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Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası 

Hazırladı: Əliəkbər Salmanov 

Qeyd: Bu leksiya materialı Frederick P.Stutz və Barney Warf tərəfindən yazılmış “World Economy” 
dərsliyi əsasında UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrasının müəllimi Əliəkbər Salmanov 
tərəfindən universitetin tələbələri üçün hazırlanmışdır.  

 Dünya iqtisadiyyatı fənni 

VII Mövzu – Dünya sənayesi və  onun inkişaf xüsusiyyətləri 

 

VII BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ 

 

• Dünyanın başlıca sənaye regionları haqqında məlumat  vermək; 

• İnkişaf etmiş dünyanın əks-sənayeləşməsi 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. 

 

Sənaye dedikdə nəyisə yaratmaq - yəni ehtiyac və istəkləri qarşılayan xammalı məhsula çevirmək 

başa düşülür. Sənaye vacibdir, çünki bu insan həyatının əsasını təşkil edən məhsulu təqdim edir, 

həm də iş yerini təmin etməklə iqtisadi artımı yaradır. Bu Sənaye Avropa, Şimali Amerika və 

Yaponiyanın işçi təbəqəsini yaratdığı zaman on səkkizinci əsrdən sonra Britaniyada Sənaye İnqilabı 

başlayandan etibarən öz rolunu oynamışdır.            

Sənayeni tədqiq edən coğrafiyaçılar şirkətlərin yerləşmə qərarı və onların yaratdığı yerlərin 

quruluşlarını göstərir. Birincisi, biz xammalın son məhsula çevrildiyi əsas mərhələlər daxil olmaqla 

sənayenin xarakterini nəzərədn keçiririk. İkincisi, biz Şimali Amerika, Avropa və Yaponiya kimi- 

məhsul istehsal edən dünyadakı əsas bölgələri tədqiq edirik. Sənaye dünyada çox qeyri-bərabər 

formada mövcuddur. Bu qruplar necə mövcud olur? Üçüncüsü, biz üç vacib sənaye sahəsini daha 

dərindən tədqiq edirik: tekstil, maşınqayırma və elektronika. Dördünücüsü, ABŞ sənayesi və 

qlobalaşdırmadan qaynaqlanan dəyişikliklərin corafiyasını ümumiləşdiririk. Beşincisi, bu fəsil 
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sənaye istehsalı və çatdırılma prosesini inqilabiləşdirən çeviklik, post-Fordist istehsal və tam 

vaxtında sistemlər kimi anlayışları təqdim edir.  

Sənaye hazır məhsulunun bazar araşdırması və hazır məhsulu istehsal etmək üçün istehsal 

amillərinin yenidən işlənməsi və kombinasiyası, zavodda yarım hazır malların və xammalın birlikdə 

toplanması, həmçinin nəyin istehsal edilməsi barədə qərarın qəbulunu əks etdirir. Bu mərhələlər 

yığım, istehsal və paylaşdırma adlanır. Yığım və paylaşdırma mərhələləri müvafiq olaraq xammalın 

və hazır məhsulların daşınmasını tələb edir. İstehsal mərhələsi - xammalın formasının 

dəyişdirilməsi - məkandan məkana dəyəri geniş formada dəyişən torpaq, əmək, kapital və 

idarəçilik faktorlarını əks etdirir. İstehsal prosesinin hər bir mərhələsi məkan və yerləşmə ölçüsünə 

malikdir.  

Xammalın istifadəyə yararlı məhsul ilə dəyişdirilməsi onun istifadə və ya dəyərini artırır. Buğdadan 

alınan un taxıl xammalından daha dəyərlidir. Çörək öz növbəsində undan daha dəyərlidir. Bu 

proses sənaye ilə əlavə dəyər adlanır. Sənayedən qaynaqlanan əlavə dəyər xammalın ilkin emalı ilə 

məşğul olan sənayedə kifayət qədər aşağıdır. Misal kimi, şəkər çuğundurunun şəkər tozuna 

çevrilməsi üçün əlavə dəyər təxminən 30%-dir. Əksinə, polad və şüşənin bir qədər unsiyasını 

məhsulla dəyişdirilməsi üçün yüksək əlavə dəyər – 60%-dən daha çoxdur. Əməyin məhsuldarlığı və 

dəyəri həmçinin bacarıqların mövcudluğu yüksək əlavə dəyər sənayesində vacib rol oynayır.  

 

DÜNYA SƏNAYESİNİN ƏSAS KONSENTRASİYALARI 

 

Sənaye həcmi və iş dünyada çox qeyri-sabit xarakter daşıyır və dünya iqtisadiyyatını tipikləşdirən 

qeyri-bərabər imkan inkişafını izah etmək üçün daha irəli gedir. Dünya sənayesinin təxminən 80%-i 

bu dörd əsas bölgəni əhatə edir (Şəkil 7.1): Şimali Amerika; Avropa; Qərbi Rusiya və Ukrayna; və 

Şərqi Asiyanın hissəlri, xüsusən Yaponiya, Şimali Koreya və Çin.  

 

Şimali Amerika 

Şimali Amerika sənayesi öz sənaye məhsulunun ikidə bir hissəsi, Şimali Amerika sənaye 

məşğulluğunun üçdə ikisini, Şimali Amerika əhalisinin üçdə birini əhatə edən şimali qərbi və orta 

şərqi Amerika və cənubi-şərqi Kanada, Şimali Amerika Sənaye Zonasında geniş şəkildə 

cəmlənmişdir. Kəmər cənubdan St.Louis-yə çevrilən Milwauke-yə Böyük Göllər boyunca şimali-

şərqi sahildən genişlənir daha sonra Ohio River dərəsi boyunca Washington-a şərqə doğru 

genişlənir (Şəkil 7.2). Bu sahə Avropa bazarlarından həmçinin qitə daxlindən xammala sahib 
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olmaqla on doqquzuncu əsrdən sonra sürətlə böyürür. Axın edən kapital kimi Sənaye Zonası Şərqi 

və Qərbi Avropadan immiqrantlardan ibarət olan geniş işçi qüvvəsin inkişaf etdirmişdi. 

 

Şəkil 7.1: Dünya sənayesinin paylanması 

 

Nəqliyyat sisteminə Mohawk və Hudzon çayları ilə Şərq Sahili və Atlantik Okeanı ilə birləşən St. 

