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Transmilli biznesin effektivliyinin tədqiqatının metodikası və metodları 

Xülasə 
Hazırki dövrdə transmilli biznesin, o cümlədən, transmilli sirkətlərin tədqiqatının 

müxtəlif metodikaları və metodları mövcuddur. Məqalədə dövr baxımdan transmilli biznesin 

aşağıdakı parametrlər üzrə effektivliyinin tədqiqatının üc istiqamətdə metodikası verilmiş və 

metodları araşdırlımışdır: transmilli biznesin ölkə səviyyəsində effektivlik göstəriciləri, 

transmilli biznesin sahə səviyyəsində effektivlik göstəriciləri və transmilli şirkətlərin 

effektivlik göstəriciləri. 

 Acar sözlər: transmilli şirkətlər, iqtisadi nəzəriyyə, nəzəri konsepsiya, transmilli biznes         

 

                                   Giriş 

Transmilli biznes sistemində transmilli şirkətlərin rəqabətqabiliyyətlilik alətlərinin 

aşkara çıxarılması üzrə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, praktiki fəaliyyətdə üç əsas istiqamət 

müəyyən edilmişdir. Müəssisənin və ya transmilli şirkətin, sahələrin  və ölkənin 

rəqabətqabiliyyətliliyi. Bizim fikrimizcə, transmilli biznesin tədqiqatının metodları və 

metodikasının seçilməsi və əsaslandırılması qeyd etdiyimiz üç istiqamət üzrə həyata 

keçirilməlidir. Belə bir yanaşma, iqtisadi sistemdə institutsional tarazlığı dəstəkləyən daha 

çox inteqrasiya olunmuş prosesdir.  

Tranmilli biznesin ölkə səviyyəsində effektivlik göstəriciləri 

 Məlumdur ki, sosial-iqtisadi sistem müəyyən elementlərlə tənzimlənir. Bura 

iqtisadiyyatın bütünlükdə dövlət tənzimlənməsini, ayrıca sahələrin tənzimlənməsini aid etmək 

olar [1, 240]. Amma hazırki şəraitdə strukturun yenidən qurulmasının əsas mənbəyi kimi 

transmilli şirkətlər çıxış edir. Belə bir nəticə ondan irəli gəlir ki, istehsalın təşkilinin bu 

forması təkcə istehsal və tədavül xərclərini deyil, həm də transaksiya xərclərini də 

minimallaşdırır. Təsərrüfatın bazar sisteminin əksliklərinin kəskinləşməsini transmilli 

şirkətlərin fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəsini qeyd etməliyik.   

Aşağıdakı şəkildə transmilli şirkətlərin nüfuzu və iqtisadi fəaliyyət  miqyası, onların 

bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin vacib elementi kimi fərqləndirilməsi amilləri öz əksini tapmışdır. 

Transaksiya xərcləri nəzəriyyəsinə görə transmilli şirkətlərin əsas üstünlüyü transaksiya 

xərclərinə qənaət edilməsidir. Transaksiya xərcləri isə iki növə ayrılır:  

 Planlaşmış alt daxili sistemdəki transaksiya xərcləri və bazar altsistemində 

mövcud olan xarici transaksiya xərcləri; 

 Xüsusi xərclər - planlaşmış altsistemdə həyat rifahlı istehsal  üzrə xərclər. 
 Bunların qrafik təsviri üçün aşağıdakıların mahiyyəti daxil edilir: [1, 241] xüsusi 

xərclər (XX), sosial xərclər (SX), istehsalın dəyəri (İD), istehsalın dəyərinin maksimal 

ölçüsü (MİD), isatehsal xərcləri (İX), tədavül xərcləri (TX), mübadilə ilə əlaqəli 

xərclər (MX), daxili transaksiya xərcləri (DTX),  xarici transaksiya xərcləri (XTX). 
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Şəkil 1. 

Bazar iqtisadiyyatı sistemində transmilli şirkətlər 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: www.grandars.ru  

 

Xüsusi xərclər bu formada müəyyən edilir - istehsal xərcləri və tədavül xərcləri üstəgəl 

daxili transaksiya xərcləri: 

       XX=İX+TX+DTX                      [1, 241] 

Sosial xərclərə  isə istehsal xərcləri və tədavül xərcləri və bura xarici transaksiya xərcləri də 

daxildir:  

                                   SX=İX+TX+XTX                      [1, 241] 

Bu düstürlar transmilli biznesin ölkə səviyyəsində effektivliyini müəyyən etmək ücün 

secilmiş və əsaslandırılmışdır. Dünya təcrübəsində  transmilli biznes tədqiqatlarında Milli 

