
4. Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi 

 

Dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf səviyyəsində transmilliləşmə prosesi geniş şəkildə 

özünü biruzə verməkdədir. Bu prosesdə əsas aparıcı qüvvə artıq qeyd edildiyi kimi TMK-

lardır. TMK-lar ana kompaniya və xarici filiallardan ibarət təsərrüfat birlikləridir. Ana 

kompaniyalar xarici filialların kapitalında olan pay vasitəsilə onların fəaliyyətini idarə edir. 

Bu pay adətən xarici filial səhmlərinin və onların ekvivalentlərinin 10%-dən çox olur. 

  

Müasir dövrdə bilavasitə birbaşa xarici investisiyalar nəticəsində meydana çıxmış 

transmilli kompaniyaların beynəlxalq istehsal prosesində aktiv iştirakı nəticəsində kapitalın, 

əmək və digər resursların beynəlxalq miqrasiyasının payının artması ilə müşahidə edilən 

transmilliləşmə prosesinin miqyasları genişlənməkdə davam edir. Transmilliləşmə 

prosesində TMK-ın hakim mövqeyi və tə’sir dərəcəsi maliyyə, işçi qüvvəsi, texnologiya, 

xammal və komponentlərlə təchizat, xidmət və satış sahələri kimi strateji mühüm sferalarda 

idarəetmə əməliyyatlarının konsentrasiyası ilə şərtləndirilir. Dünya iqtisadiyyatında TMK-

ın transmilliləşmə prosesində rolunu müxtəlif siyasi-iqtisadi, istehsal-ticarət, sahibkarlıq, 

sistem və makroiqtisadi – aspektlərlə analiz etmək mümkündür. XXI əsrin astanasının da 

transmilli kompaniyaların ümumilikdə dünya təsərrüfatı və qlobalizasiya prosesi ilə 

qarşılıqlı əlaqəsinin makroiqtisadi analizdə nəzərdən keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. 

     Transmilliləşmə prosesini meydana çıxaran TMK-lar dünya iqtisadiyyatında yeni «güc 

mənbələri» olmaqla həm də beynəlmilləşmə prosesinin əsas aparıcı qüvvəsidir. Belə ki, 

müasir xarici iqtisadi fəaliyyətdə artıq xarici ticarət deyil, mal və xidmətlərin istehsal və 

satışının bilavasitə xarici bazarlarda təşkil edilməsi əməliyyatları dominantlıq edir: bu üsulla 

həyata keçirilən satış əməliyyatlarının həcmi ümumdünya mal və xidmət ixrac 

əməliyyatlarının həcmini qabaqlayır, ümumdünya ixracatının özü isə tədricən TMK-ın 

müxtəlif şö’bələri arasında aparılan firmadaxili ticarətə çevrilməkdədir. Bunlardan belə 



nəticəyə gəlmək olur ki, TMK fəaliyyəti nəticəsində dünya təsərrüfatı beynəlmiləşərək 

vahid mal, xidmət, kapital, işçi qüvvəsi bazarına çevrilir. 

     Transmilliləşmə prosesinin aparıcı qüvvəsi olan TMK-ların sayı artıq XX əsrin 

əvvəllərində az deyildi, lakin mə’lum olduğu kimi onların kütləvi şəkildə yayılması əsrin 

ikinci yarısına təsadüf edir. TMK-ın dünya iqtisadiyyatında belə kütləvi yayılmasını dünya 

ölkələrinin təsərrüfat həyatlarındakı sür’ətli beynəlmilləşmə və liberallaşdırma prosesləri, 

həmçinin şirkətlərin ştab-qərargahlarının xarici filialların iqtisadi fəaliyyətlərinin aktiv idarə 

etməsinə imkan yaradan rabitə-əlaqə və informasiya vasitələrində həyata keçirilən radikal 

tədbirlərin meydana çıxması aktiv şəkildə stimullaşdırılır. 

