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VII BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİVII BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
• Dünyanın başlıca sənaye regionları haqqında məlumat 

vermək.

• İnkişaf etmiş dünyanın sənayesizləşməsi və inkişaf etməkdə 
olan dünyanın sənayeləşən hissələri haqqında informasiya 
vermək.

• Beş sənaye sektorunun təhlili əsasında sektora xas olan 
dinamikaları təqdim etmək.

• Çevik istehsal və çevik əməyə doğru gedən trendi göstərmək.

• Məhsulun həyat dövrünü izah etmək.





SƏNAYENİN MAHİYYƏTİSƏNAYENİN MAHİYYƏTİ
• Sənaye prosesinin elementləri:

– (a) məhsulun dizaynı, 

– (b) istehsal amillərinin toplanması, 
– (c) istehsal amillərinin transformasiyası, 

– (d) məhsulun marketinqi.

• Yerləşdirmə qərarı – Yenidən Veber modeli.

• İstehsalın hər mərhələsində əlavə dəyər.



PORTERPORTERİN DƏYƏR ZƏNCİRİİN DƏYƏR ZƏNCİRİ
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DÜNYA SƏNAYESİNİN PAYLANMASIDÜNYA SƏNAYESİNİN PAYLANMASI

Qlobal sənayenin 80 %-i üç regiondaQlobal sənayenin 80 %-i üç regionda



SƏNAYEDƏ YARADILMIŞ ƏLAVƏ SƏNAYEDƏ YARADILMIŞ ƏLAVƏ 
DƏYƏRİN QLOBAL BÖLGÜSÜDƏYƏRİN QLOBAL BÖLGÜSÜ

Source: Calculated from NationMaster.com

Şimali 
Amerika

Avropa

Yaponiya

Çin

Digər ölkələr

Digər Asiya 
ölkələri ABŞ

22.4 %



SƏNAYEDƏ YARADILMIŞ ƏLAVƏ SƏNAYEDƏ YARADILMIŞ ƏLAVƏ 
DƏYƏRİN BÖLGÜSÜDƏYƏRİN BÖLGÜSÜ

Source: World Bank World Development Indicators, 2011

Aşağı gəlirli

Çin

Diğər orta gəlirli

Yüksək gəlirli



ABŞ və Kanada 
sənaye qurşağı:  
ABŞ və Kanada 
üzrə sənayedə 
məşğulluğun
2/3-ni təşkil edir.

Maquiladoraların 
çoxalması

– Meksikanın 
sərhədində və 

daxilində

Mütəxəssis rəyi
bazar istiqamətli 
sənayeyə qarşı 
çıxır

Qeyd: Maquiladora – 
əkiz fabrika (ABŞ və 

Meksika)



New England, Lowell, Massachusettsdəki kimi çoxlu kiçik şəhər və qəsəbələrdə 
toxuculuq fabrikləri geniş yayılmışdır. Baxmayaraq ki, bu gün onların əksəri sıradan 
çıxmış və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edilsə də, onlar ABŞ-ın bu hissəsinin 
başlıca toxuculuq sənayesi mərkəzlərindən olduğu dövrü əks etdirir.



San Jose, California. Kompüter proqramları San Josedə, Silikon Vadisinin paytaxtında 
yaradılmışdır. Kaliforniyanın 3-cü, ABŞ isə 11-ci böyük şəhəridir. 



Avropa sənaye regionları. Avropa sənayesi Şotlandiyadan Britaniyanın daxili bölgələrinə, London bölgəsini 
də əhatə edən cənuba doğru uzanan düzxətli kəmər formasında yerləşir. Bu kəmər irəliyə doğru davam edir, 
Benelüks ölkələri – Belçika, Lüksemburq və Niderland, Reyn Çayının cənubu boyunca Fransa və Almaniyadan 
keçir və Şimali İtaliyaya daxil olur. Bu ərazilər baçlıca sənaye regionlarıdır. Ancaq təkcə ona görə yox ki, bu 
ərazilərdə ixtisaslı əmək toplanmışdır, həmçinin ona görə ki, xammal, kömür və dəmir filizinə sahib 
regionlardır. Buna əlavə olaraq yaxşı çay nəqliyyatına və son məhsullar üçün böyük istehlakçı bazarlarına 
malikdirlər.



