərin bu sahəsi bir tərəfdən istehsalın texniki və texnoloji səviyyəsinin 

artırılmasına xidmət edirsə digər tərəfdən gəlir əldə etməyə istiqamətlənmişdir. 

 
Texnologiyanın beynəlxalq mübadiləsi – kommersiya və ya qeyri-kommersiya 

əsaslarıyla elmi-texniki biliklərin ölkələrarası hərəkətidir. 

 
Beynəlxalq iqtisadiyyatda texnologiya daşıyıcıları ayrı-ayrı hallarda əmtəələr və 

digər istehsal amilləri ola bilər. Məsələn, yüksəktexnologiyalı əmtəələrlə beynəlxalq 

ticarət zamanı texnologiya əmtəə, yüksəktexnologiyalı kapitaltutumlu əmtəə 

mübadiləsi zamanı kapital, yüksək ixtisaslı elmi-texniki kadrların miqrasiyası zamanı 

əmək, hasilatı və emalı zamanı yüksək texnologiyalardan istifadə olunmuş təbii 

resursların ticarəti zamanı torpaq kimi çıxış edir. 

 
Texnologiyaların beynəlxalq mübadiləsinə iki səviyyədə baxmaq olar: 

 

Geniş mənada – ölkələrarası elmi-texniki biliklərin və istehsal təcrübəsinin 

mübadiləsi; 
 

Dar mənada – konkret texnoloji proseslərə aid olan elmi-texniki biliklərin 
 

və təcrübənin ötürülməsi. Bu halda texnologiya kommersiya və qeyri-

kommersiya yolları ilə ötürülə bilər. 

 



Geniş mənada texnologiya əsasən qeyri-kommersiya yolu ilə ötürülür. Bu 

formalara aşağıdakılar aiddir: 
 

o Elmi-texniki nəşrlər; 
 

o Sərgi-yarmarkaların və simпoziumların keçirilməsi; 
 

o Mütəxəssislərin miqrasiyası; 
 

o Elm və texnika sahəsində əməkdaşlığa dəstək olan beynəlxalq təşkilatların 

fəaliyyəti. 
 

Elm və texnikanın dar mənada mübadiləsi bir qayda olaraq kommersiya yolu ilə 

həyata keçirilir. Bu formaya isə aşağıdakıları aid etmək olar [9]: 

 

Sistemləşdirilmiş elmi-texniki informasiyadan istifadənin beynəlxalq 

razılaşmalar əsasında ötürülməsi (transferi). Bura nou-hau, patent, qeydiyyata 

alınmış əmtəə nişanları, sənaye nümunələri və s. aiddir. 
 

Yeni texniki-texnoloji biliklər əsasında maşın və avadanlıqların yaradılması 

(texnologiyanın əşyalaşdırılması); 
 

xtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması; 

njinirinq xidmətləri; 
 

darəetmə müqavilələri və s.  

 

Texnologiya özündə sistemləşdirilmiş elmi-texniki bilikləri əks etrdirən qeyri-

maddi bir obyektdir. Buna baxmayaraq texnologiya beynəlxalq münasibətlər kanalında 

məhz bu və ya digər maddi-əşya formasında iştirak edir. Elmi-texniki biliklərin 

beynəlxalq mübadiləsi BMT-nin ticarət və inkişaf Konfransı (UNCTAD) tərəfindən 

hazırlanmış “Texnologiyaların ötürülməsi haqqında beynəlxalq kodeks”lə müəyyənləşir. 

Texnologiyaların və texniki yeniliklərin mübadiləsini tənzimləyən sövdələşmələrin 

növləri bu kodeksdə öz əksini tapmışdır: 

 

1. İstehsal mülkiyyətinin bütün formalarının lisenziya əsasında ötürülməsi, satışı 

və ya təqdim olunması. Bu zaman əmtəə nişanları və firmaya məxsus nişanlar istisna 



təşkil edir. Müasir lisenziya razılaşmaları kəşfin, ixtiranın lisenziarın istifadəsinə 

verilməsi ilə kifayətlənmir, bütünlükdə lisenziara texniki təcrübənin, istehsal sirlərinin 

ötürülməsini özündə əks etdirir. 
 

2. “Nou-hau”nun və texniki təcrübənin verilməsi. “Nou-hau” müqavilələri ilə 
 

lisenziya sövdələşmələri arasında müəyyən fərqlər mövcuddur. Bu fərqin əsasında 

texnologiya və ya ixtira sahibinin onu patentləşdirməyərək texnologiyanın birbaşa 

satılmasından gəlir əldə edilməsi durur. 

 
3. Arenda, alış, lizniq və ya digər bir yolla əldə olunmuş yarımfabrikat və 

materialların, maşın və avadanlıqların montaj və istifadə olunması üçün zəruri olan 

texnoloji biliklərin təqdim olunması. 

 
4. Maşınların, avadanlıqların, yarımfabrikatların və materialların texniki tərəfləri 

ilə bağlı sənaye və texniki əməkdaşlıq. 

 

5. njinirinq xidmətlərinin göstərilməsi: elmi-texniki konsultasiyalar; tikinti, 

investor və texniki nəzarət; qısa və uzunmüddətli məsləhət xidmətləri; yeni 

texnologiyaların layihələşdirilməsi; dəqiq ixtisaslaşdırılmış işlərin həyata keçirilməsi ilə 

bağlı texniki əməkdaşlıq. 