Lawrence çayı və Böyük Göl daxil idi. Bu daşınma sistemi yüngül və ağır materialların asan 

hərəkətinə icazə verirdi. Daha sonra, kanallar və dəmir yolları çay və göl sistemini tamamladı. 

Zonada birinci əsas faktorlar- 1830 və 1840-cı tekstil fabrikləri cənubi Yeni İngiltərənin çayları 

boyunca yayıldı. Kömür 1850 və 1870-ci illərdə enerji mənbəyi kimi suyu əvəz etdiyi zaman, və 

dəmir yolları zonayla birləşdiyi, fabriklərin çay sahillərdən azad olduğu zaman. 1850 və 1870-ci 

illərdə bir çox şəhər yerləri sürətlə genişlənən sənaye istehsalına məruz qaldı. New York City, 

Filadelfiya və Çikaqodakı Sənaye məşğuliyyəti 1870 və 1900-cü illərdə 200%-i keçdi. Fabriklər 

aşağıdakı səbəblərin birləşməsindən geniş şəhərlərdə mərkəzləşdi: (1) Onlar ixtisassız və yarım-

ixtisaslı immiqrantlar daxil olmaqla geniş işçi qüvvəsinə yaxın ola bilərdi; (2) onlar Appalaçi kömür 

mədənləri və Lake Suprior-sahə dəmir mədənləri kimi əsas resurs yataqlarına asan dəmir yolu və 

su yolu girişini təmin edə bilərdi; (3) nəqliyyat xərclərini aşağı salan avadanlıq və digər orta 

məhsulların sənaye təchizatçılarına yaxın ola bilərdi və (4) onlar hazır məhsullar üçün əsas 

bazarlara yaxın ola bilərdi. 
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Başqa sözlə, Sənaye Zonasında sənaye fəaliyyətinin təmərküzləşməsi üçün təyin edilən 

aqlomerasiya iqtisadiyyatı. 1870 və 1970-ci illərdə təxminən 100 il müddətində xalqa (və dünyanın 

çox hissəsi) xidmət etmiş sənaye istehsalının yüksək konsentrasiyalı nümunəsi. Şimali Amerika 

Sənaye Zonası daxilində bir neçə rayon var.  

 

Şəkil 7.2: ABŞ və Kanadada Sənaye Zonası (Qurşağı) 

 

Onlardan ən qədimi daha böyük Boston şəhər yeri olan Yeni İngiltərədi. Connecticut, Rhode Island, 

Massachusetts və New Hampshire-da tekstil və geyim müəssisələri bir çox şəhər və qəsəbələrin 

(Şəkil 7.3) əsas sənayeləri (Fəsil 5) erkən on doqquzuncu əsrdən bəri formalaşdırmışdır. Bəziləri 

Avropaya ixrac edilən və yerli əhali tərəfindən istehlak edilən Cənub ştatlarından geyim hazırlamaq 

üçün pambıq gətirilmişdir. Region iqtisadi baxımdan inkişaf etdiyindən maaşlar daimi olaraq daha 

yüksək oldu, tekstil sənayesi qeyri-bərabər imkan inkişafının yeni nümunəsinin klassik formasında 

erkən iyirminci əsrdən Cənuba doğru irəlilədi. Bugün, Yeni İngiltərə sənayesi hərbi məhsullar daxil 

olmaqla elektrik maşınqayırması, hazır metallar və elektron məhsullar ətrafında cəmləşmişdir. 

Region əsas təchizatı (Şəkil 7.2-yə nəzər salın) təmin etməklə-  axın universitetlərlə Boston Kolleci, 

Boston Universiteti, Massaçusets Texnologiya İnstitutu və Harvard Universiteti daxil olmaqla - 
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yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsi üçün qeyd edilir. Orta Atlantik rayona New York, Baltimore, Filadelfiya 

və Wilmington, Delaware metropolu daxildir. Böyük Göldən başlayan sənaye yolu Mohawk and 

Hudson çayları vasitəsilə New York Şəhərində bitir və şəhərdən, xammalın mənbələri və xarici 

bazarlara asanlıqla giriş mümkündür.  

 

Şəhər ən böyük bazardır və regionun ən böyük işçi qüvvəsidir. Çünki, böyük aqlomerasiya 

iqtisadiyyatı təklif edildiyindən (Fəsil 5) bir çox korporativ qərargahlar burada yerləşir. Bu regionun 

infrastrukturu, maliyyə nüfuzuna deyil həmçinin qlobal korporasiyaların mərkəzi olmaq New York 

şəhərinə dünyanın qalan hissəsi ilə ticarət aparmaq üçün misilsiz yaxınlıq təşkil edir hətta burada 

Amerikanın sənaye nöqtələri və əhali mərkəzlərinə çıxışa sahibdir. (Şəkil 7.2-yə nəzər salın). Bu 

reklam və paylaşma üçün vacib olan maliyyə, rabitə və xəbər və media sənayelərinə yaxın 

mövqeyə malikdir. Əlavə olaraq, bu Şimali Amerika nəşriyyat sənayesinin qərargahlarıdır: Los 

Anceles nəyi lentə alır? New York dünya kitab və jurnalına çox yaxındır. Buffalo, Rochester, 

Syracuse, Utica, Schenectady və Albany kimi şəhərlər daxil olmaqla mərkəzi New York və Mohawk 

Çay dərə rayonu elektrik maşınqayırması, kimya, optimal maşınqayırma və dəmir və poladı təqdim 

edir. Bu sənayelər Erie Canal və Hudzon Çayı boyunca mərkəzləşmiş, yalnız Böyük Gölü ABŞ Şərq 

Sahil ilə su yolu birləşdirir. Niaqara Şəlaləsinin kinetik enerjisi ilə hasil edilən bol elektrik enerjisi 
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rayonun ucuz elektrik ehtiyacını qarşılayır və bu geniş elektrik həcmini tələb edən alüminium 

sənayesi üzrə marağını ifadə edir. Şimali şərqi Ohio və qərbi Pensilvaniyada mərkəzləşmiş Pitsburq-

Klivlend-Lake Erie Şimali Amerikada ən qədim polad istehsal edən bölgədir. Böyük Göllər sistemi 

vasitəsilə əldə edilə bilən şimali Minesotada dəmir filizi yataqları və yaxınlıqdakı Appalaçi 