     Əmtəələrin xarici bazarlara çıxarılmasının geniş və həm də müxtəlif əlverişli üsullarının 

mövcud olmasına baxmayaraq TMK-lar birbaşa xarici investisiyalara daha çox üstünlük 

verir. Bu halda TMK-lar xarici ölkələrin iqtisadi resurslarına birbaşa «çıxış» imkanı əldə edir 

və öz kapitalı, istehsal birlikləri, sahibkarlıq bacarığını istehsal prosesinə cəlb edərək bütün 

planet səviyyəsində daha effektiv istehsal və satış şəbəkələri yaratmış olurlar. 

     Bilavasitə birbaşa xarici investisiyalarla bağlı olan TMK-lar hazırda ümumdünya  ÜDM-

nun 1/5-1/4 hissəsini «idarə edir», dünya ticarətinin isə 1/3 hissəsi firmadaxili ticarətin 

payına düşür. Bununla da transmilliləşmə prosesində TMK-lar dünya təsərrüfatının əsas 

tərkib hissəsinə çevrilir. Lakin qeyd edək ki, dünya iqtisadiyyatının bə’zi subyektləri (milli 

iqtisadiyyatlar, inteqrasiya birlikləri, beynəlxalq təşkilatlar) ilə TMK-ın maraqları bə’zən üst-

üstə düşməyə də bilər. 

     Ümumiyyətlə «transmilli kooperasiya» məflumu dedikdə müxtəlif ölkələrdə yerləşmiş, 

razılaşdırılmış fəaliyyət vasitəsilə ümumi məqsədin əldə edilməsinə yönəlmiş istənilən saylı 

hüquqi və iqtisadi cəhətdən müstəqil müəssisələr arasında uzunmüddətli əməkdaşlıq 

müəssisəsi başa düşülür. Istehsal-birləşmə müəssisəsi və burada həyata keçirilən texniki-

texnoloji proseslər; müəssisənin səhmdar birliyi olub-olmaması belə əməkdaşlığın formasını 

müəyyən edir. Sonuncunun mövcudluğu TMK-ı meydana çıxarır, belə ki, əksər korporativ 

strukturlar maliyyə-sənaye qurumlarının birləşməsidir.  



     XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində TMK-ların beynəlxalq fəaliyyət miqyasları kəskin 

surətdə genişlənir: hazırda bu şirkətlər kommersant, investor, yeni texnologiya yayıcıları, 

beynəlxalq əmək qüvvəsinin stimulyatoru kimi çıxış edirlər. TMK-lar dünya mal, xidmət 

texnologiya, kapital bazarlarının dinamika və strukturunun əsas müəyyənediciləri rolunu 

oynayırlar. Həmçinin bu şirkətlər müxtəlif ölkələrin şirkətləri arasında istehsal əlaqələrinin 

genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi prosesini gücləndirərək istehsalın beynəlmilləşməsi 

prosesində aparıcı rol oynayırlar. 

     XX əsrin 70-ci illərində artıq iqtisadi leksikonda beynəlxalq korporasiya fenomeni daha 

aktiv işlənməyə başladı ki, bunlar da birbaşa xarici investisiyaların sürətli inkişafı 

nəticəsində meydana çıxmışdır. Ümumdünya birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının və 

beynəlxalq ticarətin əsas hissəsi bu korporasiyaların payına düşür. TMK-lar beynəlxalq 

korporasiyaların bir növü olub istehsalın beynəlmilləşməsi bazasında ana kompaniya və 

xarici filiallar tərəfindən mal və xidmətlərin beynəlxalq istehsalı ilə məşğul olur. 90-cı illərin 

sonlarında TMK-ların həyata keçiridiyi beynəlxalq istehsalın həcmi ümumdünya ÜDM-nin 

7%-ni təşkil etmişdir.  

     Ümumiyyətlə, əksər iri TMK-lar, ABŞ, Avropa Biriliyi və Yaponiyaya aiddir. Son 

zamanlar YSÖ –nin transmilli şirkətləri dünya iqtisadiyyatında aktiv iştirak edir. TMK-ların 

sahəvi strukturu isə aşağıdakı kimidir: bu şirkətlərin 60%-i istehsal (əsasən elektronika, 

maşınqayırma, kimya və əczacılıq sənaye sahələrində); 30%-i xidmət; 3%-i isə hasiledici və 

kənd təsərrüfatı sənayesində fəaliyyət göstərir.  