 
6. Elmi-texniki və istehsal kooperasiyası çərçivəsində texnologiyaların ötürülməsi 

(müqavilə əsasında və ya birgə müəssisələrin yaradılması formasında). 

 

7. nvestisiya əməkdaşlığı çərçivəsində texnologiya mübadiləsi. Bu zaman təkcə 

texnologiyaların maddi formada reallaşdırılması deyil, həm də “təmiz formada” – 

mütəxəssislərin hazırlanması, tikintilərdə şef-nəzarətçilərin qoyulması, iş çertyojlarının 

təqdim olunması və s. formalarda mübadiləsi baş verir. 
 

Elmi-texniki biliklərin beynəlxalq mübadiləsi bir qayda olaraq bir neçə 
 

mərhələdən keçir: 
 

Texnologiyanın seçilməsi və əldə edilməsi; 
 

Texnologiyanın mənimsənilməsi və adaptasiyası; 
 

Texnologiyanın təkmilləşdirilməsi və onun elm və texnikanın qabaqcıl 



 
sahələrində tətbiq edilməsi. 

 
Ümumilikdə isə elmi-texniki biliklərin ötürülməsi bir sıra kanallarla həyata 

keçirilə bilər ki, bu kanallara aşağıdakıları aid etmək olar: 
 
 

Elmi-texniki 
biliklərin 

ötürülməsi 

kanallarы 
 
 
 
 

Xarici ticari 
Firmadaxaili Firmalararası 

kanallarы   
 
 
 

 

Xarici ticari kanallar – texnologiyanın maşın və avadanlıqlarla birlikdə  

ötürülməsi. 
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Firmadaxaili. Yeni texnologiyaların TMK-ların filialları və ya qız kompaniyaları 

arasında ötürülməsi. Təqribən dünya lisenziya ticarətinin 2/3 hissəsi məhz bu kanallar 

vasitəsilə reallaşdırılır. 

 
Texnologiyanın TMK-lar arasında bu tipli aktiv yerdəyişməsi bir sıra amillərlə 

bağlıdır: 

 

Yeni texnologiyalardan daha geniş və sərbəst istifadə olunması. Bu zaman elmi-

texniki nəaliyyətlərin verdiyi “inhisarçılığın” itirilməsi təhlükəsi olmur; 
 

Elmi araşdırmalar və layihə-təcrübə işlərinə sərf olunan xərclər azaldılır; 
 

Ana kompaniyanın gəlirləri artır. Beləki, bir sıra ölkələrdə yeni texnologiyaların 

əldə olunmasına çəkilən xərclər vergilərdən azad olunur. 
 

Bundan başqa texnologiyanın satılması zamanı TMK-lar üçün ölkələrin gömrük 

sərhədlərindəki “maneələr” aradan qalxır. Beləki texnologiyanın ardınca həmin idxalçı 

ölkələrə əmtəə və xidmətlər də daxil olur. 
 

Firmalararası. Bu halda söhbət xarici firmalar arasında əməliyyat, idarəetmə 
 

və digər sahələrdə lisenziya sövdələşmələrindən gedir. 
 

 

Elmi-texniki məhsullarla və biliklərlə beynəlxalq mübadilənin formaları 
 

Elmi-texniki biliklərin beynəlxalq mübadiləsi aşağıdakı formalarla həyata keçirilə 

bilər: 

 

Patent razılaşmaları – xtiradan istifadə olunmasının öz sahibindən patent alıcısına 

verilməsini şərtləndirən beynəlxalq ticarət sövdələşməsidir. Bu tip razılaşmalara bir 

qayda olaraq kiçik firmalar üstünlük verir. Beləki, kəşf olunmuş yeniliyin, ixtiranın 

təkmilləşdirilməsi və ondan praktik məqsədlərlə istifadə etmək belə firmaların imkanları 

xaricində olur. 
 



Lisenziya razılaşmaları – yeni texnologiyadan istifadənin qarşı tərəfə müəyyən 

çərçivədə verilməsini nəzərdə tutan beynəlxalq ticarət sövdələşməsidir. 

 

“Nou-hau” – stehsal sirrlərinin və texniki təcrübənin təqdim olunması. Bu halda 

istehsalın texnoloji, idarəetmə, maliyyə xarakterləri bütünlükdə digər tərəfə təqdim 

olunur. Alqı-satqı predmeti kommersiya qiyməti olan patentləşdirilməmiş ixtira olur. 
 

njinirinq – Alınmış və ya icarəyə götürülmüş maşın və avadanlıqların montaj-

quraşdırılma və istifadəsi üçün zəruri olan texnoloji biliklərin təqdim olunması. Bura 

layihənin texniki-iqtisadi əsasının hazırlanması, nəzarət, konsultasiya, layihələşdirmə, 

təcrübə, zəmanət xidmətlərinin görülməsi kimi kompleks tədbirlər aiddir. 

 
Beynəlxalq səviyyədə elmi-texniki biliklərin mübadiləsinin ən geniş yayılmış 

forması lisenziya ticarətidir. Beynəlxalq ticarətin bu növü özündə “nou-hau”, patent və 

ixtira lisenziyaları sövdələşmələrini əks etdirir. 

 

Lisenziya ticarətinin predmeti isə, texnoloji təcrübədən, ixtiradan istifadə 

lisenziyası, istehsal sirrləri, əmtəə nişanları və s. olur. xtira, texniki biliyin, təcrübənin, 

əmtəə nişanlarının ölkə sərhədlərindən kənarda satılması xarici lisenziyalaşdırma 

adlanır. 
 