İtaliyanın Emilia-
Romagna sahəsi, 
yüksək texnologiya 
firmalarının Avropada ən 
böyük 
konqlomerasiyasıdır. 
Ayaqqabıdan 
elektronikaya qədər 
müxtəlif yüksək 
texnologiya 
məhsullarının istehsal 
olunduğu regiondur. Bu, 
rəqabət üstünlüyünün 
regional təməlinə və 
aqlomerasiya effektinin 
mühüm roluna 
nümunədir.



Rusiya, Ukrayna və Mərkəzi Asiyanın sənaye regionları



Yapon iqtisadiyyatı ixracyönümlü iqtisadiyyat olmaqla beynəlxalq ticarət vasitəsilə qlobal iqtisadiyyata sıx bağlıdır. Göründüyü kimi bu 
maşınlar yükləmə sahələrində gözləməklə ixrac olunmalarını gözləyirlər. Ancaq Yaponiyanın son 20 ildən çox təcrübəsi xüsusilə də 
sürətlə yaşlanan Avropa iqtisadiyyatları üçün mühüm nümunədir. 1990-cı illərin ortalarında ölkə maliyyəsinin iflası məhsuldarlıq 
artımında azalmaya səbəb oldu. Qısa müddət sonra əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalisi azalmağa başladı. Siyasətdə buraxılan 
səhvlər maliyyə böhranının nəticələrinin daha da uzanmasına səbəb oldu. İqtisadiyyat bərpası uğursuz oldu və deflyasiya başladı. 
Nəticədə zəif tələb və yavaş böyüyən təklif kombinasiyası ortaya çıxdı.



Yaponiyanın Yaponiyanın 
əsas sənaye əsas sənaye 

regionlarıregionları



SƏNAYELƏŞMİŞ ÖLKƏLƏRDƏ 
ƏKS-SƏNAYELƏŞMƏ

Sənayenin payı düşmüş ola bilər, ancaq real sənaye məhsulları həcmi bütün 
ölkələrdə artıb. Növbəti slaydda Vaşinqton üçün bax.

istehsal Digər sənaye Kənd təs. Xidmət



ABABŞ, AVROPA VƏ YAPONYADA SƏNAYE Ş, AVROPA VƏ YAPONYADA SƏNAYE 
MƏŞĞULLUĞUNUN AZALMASIMƏŞĞULLUĞUNUN AZALMASI

• Bu bölgələrin hamısında sənayedə iş yerləri 
azalması;

• Əvəz etmələrin birbaşa xidmət sektoruna 
keçməsi;

• Xidmət sektorunda yaradılan məşğulluq sənaye 
sektorunda azalan məşğulluqdan əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənir ki, bu da yüksək işsizlik və 
gəlir aşınmasına səbəb olur.



ABŞ-da SƏNAYE ABŞ-da SƏNAYE 
MƏŞĞULLUĞUNUN TRENDİMƏŞĞULLUĞUNUN TRENDİ
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2000-ci ildən sonrakı trendlər?

1960-2000-ci İLLƏRDƏ ABŞ-da SƏNAYE 1960-2000-ci İLLƏRDƏ ABŞ-da SƏNAYE 
MƏŞĞULLUĞUNUN DƏYİŞMƏSİMƏŞĞULLUĞUNUN DƏYİŞMƏSİ



VAŞİNQTON SƏNAYESİNDƏ REAL VAŞİNQTON SƏNAYESİNDƏ REAL 
MƏHSULUN PAYIMƏHSULUN PAYI



VAŞVAŞİİNQTON ŞTATI ÜZRƏ SƏNAYEDƏ NQTON ŞTATI ÜZRƏ SƏNAYEDƏ 
MƏŞĞULLUQ VƏ MƏŞĞULLUQ VƏ İİSTEHSALIN HƏCMSTEHSALIN HƏCMİİ

istehsalda məşğulluq

istehsalın həcmi

Source: Washington
State I/O Models



ABŞ ABŞ SSƏNAYESİNİN ƏNAYESİNİN 
BEYNƏLXALQ HƏRƏKƏTBEYNƏLXALQ HƏRƏKƏTİİ

• Birbaşa Xarici İnvestisyaların (BXİ) artımı.
• BXİ-lərin yerdəyişməsi.

– 1945-1960 Kanada və Latın Amerikası
– 1950-ci illərdə  Qərbi Avropa
– 1960-ci illərdə irəliyərək – Qlobal səviyyəyə 

çatmışdı
• 500 ən böyük ABŞ korparasiyasının xaricdəki 

məcmu məşğulluğu daxili məşğulluğa bərabər 
olmuşdur.