     Dünya iqtisadiyyatı müasir mərhələsində 65000 ana kompaniyalara, 850000 xarici 

filiallara və beynəlxalq firmalararası razılaşmaların geniş şəbəkəsinə malik olan transmilli 

kompaniyalar praktiki olaraq dünyanın bütün ölkələrini və fəaliyyət sahələrini əhatə edərək 

beynəlxalq istehsalın əsasını təşkil edir. Dünyanın 100 ən iri qeyri-maliyyə TMK-ları praktiki 

olaraq əsasən İEÖ-in payına düşür (yə’ni, ana kompaniyaları bu ölkələrdə yerləşir) və 2006-

cı ildə onların xarici filial aktivlərinin payı ümumi aktivlərinin 1/8 hissəsini-2 trln. dollar 

təşkil etmişdir. Bu yüz iri kompaniyanın xarici filiallarında 9 mln. nəfər işçi çalışmış, xarici 



satış həcmi isə 2 trln. dollara bərabər olmuşdur. Bu şirkətlərin əsas fəaliyyət sferasını isə 

elektronika, elektroavadanlıq istehsalı, avtomobil, neft, kimya və əczacılıq sənaye sahələri 

təşkil etmişdir. Aşağıdakı cədvəldə xarici aktivlərin həcminə görə dünyanın ən iri 50 

transmilli korporasiyası göstərilmişdir. 

 

     Qeyd olunmalıdır ki, TMK-lar ümumilikdə “iri şirkət” təsəvvürünü yaratsa da, onların 

tərkibinə İEOÖ və İEÖ-in iri kompaniyaları ilə yanaşı həmçinin nisbətən kiçik şirkətlər də 

(məsələn, son illərdə beynəlxalq istehsal ilə məşğul olmağa başlamış Mərkəzi və Şərqi 

Avropanın və digər İEOÖ-in kiçik və orta miqyaslı TMK-ları) daxildir. İEOÖ-in bə’zi 

kompaniyaları dünyanın yüz ən iri TMK-ları arasında transmilliləşmə göstəricisinə görə 

geri qalsa da öz ölçülərinə görə kifayət qədər böyükdürlər. Məsələn «Petroleos de 

Venesuela» kompaniyasının xarici aktivlərinin ümumi həcmi 8 mlrd. dollara bərabərdir. 

TMK filiallarının əksər hissəsi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerləşir. 

 

     TMK-ların nəzəri konsepsiyalarına diqqət yetirək: müasir TMK nəzəriyyələri bu 

kompaniyaları əmtəə istehsalı və satışı ilə məşğul olan müəssisə kimi nəzərdən keçirərək 

onlara firma nəzəriyyələrini aid edir. Əksər beynəlxalq kompaniyalar öz fəaliyyətlərinə milli 

bazarlarda başlamış, sonralar isə bazar ölkələrinin müqayisəli üstünlüklərindən və öz 

müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətindən istifadə edərək fəaliyyət dairələrini genişləndirmiş, 

qəbuledici ölkələrdə istehsalın təşkil edilməsi üçün birbaşa xarici investisiyalar həyata 

keçirmişlər. 

     TMK-ların fəaliyyətində birbaşa xarici investisiyaların əsaslarının analizi milli 

kompaniyalarla muqayisədə TMK-ların effektiv fəaliyyətinin əsas mənbələrini müəyyən 

etməyə imkan verir: 

Təbii resurs, kapital, istehsalat təcrübəsindən geniş istifadə ilə yalnız bir ölkədə iqtisadi 

fəaliyyət göstərən və xarici bazarlarda yalnız idxal-ixrac əməliyyatları ilə iştirak edən 

firmalara nisbətən müxtəlif üstünlüklərə malik olmaq; 