Lisenziya sövdələşmələri lisenziar və lisenziat arasında həyata keçirilir. Lisenziar – 

Müqavilə predmetindən istifadə hüquqlarını müəyyən olunmuş səviyyədə öz 

kontragentinə (lisenziata) verən ixtira, patent, texniki bilik sahibi olan hüquqi şəxsdir. 

Lisenziat isə bu hüquqları müəyyən olunmuş şərtlər daxilində əldə edən hüquqi şəxs 

hesab edilir. Texnologiyadan istifadənin xarakteri və lisenziata verilən hüquqların 

həcminə görə lisenziyanın qeyri-məhdud (sadə), məhdud və tam növü vardır. Qeyri-

məhdud lisenziya lisenziara predmetdən özünün istifadəsini və digər bir maraqlı şəxsə 

verməsini şərtləndirir. Məhdud lisenziya müəyyən ərazidə ixtiradan və ya istehsal 



sirrindən istifadəyə inhisarçı istifadə hüququ verir. Bu zaman lisenziar lisenziyanın 

istifadə və satışını həyata keçirə bilməz. Tam lisenziya isə müqavilə müddəti ərzində 

lisenziata ondan tam istifadə hüququ verir. 

 
Lisenziya razılaşması – lisenziya, “nou-hau”, əmtəə nişanından istifadə hüququnun 

digər tərəfə verilməsidir. 
 

Lisenziya razılaşmaları aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər: 
 

a) Lisenziya məhsulunu ixracına icazə verilir, tam və ya qismən məhdudiyyət qoyulur; 

 
b) Lisenziya obyekti ilə bağlı yeni təkmilləşmə və yeniliklərin mövcudluğu haqqında 

informasiyanın lisenziata təqdim olunur və ya olunmur; 

 
c) Texnologiyanın təqdim olunma metoduna görə - lisenziya sərbəst şəkildə təqdim 

olunur və ya obyektin tikilişi, quraşdırılması, injinirinq xidmətləri həyata keçirilir. 

 
Lisenziya müqavilələrində bir qayda olaraq aşağıdakı şərtlər yerləşdirilə bilər: 

 
a) Lisenziyanın istifadə ərazisi (ölkənin bir hissəsi, bir və ya bir neçə ölkə), 

 
b) Lisenziya obyektindən istifadə forması, 

 
c) Lisenziyadan istifadə müddəti və s. 

 

Müqavilədə bundan başqa texniki sənədlərin göndərilməsi, mütəxəssislərin 

hazırlanması, texniki köməyin göstərilməsi, nümunələrin təqdim edilməsi və s. göstərilə 

bilər. Bundan başqa ödənişin həcmi və formaları da müqavilədə öz əksini tapır. 

 
Təcrübədə lisenziya ödənişlərinin hesablanmasının bir neçə növündən istifadə 

olunur: 

 

Lisenziyadan istifadə müddətində əldə olunan gəlir səviyyəsinə uyğun olaraq 

gəlirdən dövri çıxılmalar (royalti); 
 

Birdəfəlik ödəniş – bu zaman lisenziyadan istifadə müddətində əldə oluna 

biləcək  iqtisadi  effektivliliyi  nəzərə  alaraq  müəyyən  bir  məbləğ 



müəyyənləşdirilir. Bu ödəniş növü bir dəfəyə və ya hissə-hissə həyata keçirilə 

bilər.  Bu  ödəniş forması  lisenziara  bir  sıra  üstünlüklər  verir: ödənişin qısa 

müddətə əldə olunması və bu zaman riskin aradan qaldırılması. 
 

Lisenziyaların qarşılıqı mübadiləsi; 
 

Qiymətli kağızların və texniki sənədlərin təqdim olunması. 
 

Bu ödəniş formalarından ən geniş istifadə olunanı royaltidir. Royalti – lisenziya 

razılaşması müddətində lisenziat tərəfindən müəyyən olunmuş zaman intervalıyla 

gəlirdən ayırmalardır. Beynəlxalq təcrübdə royaltinin həcmi bir qayda olaraq sənaye 

sahəsinin növünə görə müəyyənləşdirilir. 

 
Ümummiyyətlə lisenziyanın qiyməti dedikdə bir qayda olaraq lisenziat tərəfindən 

qarşı tərəfə (lisenziara) verilən ödənişlərin ümumi məbləği başa düşülür. Beynəlxalq 

lisenziya ticarətində lisenziyanın qiymətinin hesblanmasının iki əsas forması mövcuddur: 
 

1) Lisenziatın gəlirinin səviyyəsinə əsasən; 
 

2) Royalti əsasında. 
 

Birinci halda ödənişin həcmi lisenziya məhsulunun istehsalı və satışından əldə 

olunan gəlirin bir hissəsi kimi müəyyən olunur. Bu zaman lisenziarın gəlirdəki payı 

kifayət qədər böyük olub 10-50% arasında olur. Bu payın həcmi gəlir səviyyəsi, patentin 

qorunması səviyyəsi və ümumiyyətlə verilən (lisenziata) hüquqların ölçüsü kimi 

qiymətəmələgətirən amillərdən asılıdır. 

