
1. Transmilli Korporasiyalar fənninin predmeti, mahiyyəti və rolu 

Transmilli korporasiya - bir neçə ölkədə bölmələri olan və ümumi aktivlərinin təxminən 

25-30%-ni xarici ölkələrdə yatıran şirkətdir. 

Transmilli korporasiyalar fənninin predmeti qlobal dünya iqtisadiyyatında gedən 

transmilliləşmə proseslərinin ganunauyğunluqları və transmilli korporasiyaların 

geoiqtisadi siyasətidir.   

Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn nəticələr pozitiv və ya 

neqativ mahiyyətə malik ola bilərlər.    

Pozitivlər. Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti nticəsində beynəlxalq inteqrasiya 

prosesləri dərinləşir, işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının coğrafiyası genişlənir, yeni 

iş yerləri və xidmət sahələri yaranır, yeni elmi və texniki innovasiyaların meydana  gəlməsi 

üçün iqtisadi zəmin yaradılır. Qlobal miqyasda satış bazarları uğrunda mübarizə aparan 

transmilli korporasiyalar sərt beynəlxalq rəqabət şəraitində davamlı yeniliyə, texnologiya 

dəyişikliyinə və elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə təkan vururlar. 

Neqativlər. Transmilli korporasiyalar milli bazarı inhisara alır və dövlət suverenliyini 

məhv edirlər. Transmilli korporasiyaların bazarı ələ keçirmək məqsədilə yürütdükləri 

siyasət vətəndaşlara qarşı iqtisadi müharibə kimi dəyərləndirilir. Bir çox ölkələrdə həm 

nəhəng milli istehsalçıların, həm də transmilli korporasiyaların apardıqları siyasəti 

məhdudlaşdıran qanunlar mövcuddur (antiinhisar tənzimlənməsi). Buna misal olaraq 

Kanada, Rusiya, Çin və s. ölkələri gətirmək olar. 

Transmilli korporasiyalara qarşı çıxan ekoloji təşkilat “Greenpeace” – yaşıllar. Transmilli 

korporasiyaların nəhəng istehsal güclərini yaratmaq imkanları o qədər böyükdür ki, bu 

sahələr yerli ekoloji vəziyyətə təhlükələr gətirə bilər. Sonda ekoloji vəziyyətin qorunması 

üçün tələb olunan xərclər həddindən artıq çox ola bilər ki, bu da bölgə üçün əlverişsiz 

hesab edilməyə bilməz. Buna görə bir çox sənaye obyektləri üçüncü dünya ölkələrinə 

köçürülməyə başladı. 

Transmilli korporasiyaların qlobal iqtisadiyyatdakı rolunu statistik göstəricilərlə təhlil 

etmək mümkündür. Belə ki, 2019-cu ilin yekun statistik göstəricilərinə görə:  

- dünyada 98 min transmilli korporasiya və onların 810 min filialı var;  

- transmilli korporasiyalar dünya ticarətinin təxminən 2/3 hissəsini idarə edir; 

- dünya sənaye istehsalının təxminən 50% transmilli korporasiyaların payına düşür; 

- transmilli korporasiyalar dünyada mövcud olan bütün patentlərin, lisenziyaların və nou-

hau-ların təxminən 80%-nə sahibdirlər. 



Transmilli korporasiyaların aktiv istehsal, investisiya və ticarət fəaliyyətləri onlara dünya 

bazarında məhsulun istehsalı və paylanması prosesində beynəlxalq tənzimləyici 

funksiyasını yerinə yetirməyə imkan verir. 

Transmilli korporasiyalar fənninin vəzifəsi: 

- qlobal inteqrasiya kontekstində transmilli korporasiyaların fəaliyyətini, iqtisadi 

mahiyyəti və əhəmiyyətini araşdırmaq;  

- transmilli korporasiyaların quruluşunu, spesifik xüsusiyyətlərini və ümumi 

qanunauyğunluqlarını öyrənmək; 

- dünyanın aparıcı transmilli korporasiyaları haqda zəruri biliklər əldə etmək. 

Transmilli korporasiyaların yaranma səbəblərindən ilkin olaraq, onların beynəlxalq 

bazarda hökm sürən sərt rəqabətə tab gətirmək ehtiyacı baxıla bilər. 

Transmilli korporasiyaların inkişaf tarixi 3 mərhələdən ibarətdir: 

Birinci mərhələ - XIX əsrin sonları -  XX əsrin 1-ci yarısı. 