Dağlarında kömür təchizatı olduğundan Pistburq həqiqi polad istehsal edən mərkəzdir. Dəmir və 

poladdan başqa, elektrik avadanlığı, kauçuk və maşın alətləri bu regionda istehsal olunur. Klivlend 

uzun müddət avtomobillərin və poladın əsas istehsalçısı olmuş və Akron onilliklərdir ki xalqın 

kauçuk istehsal edən paytaxtı olmaqla avtomobil təkərləri və kauçuk hissələrinin ən böyük mərkəzi 

olmuşdu. Qərbi Böyük Göllər sənaye regionu şərqdə Detroyitdə qərbdə isə Çikaqoda mərkəzləşib 

(Şəkil  7.2-yə nəzər salın). Toledo və Milwaukee nəqliyyat avadanlığı, dəmir və polad, 

avtomobillər, hazır metallar və mexanizmin istehsalı üzrə uzun müddət tanınıb. Detroit və ətraf 

şəhərlər əlbəttə ki, illərdir avtomobil sənayesində dünya liderlərindən biri olmuşdu və Çikaqo ABŞ-

da digər şəhərlərlə müqayisədə dəmir yol qatarları, təsərrüfat traktorları və inventarlar və qida 

məhsulları istehsal etmişdir. Dəmir yolu və şosse nəqliyyat marşrutlarının uyğunluğu ölkənin alan 

hissəsinə getməyə imkan verir və daxili bazara yaxşı paylaşma nöqtəsini formalaşdırır. Kanadanın 

ən vacib sənaye regionu şərqi Böyük Göllərin (Şəkil 7.2-yə nəzər salın) şimal sahilində St. Lawrence 

River Valley-yə yaxın cənubi Ontario boyunca uzanır. St. Lawrence River–Great Lakes nəqliyyat 

sisteminə girişə sahib olan bu sahə ən böyük Kanada bazarlarına yaxın olmaqla bol işçi qüvvəsinə 

malikdir və Niaqara Şəlaləsindən ucuz elektriklə təchiz edilir. Dəmir və polad, mexanizm, kimyəvi 

maddələr, emal qidaları, lət və kağız, əsas metallar, xüsusil alüminium bu rayonda istehsal edilir. 

Misal kimi, Toronto Kanadada aparıcı avtomobil yığılma yeridir və Hamilton Kanadanın aparıcı 

dəmir və polad istehsalçısıdır.  

Qərbdə sənayenin genişlənməsi aşağı işçi xərcləri ilə asan izah edilmir. Kaliforniya özünün yüksək 

işçi xərcləri ilə tanınır lakin, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri sənaye məşğuliyyətində əsaslı 

artımlar qeydə alınır. Kaliforniyada işçi xərcləri fiziki mühit yanaşması və federal hökumətin rolu 

(xüsusislə də müdafiə xərcləri) ilə müqayisdə daha az əhəmiyyət kəsb edirdi. Qərb Sahil sənaye 

rayonu bununla iqtisadi böhran və işçi narazılığına cavab olaraq sənaye yenilənməsinin vacib 

nümunəsini göstərir. Los Angeles–San Diego rayonu daha qədim sənayedən daha yenisinə keçid 

üzrə danışıqda uğurlu olmuşdur. 1960-cı ildən bəri rayon polad və kauçuk kimi özünün ənənəvi 

yüksək birləşmiş ağır sənaye mərkəzinə çevrilmişdir. Eyni zamanda ABŞ hökumətindən hərbi 

müqavilələr və böyük müdafiəyə ciddi şəkildə bağlı olan və elektronika və aerokosmik sahə ürə 

mərkəzləşmiş əlaqədar xidmətlər və yüksək texnologiya sənayelər qrupunu cəlb etmişdir 1930-cu 
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ildə aerokosmik sənaye geniş təyyarə qurğularının isidilməsi və soyudulması üzrə qənaətlər və 

maneəsiz test uçuçlarını nəzərdə tutan il üzrə daha əlverişli hava olması səbəbindən cənubi 

Kaliforniyada daha böyük Los Angeles–San Diego rayonunu seçir. Federal hökumət bu seçimi İkinci 

Dünya Müharibəsi zamanı dəstəkləmişdir. Təyyarə sənayesində tələb edilən əlaqədar yüksək 

texnologiya sensorlu və naviqasiyalı cihazları və saysız elektron detalları və avadanlığın olması 

səbəbindən elektron sənayenin parçaları bu regiona cəlb edilmişdir və buarad daha 30 il 

müddətinə dəmirləndi. Bugün, təyyarə, geyim və neft emalı Los Anceles; San Dieqoda vacibdir 

həmçinin bu əczaçılıq, biotexnologiya və hərbi avadanlıq üzrə ixtisaslaşır. San Francisco Bay Area 

daha bir vacib Qərb Sahil sənaye regionudur xüsusən komputer avadanlığı və proqram təminatı 

sahələrində. Yarımötürücülər, mikroprosessorlar, proqram təminatı və komputer periferikləri üzrə 

dünyanın ən böyük sənaye sahəsi olan Silikon Vadisi Santa Clara Vadidə (Şəkil 7.4) yerləşir. Atlantik 

Şimali qərb rayonuna Seattle, Washington, and Portland, Oregon şəhərləri daxildir. Boeing 

təyyarəsi, kağız, ləngər və qida emalı sənayesi ilə sıx müşahidə edilən yeganə ən böyük 

işəgötürəndir. Daha son əlavələrə proqram təminatı sənayesinin ən böyüyü olan Microsoft 

daxildir.  

 

Avropa və Rusiya 

Avropa dünyanın çoxlu sayda ən vacib sənaye regionlarlarına malikdir (Şəkil 7.5). Onlar 

Şotlandiyada şimali-cənubdan başlayaraq və bu zona şimali Fransa ilə şimali İtaliyaya Almaniyada 

Rur regionu ilə Niderlandda Rin Çayının baş hissəsindn davam etməklə cənubi İngiltərə boyu 
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genişlənir. Dəmir filizi və kömürün yaxşı təchizatı və yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsi bu sənaye 

regionlarının inkişafını sürətləndirir.     