 
Əgər lisenziya müqaviləsi üzrə obyekt hələ tam hazır olmayan texnoloji prosesdirsə 

və bu zaman əsas qiymətliliyi patent hüququ daşıyırsa o zaman lisenziarın payı 

lisenziatın gəlirinin təqribən 20%-ni təşkli edir. Əgər obyekt tam mənimsənilmiş texnoloji 

prosesdirsə onda bu payın həcmi 35-50% ola bilər. Əgər lisenziata yalnız istifadə hüququ 

verilibsə (digər hüquqlar lisenziarda qalmqaq şərtilə) onda bu göstərici 20-30%-ə bərabər 

olur. 



 
Royalti əsasında isə istehsal olunan və satılan məhsulun maya dəyərindən asılı 

olaraq intelektual mülkiyyət sahibinə ayrılan ödəniş əsasında müəyyənləşir. Royaltinin 

hesablanma qaydalarının mövcud olmasına baxmayaraq beynəlxalq təcrübədə əsasən 

emprik metoddan istifadə olunur. Beləki, sənayenin müxtəlif sahələri üçün orta standart 

qiymət səviyyəsi müəyyənləşdirilir. 

 

qtisadi ədəbiyyatlarda göstərilən qiymətlər bir qayda olaraq 0.5%-lə 14% arasında 

dəyişir. Məsələn, elektron sənayedə royalti ayırmaları 1-5%, farmakoloji sənayedə 2-7%, 

təyyarəqayırmada 10%, avtomobil sənayesində 1-3%, az yararlılıq müddəti olan istehlak 

mallarının hazırlanmasında 0.2-1.5%. 
 

Elmi-texniki biliklərlə beynəlxalq mübadilənin əsas formalarından biri də, 

beynəlxalq injinirinqdir. Beynəlxalq injinirinq – ixtisaslaşdırılmış mühəndis-konsultasiya, 

tikinti və s. şirkətlər tərəfindən həyata keçirilən, istehsal xarakterli kompleks 

əməliyyatların həyata keçirilməsidir. njinirinq xidmətləri ilə bağlı beynəlxalq ticarətin 

inkişafı birbaşa elmi-texniki inqilabın təsiri nəticəsində baş vermişdir. Bu fəaliyyət 

növünün 3 forması:  

 

Konsultativ injinirinq – obyektlərin layihələşdirilməsi, tikinti planlarının 

hazırlanması və işə nəzarət edilməsi ilə bağlı intelektual xidmətlərdir. 
 

Texnoloji injinirinq – sənaye obyektinin tikilməsi və istismara verilməsi, elektrik 

və su təchizatının hazırlanması, nəqliyyat və s. bağlı texnika və ya texnologiyanın 

sifarişçiyə verilməsidir. 
 

Tikinti və ya ümumi injinirinq – avadanlıq və texnikanın çatdırılması, montaj  və  

quraşdırma  işlərinin  icrası,  mühəndis  işlərinin  həyata  

keçirilməsidir. 
 

Bu sahədə aparıcı şirkətlər ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Yaponiya və s. 

kimi ölkələri təmsil edir. 

 



Beynəlxalq injinirinq bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir: stehsal xidməti 

kimi fəaliyyət göstərməsi. Yəni injinirinq istehsal prosesində birbaşa məhsul istehsalı ilə 

deyil, sadəcə istehsal prosesinin effektivliliyinin artırlıması ilə məşğul olur: 

lahiyələşdirmə, məsləhət xidmətləri, təhsil və s. njinirinq xidmətlərinin lisenziya və “nou-

hau”dan əsaslı surətdə fərqlənir. Beləki lisenziya və "nou-hau"nun mübadiləsi zamanı 

satıcı qismində birbaşa ixtiranın sahibi, müəllifi özü çıxış edir. Bu xidməti və ya istehsal-

texnoloji prosesi digər bir şəxs təklif edə bilməz. njinirinq zamanı göstərilən xidməti isə, 

eyni zamanda başqa firmalar da göstərə bilər. 

 

Lisenziya müqavilələrində olduğu kimi injinirinq xidmətlərinin qiymətinin 

hesablanması problem yaradır. Bu qiymətlərin səviyyəsini müəyyən etmək üçün dünya 

bazarının müxtəlif regionlarında olan rəqib firmaların qiymətləri araşdırılır. Əgər 

xidmətin heç bir analoqu olmursa, o zaman mütəxəssislərin saat hesabına ödənişləri baza 

kimi götürülür. Bu zaman qiymət səviyyələri belə ola bilər: yüksək sinif mütəxəssislər 

üçün 60-70 dollar, orta sinif 30-35 dollar. 

 

Beynəlxalq təcrübədə aparıcı sahələrdən biri də françayzinqdir. Tərcüməsi 

fransızcadan güzəşt, təzminat deməkdir. 

 
Françayzinq yaranma tarixi orta əsrlərə gedib çıxır. Krallar öz baronlarına müəyyən 

xidmət qarşılığında vergilərin toplanmasını həvalə edirdilər. Sadə adamlar isə müəyyən 

ödənişlər qarşılığında bu və ya digər bazarlarda öz məhsullarını satmaq imkanı əldə 

edirdilər. Maraqlı fakt kimi qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniyada qədim franşizə 

forması hələ də mövcuddur. Belə ki, bu franşizə növündə müəyyən ödənişlər qarşılığında 

müxtəlif yarmarka və sərgilərdə, bərə-körpülərdə, ayrı-ayrı bazarlarda yer götürmək 

mümkündür. 