Daxili bazarın tələbatlarının, iqtisadi artım tempinin, işçi qüvvəsinin qiyməti və ixtisasının, 

digər iqtisadi resurslardan istifadə əlverişliliyinin, infrastrukturun, həmçinin siyasi 

sabitliyin tədqiqi və nəzərə alınması ilə müxtəlif ölkələrdə xarici müəssisələrin optimal 

yerləşdirilməsi imkanları; 

Xarici filialların yerləşdiyi ölkələrdə də borc vəsaitləri daxil olmaqla ümumi kapitalın bütün 

TMK miqyasında akkumlyasiya edilməsi imkanları və həmin vəsaitin kompaniya üçün 

daha əlverişli şəraitdə investisiya olunması; 

Öz məqsədləri üçün bütün dünyanın maliyyə resurslarından istifadə etmək imkanları; 

Müxtəlif ölkələrdə əmtəə, valyuta və maliyyə bazarlarının konyunkturası haqqında intensiv 

informasiyaya malik olma nəticəsində kapitalın TMK-lar tərəfindən maksimal gəlir 

gətirəcəyi ölkələrə axını və maliyyə resurslarının minimal riskli ölkələr üzrə bölüşdürülməsi 

imkanları; 

Rassional təşkilati struktura malik olma; 

Istehsal və satışın optimal təşkili, firmanın yüksək reputasiyasının saxlanması da daxil 

olmaqla beynəlxalq menecment təcrübəsi ; Effektiv fəaliyyətin bu tipi dinamikdir, aktivlərin 

həcmi ilə mütənasib olaraq effektivlik artır. 

     Bu filialların maliyyələşdirilməsində yalnız ana kompaniyalar deyil, həmçinin resipient 

və üçüncü ölkələrin fiziki və hüquqi şəxsləri də iştirak edir. Ümumiyyətlə TMK-ların xarici 

filialları ana kompaniyanın maliyyə vəsaitlərilə yanaşı həmçinin resipient və üçüncü 

ölkələrin kommersiya və maliyyə institutlarının borc vəsaitlərindən də geniş istifadə edir. 

Aşağıdakı şəkildə ABŞ transmilli korporasiyalarının xarici filiallarının maliyyələşmə 

mənbələri göstərilmişdir: 

 

     Son 20 il ərzində dünya iqtisadiyyatında birbaşa xarici investisiyaların həcminin kəskin 

şəkildə artması nəticəsində transmilli iqtisadi sektorun genişlənməsi prosesi 

sür’ətlənməkdədir. Müasir dünya təsərrüfatında transmilliləşmə prosesini meydana çıxaran 

transmilli şirkətlər hazırda beynəlxalq istehsalın əsas aparıcı qüvvəsi kimi çıxış edirlər. 

TMK-lar bilavasitə birbaşa xarici investisiyalara əsaslandığından dünya ölkələri bu 



investisiyaların istiqamətləndirilməsi və onlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması sahəsində 

bir sıra kompleks tədbirlər görmək zərurəti qarşısında qalmışlar. TMK-lar beynəlxalq 

fəaliyyətlərini adətən yeni kompaniyaların yaradılması və ya əldə edilməsi, yaxud da digər 

birgə müəssisələrin yaradılması ilə genişləndirirlər. Belə ki, bu əməliyyatlar üçün kapitalın 

xaricə ixracı və ya gəlirlərin reinvestisiyası tələb olunmur. Aktivlərin çoxaldılması və 

kontrolun əldə edilməsinin digər metodları da mövcuddur. (Məsələn, borcun ödənilməsi ilə 

yerli əsas kapitalın mənimsənilməsi).  

     Beynəlxalq istehsalın genişlənməsi və dərinləşməsi prosesi onun ölkələr üzrə yayılması 

və gəlirliyin tə’min olunması sahəsində yeni məsələlər meydana çıxmışdır. Son onilliklərdə 

bu prosesin geniş miqyas almasına baxmayaraq dünyanın heç də bütün ölkələri prosesdə 

bərabər dərəcədə iştirak etməyib. Beynəlxalq istehsalatda hətta minimum iştirak etməyə 

belə imkan yaradan birbaşa xarici investisiyalar əsasən bir qrup ölkələrdə cəmləşmişdir. 