 

 

Tekstil və yun sənayesinə əsaslanan Sənaye İnqilabı əsrin ortasında Britaniyada başlamasına 

baxmayaraq bir çox digər ölkələr öz dəmir, polad və tekstillərini təqdim etməyi öyrənmişdi. Dünya 

hazırda bu məhsulların artıq təchizatına malikdir və Britaniya məhsulları üçün bazar ciddi şəkildə 

aşağı düşmüşdür. Britaniyanın bütün qlobal rəqabəti onun istifadəyə yararsız zavodları, yüksək işçi 

xərcləri, aşağı məhsuldarlıq artımı və yararsız infrastrukturlar sayəsində aşağı düşmüşdür. Əksinə, 

Almaniya və Yaponiya İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yenidən uduzan zaman onlar yeni 

kapital ehtiyyatı (Fəsil 5) ilə müharibə zamanı dağıdılmış sənaye prosesləri və qurğularını 

müasirləşdirməkdə uğursuzluq yaşamışlar. Nəticədə, Almaniya və Yaponiya iyirminci əsrdə sonra 

əsas sənaye uğurlarına nail oldu lakin digər müasir sənayeləşmiş ölkə ilə müqayisədə Britaniya 

davamlı sənaye durğunluğundan əziyyət çəkmişdir. Ən böyük Avropa sənaye regionu Rin və Rur 

çayları ehtiyacları qarşılasa da Avropanın alçaq dağlıq ölkələri olan Belçika və Niderland, şimali 

qərbi Almaniya və şimali şərqi Fransadır. Bu regionun iqtisadi təməl sütünu kömür və dəmir filizinə 
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olan yaxınlıq səbəbindən əsasən dəmir və polad sənayesi olmuşdur. Nəqliyyat avadanlığı, 

mexanizm və kimyəvi maddələrin istehsalı Qərbi Avropanı sənaye dövrü yönəltməyə dəstək oldu. 

Avropa ticarətinin ən böyük su yolu olan Rin Çayı Rotterdamın Dutch şəhərində Şimal Dənizinə 

tökülür. Çünki, özünün mükəmməl yerinə görə Rotterdam dünyanın ən böyük limanlarndan birinə 

çevrildi. Yuxarı Reyn-Alsace-Lorraine regionu cənubi qərbi Almaniyada və şərqi Fransada yerləşir. 

Öz mərkəzi yerinə görə bu sahə Qərbi Avropa boyu əhali mərkəzlərinə paylaşım nöqtəsi olacaq 

formada yerləşir. Alman sahilində əsas şəhərlərə Frankfurt, Ştutqard və Manhaym şəhərləri 

daxildirş Frankfurt Almaniyanın maliyyə və ticarət paytaxtına və dəmir yolu, hava və yol 

şəbəkələrinin mərkəzinə çevrildi. Ştutqard Mercedes-Benz, Porşe və Audi avtomobilləri daxil 

olmaqla özünün həssas və yüksək dəyərli, yüksək həcmli, sənaye məhsulları ilə tanınır. Rin Çayı 

boyu yerləşən Manhaym öz kimyəvi məhsulları, əczaçılıq malları və daxili liman avadanlıqları üçün 

qeyd edilir. Bu bölgənin qərb tərəfi, Fransada Alsace-Lorraine bölgənin dəmir və poladın geniş 

həcmini istehsal edir.  
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Şimali İtaliyada Po Çay dərəsi Turin, Milan və Genoa şəhərlərini əhatə edir; bu İtaliya ərazisinin 

dörddə birini əhatə edir lakin bu rəqəm əhalinin 50%-i  və sənayesinin 70%-dən çox deyil. Bu 

region dəmir və polad, avtomobil, tekstil sənayesi və qida emalı üzrə ixtisaslaşır. Emilia-Romagna 

regionu yüksək əlavə dəyərli tekstil, sənaye keramikası, emal qidaları və elektronika avadanlığını 

ərsəyə gətirən İtaliyanın yüksək texnologiya mərkəzidir (Şəkil 7.6). Alman və Britaniya sənaye 

məhsullarının səmərəli paylaşımına əngəl olan Alp dağları İtaliya ərazisinə Cənbu Avropa bazarının 

böyük hissəsini həmçinin ucuz hidroelektriki verir.  

Rusiyada Moskva sənaye bölgəsi geniş, ixtisaslı işçi qüvvəsi həmçinin böyük bazar üstünlüyünə 

malikdir. Bu şəhər özünün tekstil məhsulları: kətan, pambıq, yun və ipək parçaları ilə tanınır. 

Moskva şəhərini şərq hissəsi yuxarı hissəsi Volqa Çayı olmaqla Volqoqrad şəhərindən (keçmiş 

Stalinqrad) şimal doğru uzanan Volqa regionu xəttinddir. Rusiyanın əsas su yolu olan Volqa çayı 

Don Çayı ilə kanal vasitəsilə biurlşir və buradan da Qarada Dənizə. Bu sənaye bölgəsinin inkişafı 

Ukraynanı işğal edən Faşist ordusunun müdaxiləsi olmadığından ikinci Dünya Müharibəsi zamanı 

davam etmişdir. Bu əsaslı neft və qaz istehsalı və emalının başlıca yeridir. Son zamanlar, daha 

böyük neft və qaz yatağı Qərbi Sibirdə kəşf edilmişdir. Buna baxmayaraq, Volqa bölgəsi Rusiyanın 

neft və qaz, kimyəvi maddələr və əlaqədar məhsulların əsas təchizatçısıdır. Ukrayna sənaye bölgəsi 

Donetsk Hövzəsinin zəngin kömür yataqlarına əsaslanır. Dəmir və polad sənaye bazası əsas Qara 

Dəniz limanı olan Odessaya yaxınlığındakı Krivoy Rok-dur (Şəkil 7.7). Bu sahə kollektiv formada 

Donbas adlanır. Almaniyanın Rur sahəsi kimi, Ukaynanın sənaye bölgəsi dəmir filiz və kömür 

mədənlərinə, əhalinin sıx məskulaşdığı yerə və kənd təsərrüfatı rayonuna yaxındır və bu sahəyə 

yaxşı nəqliyyat avadanlıqları xidməti göstərilir. Belə ki, Volqa bölgəsinin şərq hissəsi Avropa və 

Rusiyanın Sibir hissələrini ayıran Ural Dağlarıdır (Şəkil 7.7-yə nəzər salın). Ural dağları dəmir, mis, 

kalium, maqnezium, duz, volfram, və boksit daxil olmaqla sənaye qazıntılarını geniş yataqlarına 

malikdir. Kömürün yaxınlıqdakı Volqa bölgəsindən iodxal edilməsinə baxmayaraq Ural dağları 

Rusiyanı dəmir və polad, kimyəvi maddələr, mexanizm və hazır metal məhsulları ilə təmin edir. 