 



Ticari təcrübəyə gəldikdə isə, XVII əsrdə Londonda müasir françayzinq sisteminə 

bənzər sistemlər formalaşmağa başladı. XIX əsrin əvvəllərində isə “əlaqəli, bağlı evlər” 

sistemi yaradıldı. Sistemin mahiyyəti isə ayrı-ayrı fiziki şəxslərə dövlət tərəfindən spirtli 

içkilərin satışı üçün lisenziyaların verilməsindən ibarətdir. Buna baxmayaraq bir sıra 

sahibkarlar xüsusi lisenziya əsasında ev təsərrüfatlarını daimi şəkildə inkişaf etdirə 

bilmirdi. Bu cür problemlərin yaranmasından isə pivə bişirilməsi və satışı ilə məşğul olan 

şəxslər maksimum yararlandı. Onlar özlərinə məxsus olan həyətyanı sahələri iri 

sahibkarlara icarəyə verir, bunun qarşılığında isə öz pivələrini və digər spirtli içkilərini 

satmaq üçün bazarlar əldə edirdilər. 

 
Ümumilikdə, françayzinq kompaniya üçün genişlənmə, əhatə dairəsinin artırılması 

vasitəsidir. Bu sistem özündə böyük və kiçik biznesi birləşdirir. Bütün dünyada 

françayzinq biznesin inkişaf etdirilməsinin təhlükəsiz vasitəsi hesab olunur. Bu halda 

yeni yaradılmış biznesin inkişafına şərait yaradılır, sahibkar ağır bazar qanunlarının 

mənfi təsirindən sığortalanmış olur. Fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi zamanı kütləvi 

adminstrativ xərclərdən vaz keçilir. Françayzinqin bir neçə növü var: 

 

1. stehsal françayzinqi. Hər hansı bir məhsulun hazırlanması texnologiyasına malik 

firma, həmin texnologiyanı digər bir müştəri-firmaya müəyyən ərazidə bu məhsulu 

istehsal etmək üçün verir. Bu metod daha çox alkoqolsuz içkilərin istehsalında istifadə 

olunur. Məsələn, Koka-Kola kompaniyası öz məhsullarının hazırlanması üçün lazımi 

texnologiyanı və konsenrtantları digər bir ölkədəki françayzi kompaniyaya təqdim edir 

və məhsulların istehsalının və 

 

satışının idarə olunmasıyla məşğul olur. Lakin bu halda ən vacib şərt məsələn, Bakıda 

istehsal olunan məhsulun San-Fransiskodakı məhsuldan fərqlənməməsidir. Təbii ki, 

məhsul istehsalında istehlaçıların regional fərqlərinin nəzərə alınması istisnadır. 

 



2. Ticarət françayzinqi. Hər hansı bir aparıcı firma öz əmtəə nişanını digər bir 

firmaya müəyyən bir ərazidə realizasiya etmək üçün təqdim edir. Bu zaman françayzi 

məhsulun satışına qədər və satışdansonrakı xidmətləri öz üzərinə götürür. Françayzi 

məhsulları françayzordan alır və öz adından satır. Ticarət françayzinqinin özünəməxsus 

xarakteri françayzi şirkətin əmtəə satışı və xidmətlər göstərilməsində dar ixtisaslaşmaya 

malik olması ilə izah oluna bilər. Hal-hazırda bu tip françayzinq daha çox avtomobil 

şinlərinin satışında istifadə olunur. Əgər 

 
əmtəə və xidmətlər əmtəə nişanı deyilsə onda bu tip taicarət françayzinq sayılmır [30]. 

 
3. Xidmət sahəsinin françayzinqi. Bu sahə təqribən ticarət françayzinqində olduğu 

kimidir. Sadəcə əməkdaşlığın obyekti fərqlidir. Bu sahədə ilk addımı MakDonald 

kompaniyası atmışdır. Hal-hazırda dünyanı bir sıra ölkələrində xidmət françayzinqi 

əsasında çoxlu sayda restoran və qəlyanaltıların açıldığını qeyd etməliyik. 

 
Françayzi olmaq üçün icazə müxtəlif metodlarla əldə oluna bilər. Daha geniş 

yayılmış iki forma mövcuddur: Birbaşa françayzinq və master françayzinq. Birinci 

halda françayzor franşizəni yerli sahibkara satır. Françayzor və françayzi arasında sıx 

əlaqələrin qurulması baxımında bu ən real variant hesab olunur. Lakin subyektlər 

arasında coğrafi baxımdan fərqlər mövcud olarsa bir sıra çətinliklər ortaya çıxa bilər. Bura 

ilk növbədə yerli səviyyədə françayzinin fəaliyyətinin izlənilməsində və köməklik 

göstərilməsində ortaya çıxan problemlərin mövcudluğunu aid etmək olar. ri 

kompaniyalar bu metoddan bir qayda olaraq müxtəlif bazarların öyrənilməsində geniş 

istifadə edirlər. 

 
Master françayzinq sistemində isə beynəlxalq kompaniya digər bir ölkə ərazisində 

yalnız bir iri françayzi kompaniyaya fəaliyyət göstərmək üçün icazə verir. Bu ölkədə 

françayzinq sisteminin qurulması, çoxlu sayda xırda kompaniyaların bu sistemə cəlb 



olunması, onların idarə edilməsi və ödənişlərin vaxtında həyata keçirilməsi işləri də 

bütünlükdə bu iri françayzi firmaya həvalə olunur. 