Əlamətləri: xarici ölkələrin əmtəə sektorlarına investisiya qoyuluşu, qəbul edən ölkələrdə 

paylama və marketinq bölmələrinin yaradılması, eyni və ya bir qədər fərqli məhsulların 

istehsalı. 

İkinci mərhələ - XX əsrin 2-ci yarısı - XX əsrin sonları. 

Əlamətləri: Transmilli korporasiyaların xarici istehsal bölmələrinin rolunun 

gücləndirilməsi, xarici istehsal və satış əməliyyatlarının inteqrasiyası, diversifikasiya 

strategiyası. 

Üçüncü mərhələ - XX əsrin sonundan başlayaraq. 

Əlamətləri: regional və ya qlobal miqyasda şirkətlərarası şəbəkələrin yaradılması, 

tədqiqatın inteqrasiyası və maddi-texniki təminat, istehsal, paylama, marketinq. İqtisadi 

cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrdə transmilli korporasiyaların yaradılması 

Hal-hazırda transmilli korporasiyaların aşağıdakı növləri mövcuddur: 

- üfüqi inteqrasiya olunmuş korporasiyalar (fərqli ölkələrdə eyni tipli məhsulları istehsal 

edən müəssisələr. Məsələn, ABŞ-da avtomobil istehsalı və ya Fast Food müəssisələri). 

- şaquli inteqrasiya olunmuş korporasiyalar (müəyyən bir ölkədə istehsal olunan 

məhsullar digər ölkələrdəki bölmələrə təslim edilir). 

- çoxmillətli korporasiyalar (şaquli və üfüqi inteqrasiya olunmuş milli müəssisələri idarə 

edən korporasiyalar. Məsələn, İsveçin Nestle korporasiyası). 



Transmilli korporasiyaların transmilliləşmə indeksi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

I T = 1/3 (A I / A + R I / R + S I / S) x 100% 

I T - transmilliləşmə indeksi,%; 

A I - xarici aktivlər; 

A - cəmi aktivlər; 

R I - xarici filialların mal və xidmətlərinin satış həcmi; 

R - mal və xidmətlərin ümumi satışı; 

S I - xarici ştat (personal); 

S - korporasiyanın ümumi heyəti. 

 

1119-cu ildə qurulan Tampliyerlər Ordeni, 1135-ci ildə bank fəaliyyətinə başlayanda ilk 

transmilli maliyyə qurumu idi.  

İlk çoxmillətli şirkət 1600-cü ildə qurulan İngilis Şərqi Hindistan şirkəti oldu.  

İki il sonra qurulan Hollandiya Şərqi Hindistan şirkəti ilk səhmdar cəmiyyəti oldu və 

əvvəllər mövcud olan beynəlxalq şirkətlərdən ən böyüyü idi.  

Hollandiya Şərqi Hindistan şirkəti müharibə etmək, siyasi mübahisələrdə iştirak etmək, öz 

pul sikkələrini zərb etmək və hətta koloniyalar yaratmaq səlahiyyəti də daxil olmaqla, 

kvazi-dövlət səlahiyyətləri ilə dünyada ilk meqakorporasiya oldu. 

 

BMT-nin hesablamalarına görə indiki dünyada 65 min transmilli korporasiya fəaliyyət 

göstərir. Bu 65 min transmilli korporasiyanın ümumilikdə 850 min xarici filialları 

mövcuddur və bu transmilli korporasiyalar 75 milyona yaxın insanı işlə təmin etmişdir.  

Transmilli korporasiyaların filiallarının və ana kompaniyalarının ölkələr üzrə yerləşməsinə 

diqqət yetirsək görə bilərik ki, ana kompaniyaların əksəriyyəti, yəni 80% sənayecə İEÖ-də 

yerləşmişdir.  

Yalnız 19,5% ana kompaniyanın yerləşdiyi ərazi İEOÖ-dir. 0,5% ana kompaniya isə post-

sovet məkanında yerləşmişdir.  

Qız kompaniyaların (yəni xarici filialların) 33%-i İEÖ-də yerləşmişdir. 50% qız kompaniya 

iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş ölkələrin (yəni İEOÖ-in) payına düşmüşdür.  

Yerdə qalan 17% qız kompaniya isə post-sovet məkanında yerləşmişdir.  