Trans-Sibir dəmir yolunda cəmləşən Kuznetsk Hövzəsi Rusiyanın Şərqi Uralın əsas sənaye 

bölgəsidir. Yenidən, Ukrayna və Ural bölgələri fonunda Kuznetsk sənaye bölgəsi ölkədə kömürün 

ən böyük təchizatı və dəmir filizinin bol təchizatına əsaslanır. Kuznetsk Hövzəsi bu layihələrin Sovet 

Mərkəzi Asiya və Sibir üçün özünü əbədiləşdirən və sənaye təchizatı bölgəsi  olacağını ümid 

etməklə bu bölgəyə böyük yatırım cəlb edən keçmiş Sovet şəhər layihəçilərini böyük 

layihələndirməsinin nəticəsidir.   
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Mərkəzi Asiya  

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, Yaponiya özünün güclü iqtisadiyatını qurdu belə ki, 

Yaponiyanın məhsulu bəzi sənaye sektorlarında ciddi şəkildə artmışdır. Bugün, ölkə dünyada 

üçüncü ən böyük ümum daxili məhsula (ÜDM) malik olmuşdu və hazırda eletronika, polad, ticarət 

gəmiləri və avtomobillərin (Şəkil 7.8) aparıcı istehsalçısıdır. Birləşmiş Ştatları və Britaniyada tapılan 

təbii sərvətlərlə müqayisədə, Yaponiya daha az sərəvət malikdir. Kyuşu və Hokkaydo olan kömür 

yataqlarından başqa Yaponiya özünün sənaye artımı üçün idxal edilən xammaldan asılı olmaqla 

mühüm xammal ehtiyatlarından məhrumdur. İnsan resursları qıtdır. Tokyo şəhərinə yaxın şəhər 

əsnaye özəyinə yerləşmiş dörddə bir həcmdə 126 milyonlkq Yapon xalqı. (Şəkil 7.9). Kollektiv 

öhdəliyin yüksək səviyyəli ilə birləşmiş sağlam iş etikası, birinci dərəcəli təhsil sistemi və yenilikçi 

siyasət dünya iqtisadiyatında yüksək rəqabət mövqeyinə nail olan İkinci Düya Müharibəsindən 

sonra öz iqtisadiyatını nümayiş etdirmişdi. 1990-cı illərdən bəri buna baxmayaraq Yaponiya qismən 

davamlı iqtisadi durğunluqdan əziyyət çəkmiş çünki ölkə sürətlə dəyişən qloballaşdırma şəraitini 

tənzimləməkdə uğusuzluq yaşamışdı.  
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Yaponiya nümunəsi qloballaşmanın müxtəlif zaman və məkanlarda planet boyunca itirənlər və 

qazananların daimi ardıcıllığını necə göstərdiyini nümayiş etdirir. Böyük şirkətlərdə daimi işçilər 
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yaxşı əmək haqqı alsa da, xüsusilə kiçik və orta həcmli şirkətlərdə yarım ştat işçilərə bir çox digər 

sənaye ölkələri ilə müqayisədə daha az əmək haqqı ödənilir. Qənaətlər və gəlirlər Özəl müəssisə və 

Yaponiyanın tanınmış Beynəlxalq Ticarət və Səanye Nazirliyi (BTSN) arasında təmin edilən 

əməkdaşlıq tərəfdaşlıq məqsədləri üzrə dövlət tərəfindən yönləşdirilir. BTSN-nin təlimatına əsasən 

Yaponiya işçi qüvvəsinin mühüm dərəcədə daha aşağı olduğu yenicə sənayeləşən ölkələrdədə 

(YSÖ) "ofşor toplanma" gəmiqayırması və polad düzəltmə kimi sənayeləri köçürmüş və bu 

tədqiqata dəstək vermişdir.   
 

ƏKS - SƏNAYELƏŞMƏ 

Kapitalizm özünün yeniləməsi dövrünə girdiyindən işçi qüvvəsinin yeni beynlxalq bölgüsü iyirminci 

əsrin sonlarında meydana çıxd, dünya iqtisadi artım nisbəti aşağı düşdü və İkinci Dünya Müharibəsi 

sona yetərkən uzun tərəqqi dövrü yaşandı. Yenilnəmənin bu mərhələsi 1973-cü ildə birinci neft 

böhranına müvafiq olaraq 1974-1975-ci illərdə dərin durğunluq ilə başladı. Qabaqcıl iqtisadiyyatda 

ən görünən effektlərdən biri əks-sənayeləşmə həmçinin sənaye işlərinin itkilərdində tipik olaraq 

əks etdirilmiş sənaye həcmində durğunluq idi. Saysız korporasiyalar yeniləndiyi və ya gərgin 

beynəlxalq rəqabət mühitində biznesin iflası milyonlarca insannın işsiz qalması ilə nəticələndi. Əks-

sənayeləşmə daha böyük və ya daha genişlikdə (Şəkil 7.10) dünyanın bütün inkişaf etmiş 

iqtisadiyyatlarına təsirini göstərdi. Daha çox Britaniya, Fransa, Almaniya, Kanada, Amerika 

Birləşmiş Ştatları və, daha az Yaponiya belə ki, bu həmçinin on milyonlarca qarşılığı yaxşı ödənilən 

işlərə də təsir etdi.  

Birləşmiş Ştatlarda iyirminci əsrin sonunda Sənaye Zonasında bütün ştatlar sənayedə iş itkilərindən 

təcrübə keçmişdi və virtual olaraq Cənub və Qərbdə bütün ştatlar əsnaye iş nailiyyətlərini 
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qeydiyyata almışdı (Şəkil 7.11). Sunbeltin yeni sənaye sahələrində sənaye işindəki artımları ilə 

nəticələnən Sənaye Zonasında əks-sənayeləşmə bəzi sahələr paytaxt tərəfindən əngəllənməsi və 

digərlərinin diqqətini cəlb etmsinə baxmayaraq qeyri-bərabər məkan inkişafının daha bir 

mərhələsini əks etdirmişdi. Sənaye zavodları bağlandığından Detroit və Youngstown, Ohio kimi 

dinamik Sənaye Zonası şəhərləri onların cəmiyyətləri üzərində iqtisadi və sosial təsirlər 

kənarlaşdırmaqla iqtisadi durun regionlarına çevrildi. Daxili şəhər sahələrinin bir çoxu bağlı 

zavodlar, biznesin müflisləşməsi, depresif daşınmaz əmlak və mavi yaxalı məhəllələrlə mübarizə 

kimi vasitələrlə çirkləndirilir. Təəcüblü deyil ki, bağlı zavodların çoxsaylı effektləri sənayelərarası 

əlaqələr vasitəsilə yayıldığından daxili bazar, pərakəndə ticarət və yerli xidmətlərdə problemlər 

yaşandığından kasıblıq səviyyəsi belə cəmiyyətlərdə daha yüksəlir (Fəsil 5). 