Belə ki, 2002-ci ildə ümumdünya birbaşa xarici investisiya axınlarının 74%-i yalnız 10 ölkəyə 

məxsus idi. Eyni zamanda birbaşa xarici investisiyaların 80%-i isə yalnız 10 IEOÖ-ə 

yönəlmişdir. Anoloji mənzərə ölkələrin beynəlxalq istehsalatda iştirak dərəcəsini 

xarakterizə edən transmilliləşmə indekslərinin analizində də nəzərə çarpır. Bir faktı qeyd 

etmək lazımdır ki, ölkələr üzrə beynəlxalq istehsalın konsentrasiya dərəcəsi zaman keçdikcə 

heç də azalmır. Həmçininin az miqdarda birbaşa xarici investisiya yatırılmış zəif ölkələr də 

vardır ki, onlarda daxili investisiyalaşdırma çox aşağıdır. Bu isə öz növbəsində həmin 

ölkələri daha çox və «keyfiyyətli» birbaşa xarici investisiya cəlb etməklə milli iqtisadiyyatın 

ixrac yönümünü, qabaqcıl texnologiya tətbiqini, işçi qüvvəsinin ixtisasının artırılmasını və 

s. məsələləri həll etməyə vadar edir. Transmilli münasibətlərin mövcudluğu onun 

qiymətləndirilməsi zərurətini meydana çıxarmışdır. Bu məqsəd üçün UNCTAD özündə beş 

əsas kateqoriyanı (satış, istehsal, məşğululuq, aktivlər, investisiya) birləşdirən vahid 

kompleks - transmilliləşmə göstəricisinin tətbiq olunmasını təklif etmişdir. Bu göstəricinin 

tətbiqi maraqlı bir faktı açıqladı: 1995-2000-ci illər üçün göstəricinin orta qiyməti 50%-ə 

bərabər olduğu halda, 100 iri amerika TMK-sı üçün 26-30%-ə bərabər olmuşdur. 

 



     Dünya iqtisadiyyatında son zamanlar transmilliləşmə prosesinin miqyasları kapitalın, 

əməyin və digər resursların beynəlxalq miqrasiyasının sür’ətlənməsi ilə genişlənməkdədir 

– transmilliləşmə çox kanallı bir prosesə çevrilmişdir.  

     80-ci illərdən TMK kapitalının qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə beynəlmilləşməsi 

prosesi güclənməyə başladı. Bu dövrlərdə daha çox nəzərə çarpan proseslərdən biri TMK-

ın ana kompaniyaları və ya xarici filiallarının təşkil etdikləri birgə müəssisələrin 

yaradılmasının sür’ətlənməsi olmuşdur. Bu növ praktikanın yayılması bir çox funksional 

tələbatlarla bağlıdır. Belə ki, mülkiyyətin bu cür strukturu transfert qiymətlərdən istifadəni 

və lisenziyalarla, gəlir və s. ilə manipulyasiyanı asanlaşdırır. Kompaniyanın beynəlmilləşmə 

dərəcəsini onun xarici və daxili təsərrüfat fəaliyyətinin nisbəti ilə müəyyən olunur. Belə ki, 

birbaşa xarici investisiyalar ilə ÜDM arasındakı münasibətlərin dinamikliyinin analizindən 

görünür ki,bütün inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 1980-ci ildə 6%-dən 90-cı illərin 

sonlarına 10%-ə qədər artmışdır.  

     BMT-nin tədqiqatlarına görə, XX əsrin 90-cı illərində TMK-lar dünya üzrə 150 mln. nəfəri 

işlə tə’min etmişdir. TMK işçilərinin  50%-i sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə çalışmışlar. 

Qeyd edək ki, IEOÖ-də 1mln. dollarlıq kapital yatırımı təxminən 25 min nəfərlik, IEÖ-də isə 

9 min nəfərlik iş yerinin açılması ilə nəticələnir. IEOÖ-də TMK-ların 70%-i azad ticarət 

zonalarında, 30%-i xidmət, digərləri isə hasiledici sənaye sahələrində fəaliyyət göstərir. 