 Ən çox investisiya inkişaf etmiş 
iqtisadiyyatlardadır. 



ABABŞ Ş SSƏNAYESİNİN QLOBAL MƏŞĞULLUĞUƏNAYESİNİN QLOBAL MƏŞĞULLUĞU

Çin ?

işçilər



ABŞ SƏNAYEÇİLƏRİ ÜÇÜN ƏSAS TRENDLƏRABŞ SƏNAYEÇİLƏRİ ÜÇÜN ƏSAS TRENDLƏR
• Geniş xarici bazar ABŞ sənayeçilərini özünə cəlb edir.

• Qeyri-tarif maneələrinin artması istehsalın xaricdə (ölkədən 
kənarda) yerləşməsinə məcbur edir.

• Regional ticarət blokları gəlir əldə etmək üçün investisiya 
strategiyaları müəyyənləşdirir və firmaları bu təşkilatlara cəlb 
edirlər.

• Dəyişkən valyuta məzənnələri firmaları mümkün ölçüdə çevik 
olmağa məcbur edir.

• Yeni istehsal metodları sənaye potensialının bölüşdürülməsini 
yenidən formalaşdırır.

• Aşağı ixtisaslı əmək regionlarında böyük fabriklər davamlı olmur.





Lotus Plant, Filippinlərdə Reeboks istehsalı.



Fortaleza, Baraziliyadakı bu toxuculuq fabrikində qadınlar iş qüvvəsinin böyük hissəsini təşkil edir. 
Braziliya inkişaf etmiş sənaye ölkələrinə toxuculuq məhsulları ixrac edən başlıca ölkədir. 
Baxmayaraq ki, Üçüncü Dünya ölkələrinin çoxunda yüksək iqtisadi artım mövcuddur, ancaq şimalın 
sənayeləşmiş ölkələri ilə aralarındakı uçurumu yalnız bir ovuc qədər azalda biliblər. Həmçinin 
zəngin və yoxsul ölkələr arasında qütübləşmə artmaqla yanaşı, Braziliya kimi ölkələrdə gəlir 
bərabərsizliyi də yüksələn trenddir. Ən zəngin 20%-in gəlir payı hər yerdə artdığı halda, ən 
yoxsulların gəlirində artışdan danışmaq mümkün deyildir. Hətta orta sinifin vəziyyəti belə daha az 
yaxşılaşmışdır.  



GGEEYİM SƏNAYESİNDƏ SAAT HESABI HAQQI YİM SƏNAYESİNDƏ SAAT HESABI HAQQI 
Bu sektor Bu sektor WeberWeberin əmək xərci sapma in əmək xərci sapma 

modelini açıq şəkildə göstərir. modelini açıq şəkildə göstərir.   

Çin və digər inkişaf etməkdə olan 
ölkələr qlobal iqtisadiyyatı 
hərəkətə gətirir, ancaq onların 
güclü təhdidi ABŞ və Avropaya 
baha başa gəlir. Onların iqtisadi 
artım səviyyəsi dünya, ABŞ və 
Avropa göstəricisindən yüksəkdir. 
Onlar ucuz əməkdən və aşağı 
valyuta kurslarının səbəb olduğu 
ucuz ixracatdan qazanırlar.



Hindistanda ipək toxuyan adam 
bu prosesin Sənaye İnqilabından 
əsrlər öncə olduğu kimi indi də 
davam etdirildiyini göstərir. Bu 

metoddan hələ də bir çox inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə istifadə 

edilir.



TOXUCULUQ SƏNAYESİ MƏŞĞULLUĞUNUN TOXUCULUQ SƏNAYESİ MƏŞĞULLUĞUNUN 
QLOBAL BÖLGÜSÜQLOBAL BÖLGÜSÜ

Pambıq toxuma fabriki
(kv. M)



ABŞ-ın
üstünlüyü

1980 və 2008 
şkalasındakı 
dəyişikliyə diqqət 
edin. Hazırda Çin 
daha böyük paya 
malikdir və ABŞ 
yalnız 3-cü yerlə 
kifayətlənir.

1980

2008

Polad 
istehsalı

1973-cü ildə Şimali 
Amerika, Avropa 
dünya polad 
istehsalının 90%-ə 
sahib idi. 2008-də 
isə göründüyü kimi 
istehsal dramatik 
şəkildə Latın 
Amerikası, Cənubi 
Asiya və Şərqi 
Asiyaya  keçmişdir. 
Məcmu polad 
istehsalı isə bu 
dövrdə təxminən 
eyni qalmışdır.