 
Françayzinq sahəsində ən fəal şirkətlər ABẞ-ı təmsil edir.Yeri gəlmişkən 

françayzinqdən ABẞ-da ilk dəfə tikiş maşınlarının istehsalı ilə məşğul olan Zinqer 

kompaniyası istifadə etmişdir. XIX əsrin ortalarında Zinqer kompaniyası tikiş 

maşınlarının kütləvi istehsalına başlayır. Lakin bu maşınlara xidmət göstərilməsini və 

ehtiyyat hissələrlə təmin edilməsini mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirmək praktiki 

cəhətdən qeyri-real idi. Buna görə də, kompaniya françayzinq sistemi yaradır. Maliyyə 

cəhətdən sərbəst firmalara tikiş maşınlarına xidmət göstərmək və ehtiyyat hissələrinin 

satışını təşkil etmək hüququ verilir. 

 
Eyni tipli sistem 1898-ci ildə General Motors şirkəti tərəfindən yaradılmışdır. 

Dilerlərə digər kompaniyaların məhsullarını satmağa icazə verilmirdi. Bundan başqa 

həmin firmalar françayzor kompaniyanın imicini qorumaq və xidmət səviyyəsini 

yüksəltmək üçün öz kapitallarını bu işə sərf etməliydilər. Avtomobil satışında 

françayzinq sistemindən hal-hazırda da istifadə olunur. 

 

Koka-Kola, Pepsi, Seven-Ap və digər şirkətlər alkoqolsuz içkilər istehsalı və satışı 

sahəsində françayzinq sistemidən hər zaman səmərəlisenziya şəkildə istifadə etmiş və 

etməkdədir. 

 
XX əsrin 50-ci illərinə qədər françayzinq məhsul satışının və xidmətlərin 

genişləndirilməsinin effektli metodu hesab edilirdi. Bu ənənvi françayzinq və ya ilkin 

nəsil françayzinq hesab edilirdi [30]. 
 

ABŞ-da françayzinqin inkişafına güclü təkan verən hadisə 1946-cı ildə əmtəə 
 

nişanları haqqında qanunun qəbul edilməsi oldu. Artıq sahibkarlar qanunvericiliyin 

dəstəyi ilə, o qədər də böyük olmayan xərclər hesabına öz əmtəə nişanlarını digər 



kompaniyalara müəyyən şərtlər daxilində verir və bunun hesabına öz biznesini 

böyütmüş olurdu. 

 
 
 
 
 

Françayzinqin tətbiq sahələri 

Françayzinqin çoxsəviyyəli sistemi  

  
Təhsil xidmətləri istehsalçı-istehsalçı 

stirahət və əyləncə istehsalçı-topdansatış 

Restoran, kafe və qəlyanaltılar istehsalçı-pərakəndəsatış 

Tibbi və kosmetika xidmətləri topdansatış-pərakəndəsatış 

Ev təsərrüfatı ilə bağlı xidmətlər pərakəndəsatış-pərakəndəsatış 

Pərakəndə satış və s. xidmətgöstərən-xidmətgöstərən 

  
 

 
 
 
 

Beynəlxalq Françayzinq Assosasiyası françayzinqin tətbiq olunması mümkün olan 

70 növ təsərrüfat sektorunu müəyyənləşdirmişdir. 
 

Françayzinq bisnesin bir sıra sahələrində daha çox istifadə olunur ki, bunlara 

aşağıdakıları aid etmək olar - avtomobil sənayesi və avtoservis, idarə edilməsi 

(mühasibət, reklam və s.), tikinti, xidmət, evlərin təmiri və xidməti, təhsil xidmətləri, 

istirahət və əyləncə və s. 

 
Tətbiq olunduğu iqtisadiyyat sahəsindən asılı olaraq françayzinq sistemində 

istehsalçı, topdansatış, pərakəndəsatış və xidmət-göstərən kimi subyektlər qarşılıqlı 

münasibətdə olur. 

 
Sahibkarlıqda françayzinq çox perspektivli sahə hesab olunur. Əgər adi biznesdə 

yeni yaranan 100 şirkətdən 10-nun “yaşamaq” ehtimalı varsa, françayzinqdə bu 



göstəricini 90/100 kimi qəbul etmək olar. Biznesdə françayzinq artım üçün əlverişli sahə 

hesab olunur: beləki, sahibkar fəaliyyətə başlamaq üçün “hazır iş” əldə etmiş olur. 

 

Ümumdünya Françayzinq Assosasiyasının məlumatlarına əsasən françayzinqin 

daha perspektivli sahəsi pərakəndə ticarət sektoru hesab olunur. Hal-hazırda isə xidmət 

sahələri françayzinq sahəsində daha fəal görünür. stehsal sahələri isə bu sahədə daha zəif 

təsir bağışlayırlar. 
 

ABŞ-ın ÜDM-un 13%-ə qədəri françayzinq sisteminin payına düşür. Bu ölkədə 1500-

ə qədər françayzinq sistemi mövcuddur ki, bu sistem özündə tam 75 fəaliyyət sahəsini 

əhatə edir. Franşizə müəssisələrin sayı isə 350 000-i üstələyir. Bu da hər françayzora 230 

franşizə mərkəzinin düşməsinə bərabərdir. Buna baxmayaraq əksər françayzorun 

mərkəzlərinin sayı yüzdən azdır. 80%-ə qədər franşizə sistemi 50-250 min dollar 

həcmində investisiya tələb edir. Yuxarıda qeyd olunan 75 iqtisadiyyat sahəsi arasında 

45%-lik göstərici ilə ticarət digər sektorları üstələyir. Burada isə sürətli xidmət göstərən 

restoran (fastfood) şəbəkələri 18%-lə liderliyini qoruyur. kinci yer sənaye məhsulları 

mağazalarına (11%), beşinci yer restoran və kafe şəbəkələrinə (9%), yeddinci yer ərzaq 

məhsulları mağazalarına (7%) . 