 

Bir neçə amillər Birinci Dünyada sənayedəki durğunluğu vurğulayır. Birincisi, Avropada və Şimali 

Amerikada əmək haqqı dəyəri xaricdə (Cədvəl 7.1) köçürmə ilə saxlamaq məqsədilə şirkətlər üçün 

stimulu yaratmaqla inkişaf etməkdə olan dünya ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Şirkətlər əlbəttə ki 

ixtisaslı, məhsudar işçiyə yüksək əmək haqqı ödəyəcək (Fəsil 5); lakin, təhsilə yatırım edən bir çox 

inkişaf edən ölkələr Avroada, Şimali Amerikada və Yaponiyadakı işçilərlər rəqabət edən bacarıq və 

məhsuldarlığa sahib işçi qüvvəsinə malikdir. Əmək haqlara əlavə olaraq, bir çox sənaye şirkətləri öz 

işçiləri üçün yüksək pensiya xərcləri ilə qarşılaşdılar. Dünya sağlamlıq sığortasının yetərli olmadığı 
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ABŞ-da mühüm xərclər sağlamlıq sığortası və xidmətlə təmin etməklə əlaqələndirilir (Avtomobil 

şirkətləri, misal kimi polad üzrə ayrılan vəsaitlər ilə müqayisədə hər avtomobil üzrə sağlamlıq 

sığortasından daha çox orta hesabla xərc) İkincisi, daha çox intensiv kapital yatıran sənayedə 

texnoloji dəyişikliklər məhsulun hər vahidi üzrə ehtiyac duyulan işçiərin saıyın davamlı olaraq 

azaltdı. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar saysız sənaye işlərini itirməsinə baxmayaraq onun sənaye məhsulu 

(ümumi daxili məhsulun faizinə görə) demək olar ki sabit saxlayırdı. Üçüncüsü, sənaye şirkətləri 

yeni istehsal avadanlıqarına yenidən sərmayə yatırsalar da onlar dünya səhnəsində rəqabəti 

saxlamaq üçün tədiqqat və inkişafda yetərli qədər yatırım etmək və onu qorumaqda tez tez 

uğursuzluq yaşayırdı.  
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ƏSAS SƏNAYE SEKTORLARININ DİNAMİKASI 

 

Qloballaşdırma müxtəlif sənayelərdə müxtəlif formada baş verir. Çünki, sənayenin fərqli formaları 

öz spesifik texniki, işçi qüvvəsi və yerləşmə tələblərinə malikdir və çünki xalq-dövlətlər müxətlif 

tənzimləyici perspektivərdən müxətlif sənayelərə yanaşmışdı, dünyada baş verən istehsal 

dəyişiklikləri hər bir sənaye üzrə təkraredilməz xarakter daşıyır. Beş sənaye- tekstil və geyim, 

polad, avtomobil, elektronika və biotexnologoya- spesifik-sektor yollarında qloballaşdırmanı 

göstərməklə və əks etdirməklə öz coğrafiyalarını yaratdığından sənaye sektorlarında mövcud olan 

bənzərliklər və fərqlilikləri dramatikləşdirir.   

 

Tekstil və Geyim  

 

Tekstil və geyim sənayeləri sənaye qloballaşdırmasının ciddi nümunələridir. Tekstil sənayesi parça 

və geyimin yaranmasıdır; geyim sənayesi toxunma libasını istehsal etmək üçün parçalardan istifadə 

edir (Şəkil 7.12). Tekstil məhsulunun təxminən bir hissəsi hazır geyimdə istifadə edilir; qalan hissəsi 

isə xalça və sənaye parçaları kimi məhsullara çevrilir (misal kimi, avtomobillərdə döşəmə). Tekstil 

və geyim sənayesi klassik aşağı texnologiya sənayesidir: ixtisassız, gərgin əməkli, nisbətən az 

texnoloji inkişaf, kişik şirkətlər və bir neçə miqyaslı iqtisadiyyatlar (Fəsil 5). Çox az əmək haqları 

ödəməklə qənaətə cəhd etmək üçün sənaye giriş və çıxış üçün nisbətən asan və yüksək rəqabət 

təşkil edir.  



Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrası                                                                                                                                                                  

“THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development” Frederick P. Stutz, Barney Warf, Sixth Edition, Pearson, 2012 

 

17 

Bununla belə, tekstil ən sərt istismar sənayeləri arasında uzun müddət öncül olmuşdur (Şəkil 7.13). 

Charles Dickensin hekayləri üçün grist-i təmin etməklə Mançestr, İngiltərədə sənaye bazasının 

təşəkkülünü sürətləndirən Sənaye İnqilabının aparıcı sektoru idi.  

 

 

 

Sonra, bugünki kimi sənaye gənc qadın və uşaq əməyinə əsaslanır. On doqquzuncu əsrinn 

əvvəllərində bu şimali İtaliyada və Lion, Fransa daxil olmaqla Avropanın qalan hissəsinə yayılmaa 

başladı. On doqquzuncu əsrinn  sonlarında tekstil istehsalı 1868-ci ildən sonra özünü sürətli 

müasirləməsinin bir hissəsi kimi Yaponiyada meydana gəldi. ABŞ-da tekstil istehsalı Yeni 

İngiltərənin sənaye şəhərlərini formalaşdırdı və daha sonra sürətlə inkişaf edən Amerika tesktik 

sənayesinin əsas yeri kimi qalan Cənubda xüsusən Şimali və Cənubi Kaliforniyada Piedmont ştatına 

yayıldı. Geyim sənayesinin orta konsentrasiyaları New York-da tapılır, bu  erkən iyirmici əsrdə və 

on doqquzuncu əsrin sonunda parlaq dövrün qalığı, həmçinin immiqranların əməyindən istifadə 

edən atelyelərin olduğu cənubi Kalforniyada ümumi xarakter daşıyır. İqtisadi baxımdan inkişaf 

etmiş dünyada tekstil və geyim istehsalı sənaye xaricdən ucuz idxalların dalğaları ilə zidiyyət təşkil 

etdiyi 1970-ci ildən davamlı olaraq aşağı düşdü. İnkişaf etmkdə olan dünyada (Şəkil 7.14) xüsusən 