     Transmilliləşmə prosesisinin nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də 90-cı illərdə 

kompaniyaların birləşmə və əldə edilməsidir. Bu proseslərə yönələn strategiya vasitəsilə 

kompaniya böyük həcmli kapitalı daha tez səfərbərliyə almaq imkanı əldə edir. Hazırki 

dövrdə bir çox sənaye ölkələrində kompaniyaların restrukturizasiya prosesi həyata keçirilir. 

«Securites Data Co» firmasının tədqiqatlarına görə 2002-ci ildə təkcə ABŞ-da 

kompaniyaların birləşməsi üzrə əməliyyatların ümumi həcmi rekord məbləğə-652 mlrd. 

doll. bərabər olmuşdur. Birləşmələrinin sayının artmasının əsas səbəblərindən biri də fond 

bazarının artmaqda olan həcmidir. Aksiyaların qiymətlərinin getdikcə qalxması 

kompaniyalara qeyri-nəğd ödəmələrlə «əldə etmə» əməliyyatlarını həyata keçirməyə imkan 

verir, bu zaman əməliyyat səhmlərlə həyata keçirilir. Həmçinin, ABŞ kimi ölkələrdə iqtisadi 



artım birləşmələrin kompaniyalar üçün daha effektiv ekspansiya vasitəsi olduğu 

mənzərəsini yaradır. Lakin qeyd edək ki, birləşmə və əldə etmə prosesinin başlıca səbəbi 

qlobal rəqabətin kəskinləşməsidir. Kompaniyalar bu əməliyyatlar vasitəsilə sanki «yaşamaq 

uğrunda mübarizə aparır» və səhm kontrol paketlərinin birləşmə və əldə edilməsi bütün 

dünyaya yayılmışdır. Müasir dövrdə transmilli xarakter daşıyan böyük miqyaslı vahid 

sənaye proyektlərinin həyata keçirilməsi, iri həcmli maliyyə əməliyyatlarının aparılması 

istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlıq razılaşmalarının sayı artmaqdadır. TMK-nın 

genişlənməsinə misal olaraq, « Renault» konserninin «SAAB» şirkətini; «BMW»nin «Rolls-

Roys»-i; «Wolksfagen»-in; «Shkoda» şirkətinin kontrol səhm paketinin alması ilə «əldə 

edilməsini», «Mercedes» (AFR) və «Kraysler» (ABŞ) kimi iri avtomobil nəhənglərinin 

birləşməsini göstərmək olar. 

     Transmilliləşmə prosesində meydana çıxan problemlərdən biri də TMK-ların həyata 

keçirdikləri birləşmə və ya əldə etmə əməliyyatları nəticəsində «daxili mühasibat» 

prosesində «itirilməsi» hallarının baş verməsidir ki, bu zaman onlar yerləşdikləri bazarın 

milli nəzarətindən yayınırlar. Məsələn, TMK-lar firmadaxili ticarətdə transfert qiymətlərdən 

istifadə edir ki, bu da donor və ya resipient ölkənin büdcəsinə vergilərin daha az ödənilməsi 

ilə zərər vurur. Həmçinin səhmdar kapitalında çarpaz iştirak, səhm katirofkalarının digər 

ölkələrdə yerləşdirilməsi və istehsal resurslarının digər ölkələrdən alınması TMK-ların milli 

mənsubluğunu və mülkiyyət hüququ sərhədlərinin mövcudluğunu heçə endirir. Digər 

problemlərə misal olaraq TMK-ların mikromaraqları ilə birbaşa xarici investisiyalardan 

maksimum mənfəət əldə etmək siyasətini həyata keçirməyə can atan resipient ölkələrin 

maraqları ilə üst-üstə düşməməsini göstərmək olar. Bütün bunlar isə birbaşa xarici 

investisiyaları qəbul edən ölkələrdən proseslərə daha kompleks yanaşmanı və neytral 

iqtisadi siyasət yürütməyi tələb edir.  

 

 