 

Françayzinq şəbəkəsinin sayına görə Avropada üçüncü olan Fransada 620 

françayzor, təqribən 30 min franşizə qeydiyyata alınmışdır. Fransızlar avropa françayzinq 

bazarının təqribən 40%-nə nəzarət edirlər ki, bu da 32-35 mlrd. dollara bərabərdir. 

 
Avropa üzrə göstəricilərə gəldikdə isə, son məlumatlara əsasən 4500 françayzinq 

sistemini və 180 000-dən çox franşizə mövcuddur. Bu sistemin ümumi ticarət dövriyyəsi 

150 mlrd. dolları üstələyir. Sadalanan göstəricilərin kifayət qədər yüksək olmasına 

baxmayaraq Avropa françayzinqin inkişafına görə ABẞ-a uduzur. 

 



Almaniya Françayzinq Assosasiyasınınn proqnozlarına əsasən XXI əsrin ilk on 

ilində françayzinq sistemi stabil olaraq illik 10-15% sürətlə inkişaf edəcək. Bu cür optimist 

proqnzaların verilməsinin əsasında isə müsbət istiqamətli statistik rəqəmlər durur. Beləki 

son 5 il ərzində cəmi 8% françayzinq sisteminə daxil olan müəssisə öz fəaliyyətini davam 

etdirə bilməmişdir. 

 
Müasir elmi-texniki və innovasiya məhsulları bazarının xüsusiyyətləri:  

TMK-lar hərəkətverici qüvvə kimi 

 
 

Elmi-texniki məhsullar bazarı mal və xidmətlər bazarından aşağıdakılarla fərqlənir: 
 

1. Təbiətinə görə bu bazar “satıcı” bazarıdır. Tələbin təklifdən üstunlüyü halları 

mövcuddur; 
 

2. Elmi-texniki məhsulların alıcıları professionallardır. Alışın məqsədi məhsulu 
 

əldə edən müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsidir; 
 

3. Mal bazarına nisbətən bu bazar törəmə bazardır, başqa sözlə yeniliyə tələb mala 

(xidmətə) olan tələblə müəyyən olunur. Buna görə də elmi-texniki məhsullar 

bazarının həcmi yeniliyin makro və mikro səviyyədə tətbiqinin fəallığından asılıdır; 
 

4. Bu bazarın xarakterık cəhəti elmi-texniki məhsulun təqdim olunduğu müəyyən 

“yerin” və ya mal bazarı terminologiyasında olduğu kimi satış kanalları formasının 

mövcud olmamasıdır. Belə məhsulların mübadiləsi hər şeydən əvvəl infrastruktur 

inkişafın vacibliyini zəruri edir; 
 

5. Elmi texniki məhsullar bazarında satışın spesifik forma və metodlarından istifadə 

olunur; 
 

6. Elm və texnikanın nailiyyətləri mal formasında məhduddur. 
 
 

 

 

 

 

 



Elmi-texniki və innovasiya məhsulları bazarının xüsusiyyətləri 
 
 

Qiymətləndirmə 

kriteriyası 

Bazar 

Elmi-texniki məhsullar 
bazarı 

Innovasiya məhsulları 
bazarı  

Bazarin obyekti Elmi-texniki məhsul Innovasiya məhsulu 
Malın xüsusiyyəti Bilik Mal 

 (elmi bilik, ideya və s.) (yeni proseslər, məhsullar, 

  xidmətlər və s.) 
Bazarın əsas subyektləri ET , sahə tədqiqat institutları, TMK –ın elmi texniki 

 Ali təhsil müəssisələri, bölmələri və digər 

 tədqiqat laboratoriyaları,  

 lahiyə müəssisələri, TMK-lar,  

 TMB və s.  

Alıcılar Elmi texniki məhsulları  

 istehsala tətbiq etmək Bütün müəssisələr  
 

 imkanında olan müəssisələr  

 və digər  
nfrastrukturun növləri nformasiya təminatı sistemi, Maliiyə-iqtisadi təminat 

 sistemi, sertifikasiya sistemi, kadrların hazirlanmasi və 

 yenidən hazırlanması sistemi, inkişafin koordinasiyası və 

 tənzimlənməsi sistemi 
nformasiya təminatının Elmi konfranslar, seminarlar, Yarmarka və sərgilər, 

xüsusiyyətləri Simpoziumlar rəqablər və eyni sahə 

  daxilində diqər müəssisələr  
 
 
 
 

Müasir dünyada beynəlxalq ərazi miqyaslı ekspansiyaların 4 növ strategiyası 

fərqləndirilir: çox ölkəli strategiya (multidomesticstrategy); beynəlxalq strategiya 

(international strategy); qlobal strategiya (global strategy) və transmilli (çox milli ) 

strategiya (transnational (multinational) strategy). 