Orta Asiyada mühüm dərəcədə daha aşağı əmək haqlarının cəlb edilməsi ilə sənaye dənizə doğru 
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irəlilədi (Şəkil 7.15). Bugün, əsas pambıq lifi istehsalçılarından geyim sənayesi hədsiz dərəcə artdığı 

düyanın ən böyük istehsalçısı olan Çin və Britaniyanın 200 il bundan əvvəlki iş şəraitini xatırladan 

Hindistan (Şəkil 7.16) daxildir; Kiçik sənaye Honduras, Qvatemela və El Slavadorda tapılan 

atelyelərin olduğu Mərkəzi Ameriada təşəkkül tapmışdır. Hər tərəfdə çox aşağı əmək haqlaırna 

uzun saalar çalışan gənc, işgüzar qadın işçi qüvvəsinin istismarı üçün adı pis hallanır. Ucuz asan 

istismar edilən işçi qüvvəsinin yeni mənbəyinə davamlı nəzər yetirməklə bu sənaye iyirmi birinci 

əsrdə davam edən nümun, zamandan artıq daha axıcı coğrafiyaya yayılmışdır.  
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Polad 

 

Polad sənayesi sənayeləşmiş cəmiyyətlərin inkişafında vacib rol oynamışdır. Misal kimi, 

avtomobillər, gəmilər və təyyarə üçün hissələr; binalar, ambarlar və digər böyük layihələr üçün 

polad tirlər; sənaye və kənd təsərrüfatı mexanizmi; borular, boru sistemi, məftil və alətlər; mebel; 

və bir çox digər istifadələr daxil olmaqla dəmir və polad istehsalı bir çox digər sektorlar üçün vacib 

olan geniş fərqli məhsulları yaradır. Polad düzəltmə üzrə girişlər tökmə dəmirdə təmizlənən dəmir 

filizi; enerjinin böyük həcmi, kömür formasında; və filiz təmizləmə prosesində istifadə edilən əhəng 

daşı daxil olmaqla nisbi olaraq sadədir. Polad istehsalı böyük yatırım tələb eeən çox xərc aparan 

prosesidir və çünki giriş üçün barierlər çox hündürdü bu ümumən oligopolistik olur (Şəkil 7.17). 

Yüksək ixtisaslı kadrları cəlb etməklə demək olar ki, bütün kişi işləri yüksək bölücü təsirlərə 

malikdir. Nəqliyyat xərcləri bunu Weberian yerləşmə analizi üzrə ideal namizəd etmiş bu sektorda 

həmişə yüksək olmuşdu (Fəsil 5). Polad istehsalının tarixi coğrafyasına Sənaye İnqilabının erkən 
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mərhələlərində kritik vəziyyətdə olan Şefild və Birminqem kimi Britaniyanın vacib Orta Dağlıq 

şəhərləri daxildir.  

 

 

 

Polad istehsalının bənzər kompleksi Rin Çayının sahillərində Qərbi Almaniyada Rur regionda 

meydana gəldi. ABŞ-ın şimalişərq hissəsində erkən dəmir və polad istehsalçıları yanacaq və xidmət 

yerli bazarlar kimi taxta və kömürdən istifadə edən kiçik və lokallaşdırılmış formadadı. On 

doqquzuncu əsrin sonlarında ücüncü Kondratievdə saysız dəyişikliklər hər bir halda sənayenin 

formasını ciddi şəkildə yenilədi. Gün ərzində 24 saat açıqolan zavodlarda enerjinin böyük 

həcmindən istifadə etməklə nisbətən ucuz polad istehsalından alınmış ocaq sobasını açır. Coğrafi 

baxımdan, sənayə dünyada ən böyük polad istehsal şəhərin çevrilən Pitsburq da daxil olmaqla 

Səaye Zonasıının polad şəhərlərində mərkəz nöqtəyə çevrildi. Bu kompleks daxilində digər 

şəhərlərə Hamilton, Ontario; Buffalo, New York; Youngstown və Cleveland, Ohio Gary, Indiana; və 

Çikaqo daxil idi. Bu yerlər dəir yolları və Böyük Göllər vasitəsilə ucuz nəqliyyat və Minesota və 

yuxarı Miçiqandan dəmir filizi, Appalaçiadan kömür almaq daha asan oldu. Burada cəmləmə və 
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belə təklif edilən yerlərin olduğu aqlomerasiyası iqtisadiyyatının üstünlüyünü götürməklə (Fəsil 5) 

onlar xidmətlər və detalların təchizatçıları və ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinə hazır giriş əldə etmişlər. 

Sənaye müddətdən artıq ciddi dərəcədə oliqapoliya edilmiş oldu: Misal kimi Andrew Carnegie üzrə 

ABŞ Polad Şirkətinin yaranması 1900-cu ildə bir şirkətin əllərində dövlətin polad məhsulunun 30%-

ni təmin etmişdi. Birləşmiş Ştatları İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünanın ümumi 

məhsulunun 63%-ni istehsal etməklə iyirminci əsrin əvvələrində və ortasında dünyanın polad 

sənayesinə hakim olmuşdur.  

Lakin, müharibdən özünə gələn yeni rəqabətcil tərəflər sənayeyə 1960-cı ildə daxil oldu birincisi 

Avropanın (xüsusilə Almaniya, Fransa və İspaniya) və Yaponiyanın daha sonra digər bəzi ölkələrdə 

yenidən qurulmuş zavodları (misal kimi, Brazilya, Cənub Koreya) (Şəkil 7.18). ABŞ istehsal etdiyi 

dünya poladının payında tədricən enişi gördü. 2005-ci ilə qədər, həmin pay dünya göstəricisinin 

8.3%-nə bərabər oldu (Şəkil 7.19). Əksinə, sənaye Orta Asiyada (Şəkil 7.20) təşəkkül tapmış 

xüsusilə polad istehsalında dünyanın ən böyük istehsalçısı olan Çində, Yaponiya isə ikinci sıradadır, 

Rusiya üçüncü ABŞ isə dördüncü sıradadır. Bu dəyişmələr kapitalizm üzrə qeyri-bərabər inkişafın 

davamlı çoxalmasının bütün əksetdirici məqamlarıdır.  
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Avtomobil 