Polad miqyas effektinə əsaslanan rentabelli istehsala malik 
yüksək kapitaltutumlu sənayeyə nümunədir.



II Dünya 
Müharibəsindən 
sonra dünya 
polad 
istehsalında ABŞ-
ın payının 
azalması. Amerika 
polad istehsalında 
Çin və digər inkişaf 
etməkdə olan 
ölkələrlə rəqabət 
edə bilmir. Çünkü 
bu ölkələrdə ucuz 
və 
təşkilatlanmamış 
əmək mövcuddur. 



Çin yüksək iqtisadi artım 
sürəti ilə dünyanın ən 
böyük polad istehsalçısı 
olmuşdur. Onu Yaponiya, 
Rusiya və ABŞ müşahidə 
edir. 10 ildə Çin böyük və 
yoxsul ölkədən iqtisadi 
möcüzələr ölkəsinə 
çevrilmişdir. Baxmayaraq 
ki, 2010-cu ildə onun 
adambaşına düşən orta 
gəliri 6600$ - ABŞ-ın 1/7-i 
– olmuşdur, ancaq 
iqtisadiyyatının böyüklüyü 
ona artım sürəti 
qazandırır. Ucuz əmək, 
bol təbii resurslar və 
binalar, yollar, hava 
limanları, yüksək sürətli 
qatarlar və bəndlərin yeni 
infrastrukturuna böyük 
tələb onu polad 
istehsalında liderə çevirir.



ABŞ avtomobil sənayesinin 
oliqapoliyaya çevrilməsi. 



AVTOMOBIL İSTEHSALININ QLOBAL BÖLGÜSÜAVTOMOBIL İSTEHSALININ QLOBAL BÖLGÜSÜ



ABŞ-da 
Yaponların  
avtomobil 

hissələri istehsal 
edən zavodlarının 

bölgüsü



Mikroelektronik hesablama gücü və yaddaşda böyük inkişaf sənaye və informasiya emalı 
fəaliyyətlərini də əhatə etməklə müasir kapitalizmi inqilabiləşdirmişdir.



Yarımkeçiricilər, inteqral sxemlər və mikroprosessorları əhatə edən elektron 
komponentlərin dünya istehsalı



Qlobal televiziya istehsalı. Şərqli Asiya bu məhsulun istehsalında liderdir.



ABŞ-da biotexnologiya sektorunun başlıca klasterləri (məşğulluq, min)





FFORDİST İSTEHSALDAN ÇEVİK İSTEHSALA DOĞRUORDİST İSTEHSALDAN ÇEVİK İSTEHSALA DOĞRU



Dünyadakı bütün sənaye robotlarının yarısı Yaponiyadadır. İstehsal prosesində, xüsusilə 
sənayedə kapitaltutumluluğun artmasına nümunədir.



ƏSAS ANLAYIŞLARƏSAS ANLAYIŞLAR
• aqlomerasiya effekti (agglomeration economies)

• əks-sənayeləşmə (deindustrialization)

• çevik istehsal (flexible production)

• Fordizm (Fordism)

• sənayedə yenidənqurma (industrial restructuring)

• beynəlxalq əmək bölgüsü (international division of labor)

• vaxtlı-vaxtında inventr sistemləri (just-in-time inventory systems)

• Şimali Amerika Emal Sənayesi Qurşağı (North American Manufacturing Belt)

• ofşor montaj (offshore assembly)
 
• post-Fordizm (post-Fordism) 

• transmilli korporasiyalar (transnational corporation - TNC)

• sənaye əlavə dəyəri (value added by manufacturing)

• şaquli inteqrasiya (vertical integration)
 



MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLARMÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR
1. İstehsal gücləri və istehsalın sosial əlaqələri nədir? 

2. Nə üçün kapital-əmək münasibətləri iqtisadi coğrafiyanı öyrənmək 
baxımından zəruridir? 

3. Dünya sənayesinin 4 başlıca regionları hansıdır?

4. Şimali Amerika Sənaye Qurşağının tarixi inkişafını açıqlayın.

5. Sənaye Qurşağı nə vaxt və nə üçün müəssisələrini itirməyə başladı?

6. Şaquli inteqrasiya və əks-inteqrasiya nədir?

7. Çevik istehsal və ya post-Fordizm nədir?
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