 

 

 

 

 



Beynəlxalq elmi-texniki məhsullarla ticarətdə yeni meyllər: TMK-ların siyasəti və 

regionların dünya KT bazarında payı 
 
 
 

TMK-ların başlıca cəhəti xarici mal və xidmət istehsalının, birbaşa investisyaların 

mövcudluğudur. Buna görə də TMK konsepsiyaları çərçivəsində bir çox birbaşa 

investisya modelləri işlənib hazırlanmışdır. Bunlar içərisində iqtisadi üstünlüklər, 

məhsulların qiymət silsiləsi və ekletik model daha çox məhşurlaşmışdır. 
 

80-90- cı illərdə dünya təsərrüatında kapitalın və istehsalın transmilliləşməsi 

proseslərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən proseslər baş verdi. Bunlar içərisində 

xırda sahibkarlığın inkişafı və rəqabətin bütün səviyyələrində inkişafı və s. qeyd etmək 

olar. Belə şəraitdə TMK-ların fəaliyyətinin forma və istiqamətləri əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişmişdir. Birbaşa investisyalara müvafiq firmalararsı əsasda əməkdaşlığı nəzərdə 

tutan transmilliləşmənin yeni formalrı inkişaf tapdı. Həmçinin TMK-ların stratejləri 

alyansları yeniləndi. Strateji alyansın mahiyyəti uzun müddətdə alyansın iştirakçılarının 

istehsal və satış xarakterinin azaldılması və rəqabət qabiliyyətinin tüksəldilməsi məqsədi 

ilə istehsal və bazar fəaliyyətinin əlaqələndirilməsindən ibarətdir. Yapon iqtisadçısı 

Omayen belə hesab edir ki, strateji alyansın genişlənməsinin əsasında 1980-ci illərdə geniş 

tətbiq olunan yeni texnoloji proseslər, istehsalın avtomatlaşdırılmasının sürətlənməsi və 

kompyuterləşməsi durur. 
 

Birbaşa investisya nəzəriyyəsinin yaradıcıları S. Haymer, Ç.Kindleberqer, D.Danniq, 

A.Raqman TMK-ların xarici bazarlarda uğurlu irəliləyişlərinin əsasını onların rəqabət 

üstünlükləri, texnoloji liderliyi təşkil edir. N OKR-a çəkilən xərclər TMK büdcələrinin 

əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Buna görə də, TMK-ların dünya miqyasında elmi-texniki 

tərəqiyyə təsiri böyükdür, bu imkanlar elmi-texniki tərəqqinin inkişaf istiqamətlərini və 

dünya iqtisadiyyatında müvafiq struktur irəliləyişlərini müəyyən edir. 
 

TMK-ların təsiri hər şeydən əvvəl beynəlxalq maliyyə bazarlarında fəaliyyət 

göstərən iri miqyaslı transmilli kapitala malik olmaları ilə şərtlənir. Beynəlxalq  



bazarların əksəriyyəti oliqapolik struktura malikdir və burada bir neçə aparıcı TMK-lar 

hakim mövqeyə malikdirlər. Xüsusilə, maşınqayırma, təyyarəqayırma, neft sənayesi, 

beynəlxalq telekommunikasiya şəbəkəsində informasiya texnologiyaları ilə bağlı 

sahələrində təmərküzləşmə xüsusi ilə böyükdür. Burada TMK-ların əsas üstünlüyü – 

beynəlmillələşmə üstünlüyüdür, başqa sözlə böyük qapalı firmadaxili bazarın öz 

maraqlarına uyğun istifadə imkanlarının olması ilə bağlıdır. Bu TMK-lara hökumətlərin 

iqtisadi siyasətlərindən asılılığın azaldılmasına, ticarət və digər maneələrin asanlıqla 

keçilməsinə imkan verir. 
 

TMK-ların payına dünya ixracının bəzi beynəlxalq statistik qiymətləndirilmələrə 

görə 2/3-dən 3/4 - ə qədər düşür. Digər tərəfdən mal potoklarının hissəsindən çoxu 

firmadaxili ixracın payına düşür. Nəzərə alınsa ki, TMK-nın öz bölmələri arasında ticarət 

bazar qiymətləri ilə deyil tranfert qiymətləri ilə aparılır, nəticədə dünya ticarətinin 

əhəmiyyətli hissəsi ( 1/3-i ) azad bazar qanunları ilə deyil TMK-nın nəzarəti ilə baş verir. 
 

Dünyada 63 min TMK ( ana şirkət ) fəaliyyər göstərir. 79%-i sənayecə inkişaf etmiş 

ölkələrdə yerləşmişdir və dünyada birbaşa investisyaların əsas hərəkəti bu ölkələrdəki 

ana və filial şirkətlər arasında baş verir. Son illər ərzində YSÖ güclü inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq tendensiya biraz dəyişmiş və yeni meyillər yaranmışdır (Sinqapur, Tayvan, Cənubi 

Koreya, Malayziya, Argentina və Brazilyada). Bu şirkətlərin 8 mindən çox filialı 

mövcuddur. Bunların 270 mini inkişaf etmiş, 360 mini inkişaf etməkdə olan və 170 mini 

keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə fəaliyyət göstərir. 
 

Dünyada birbaşa xarici investisya rejimi əhəmiyyətli dərəcədə liberallaşmaqda 

davam edir. YUNKTAD – ın məlumatlarına görə 1991-2000-ci illər ərzində dünyada 

müxtəlif ölkələrin qanunvericilik bazasına 1185 dəyişikliklər edilmişdir ki, bununda 1120- 

si xarici şirkətlərin fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, BX üçün daha 

əlverişli rejimin yaradılmasına yönəlmişdir. 
 