 

İyirminci əsrin əvvəllərindən başlayaraq, avtomobil sənayesi şəhərlər və dünyada gündəlik həyat 

üzrə əsas dəyişiklikləri meydana çıxarmışdır. Həqiqətən, Henry Ford orta təbəqəyə münasib 

avtomobiləri hazırlamaq ümün işçi qüvvəsinin yüksək təfərrüatlı bölgüsü və hərəkətdə olan yığılma 

xəttini göstərməklə avtomobil istehsalının Avropa ixtirasını standartlaşdırmışdı. O, həmçinin öz 

işçilərinin dövriyyəsini azaltmaq üçün yüksək əmək haqları ödəmişdi. Belə ki, “Fordism” kimi 

tanınan uğurlu istehsal modeli sənayenin digər sektorları tərəfindən geniş formada irəli 

sürülmüşdür. Fordun uğuru Sənaye Zinası üzrə sərmayənin digər hissəsini əlavə edən Detroit 

bölgəsində mərkəzləşmişdir. Ford-un məmləkəti ilə müqayisədə,  kauçuk istehsal edən Akron 

mərkəzi, saysız detal istehsal şirkətləri, vaqon və araba sənayesinin, ixtisaslı işçi qüvvəsinin geniş 

təminatı və Böyük Göıır boyunca xammalı gətirən saysız dəmir yolları və daşıma marşrutlarının 

keçmiş mərkəzi daxil olmaqla digər yerli üstünlükləşrdən yayarlanmışdır.  

 

İyirminci əsr boynca gəlirlərin artması və Qərb şəhərlərindən xüsusən də ABŞ-da aşağı 

məskunlaşılmış məkanlarda ciddi artımın olduğu halda bazar nzərəçarpan dərəcədə genişləndi. Bir 

çox avtomobil şirkətləri kütəlvi tranzit xətlərini almlş və insanları minik vasitəsi almağa sövq etmək 
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üçün Los Ancelesdə onları yenidən ləğv etdilər. 1950 və 1960-cı illərdə federal dövlətlərarası şosse 

sisteminin inşası minik vasitələrinə olan tələbatı böyük dərəcədə artırdı. İnkişaf olduğundan, 

avtomobil sənayesi oliqopolyasının (Şəkil 7.22) klassik nümunəsi olan yüksək intensiv kapital 

transmilli korporasiyaların (TMK) mərkəzində daimi mərkəzləşən konsolidsiyaların tələffüz edilmiş 

ardıcıllığına məruz qaldı. Heç bir sənayedə çox az şirkətlər dünya səhnəsinə hakimlik edir. Misal 

kimi, dünyanın 10 aparıcı avtomobil istehsalçıları dünya avtomobillərinin 70%-dən çoxunu istehsal 

edir. ABŞ-da General Motors, Chrysler və Ford dövlət avtomobil məhsulunun 95%-ni ödəyir. Lakin, 

ABŞ avtomobil sənayesi xaricdən davamlı olaraq rəqabətə məruz qalmış və bazar payının 

azalmasından əziyyət çəkmişdir. Chrysler Alman firması olan Daimler-Benz tərəfindən alınmış və 

2007-2009-cu il böhranından dərhal sonra General Motors iflas oldu beləliklə kütləvi federal 

hökumətin kütləvi dəstəyi ilə xilas olmuşdu. İki qısa il müddətində 2005 və 2007-ci illərdə sənaye 

40.000 işçini öz vəzifəsindən azad etmiş əsasən də daha böyük Detroit bölgəsindən (Şəkil 7.23). 

 

 

 

 

ÇEVİK SƏNAYE   

 

1970-ci ilin fırtınasından sonra- digər məqamlar kimi sabit formadan üzən valyuta məzənnələri 

üzrə dəyişiklik, neft böhranları, NIC-lərin artımı, Qərbdə kütələvi sənayesizləşmə və mikro elektron 

inqilab- coğrafiyaçılar və digərləri kapitalizmin iyirminci əsrin sonunda yeni istiqamətə yönəldiyini 
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qəbul etməyə başladılar. Ölkələr arasında rəqabət və möhkəmlənmiş qloballaşma və rəqabətlə 

xarakterizə edilmiş yeni dünya iqtisadiyyatı həmçinin bazarlarda, texnologiyalarda və məkanda 

dəyişiklikıər daxil olmaqla sənayenin xarakterində dərin yerdəyişməni daxil etdi. Hazırda, 

gördüyümüz qədər kapitalizm öz tarixində bir çox belə dəyişiklikər ilə xarakterizə edilənyüksk 

dinamik iqtisadi sistemdir. Bu mənada, 1980 və 1990-cı illərdə kapitalizmin yeni formasını 

yaranması xüsus yenilik deyil idi. Lakin, hər bir dövr əmtəə istehsalı və istehlakına yeni forma 

gətirir və bu dəyişiklikləri təsvir etmək üçün yeni terminologiyanı yeniləyir. Dövri dəyişiklikləri 

yekunlaşdırmaq üçün istifadə edilən ümumi terminlər toplusu “Fordism”-dən “post-Fordism”-ə 

qədər həmçinin müxətlif formada “çeviklik” və ya “çevik iqtisadiyyat” (Cədvəl 7.2) kimi tanınan 

yerdəyişmədir.  

 

Cədvəl 7.2: “Fordism” və “Post-Fordism” arasındakı fərqlər 

Fordism Post-Fordism 

Şaquli inteqrasiya Şaquli parçalanma 

Uzun müddətli müqavilələr Qısa müddətli müqavilələr 

Böyük firmalar Qısa firmalar 

Miqyaslı iqtisadiyyat Məhsul üzrə ixtisaslaşma 

Müqayisəli istehsalçılar Kooperativ şəbəkələr 

Məhsulun qiyməti Məhsulun keyfiyyəti 

Kütləvi istehlak Seqment bazarlar 

Həmkarlar ittifaqları Qeyri-həmkarlar ittifaqları 

İxtisassız əmək İxtisaslı əmək 

Rutin işlər  Müxtəlif vəzifələr 

Milli əlaqələr Beynəlxalq əlaqələr 
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ƏSAS 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) 
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MÜZAKİRƏ 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 Zonası (Qurşağının) tarixi inkişafını açıqlayın. 

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

6. Şaquli inteqrasiya və əks-inteqrasiya nədir? 

7. Çevik istehsal və ya post-Fordizm nədir? 

 

 

 

 