Hesablar Sistemindən (MHS) istifadə edilir. Müasir dünyada MHS universal iqtisadi-statistik 

dildir ki, onun vasitəsilə sosioloqlar, maliyyəçilər, statistiklər, siyasətçilər, dövlət xadimləri, 

bütün məktəblərin və istiqamətlərin iqtisadçıları öz aralarında ünsiyyət saxlayırlar (2). MHS – 

beynəlxalq iqtisadi təşkilatların (BMT, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı) istifadə 

etdiyi yanaşma vasitəsidir. Beynəlxalq şirkətlər MHS-nin göstəricilərindən öz analitik 

hesabatlarında, proqnozlarında istifadə edirlər, həm də dünya iqtisadiyyatının vacib 

göstəricilərini müqayisə edərək, onun inkişafına böyük yatırımlar qoyurlar. Milli Hesablar 

Sisteminin əsas göstəriciləri ümumdaxili  məhsul (ÜDM), ümummilli məhsul (ÜMM), milli 

gəlir (MG) və alıcılıq qabiliyyəti pariteti  göstəriciidir (AQP).  Transmilli biznesin  ölkə 

səviyyəsində tənzimlənməsi ücün bu göstəricilər əsasında transmilli biznesin effektivliyi  

müəyyənləşdirilir.  
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Ölkənin sosial-iqtisadi sistemi 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Transmilli biznesin sahə səviyyəsində effektivlik göstəriciləri 

Transmilli biznesin sahə göstəriciləri hər şeydən əvvəl xarici ticarətin iqtisadi 

ədəbiyyatlarda  bu göstəricilərin beynəlxalq əmək bölgüsünə və istehsalın beynəlxalq 

ixtisaslaşması səviyyəsinə görə müəyyən edilir (cədvəl 1). 

 

 

Cədvəl 1. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü və beynəlxalq istehsalın ixtisaslaşması səviyyəsi 

göstəriciləri (3) 

İndekslər Formullar Xarakteristikaları 

Sahə istehsalında ixrac 

kvotası 
   

 

  
 

E-sahə ixracının həcmi; 

PP-sahənin sənaye 

məhsulunun həcmi; 

Göstərici nə qədər yüksək 

olarsa, ölkələrin BƏB-də 

iştirakı bir o qədər yüksək 

olar 

 

Ümumi ixracın həcmində 

ixracın xüsusi çəkisi (Ke) (İE) 
   

  
 

 
E1 –sahə ixracının həcmi; 

E – sahənin ümumi həcmi; 

Əmsalın əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksək dəyəri 

sahənin beynəlxalq 

ixtisaslaşmasına uyğun olar 

 

İxrac (İE) idxal (İİ) və xarici 

ticarət (İV) kvota 
   

 

   
       

   
 

   
      

    
  

   
  
   

   
       

VO- xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi; 

VO=E+İ 

Burada, 

E-ixracın həcmi; 

İ-idxalın həcmi 

Verilən əmsallar ölkənin 

iqtisadiyyatının alıcılıq 

dərəcəsini müzakirə etməyə 

imkan verir. Əgər, xarici 

ticarət dövriyyəsinin həcmi 

UMM-da 25%-dən artıqdırsa, 

ölkə açıq iqtisadiyyatlı hesab 

edilir 
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Sənaye sahələrinin 

strukturunun ixtisaslaşması 

əmsalı 

 

   
    

    
 

Eo – sahə ixracının həcmi; 

E- ixracın ümumi həcmi; 

Po – sahənin istehsal həcmi; 

P- istehsalın ümumi həcmi; 

İS >1 – MSP-sahəsi 

Göstəricinin dəyəri nə qədər 

yüksəkdirsə, sahə daha çox 

ixrac qabiliyyətli olur 

 

Sahənin ixrac 

ixtisaslaşmasının nisbi 

göstəricisi 

İO 

 

    
  
  

 

Y1-məhsulun xüsusi çəkisi 

(Ölkənin ixracında sahə 

əmtəələrinin məcmusu) 

Y2 – dünya iqtisadiyyatında 

əmtəənin xüsusi çəkisi 

(analoji əmtəələr). Göstərici 

>1 olsa uyğun sahələrin 

ixtisaslaşması daha açıq olar. 

 

     

   

Göstəricilərin hesablanmasında qeyd olunan prinsipal xüsusiyyətlərə əməl etmək 

lazımdır (4, 123-130): bütün xərc tərkibinin və nəticələrinin daha tam uçotu prinsipi. Alınan 

nəticələrin və çəkilən xərclərin tam olmayan uçotu sahə effektivliyinin qiymətləndirilməsi 

haqqında yekunu  təhrif edə bilər. Hər bir şey, o cümlədən, effektivlik də müqayisədə dərk 

edilir. Əsas variant kimi qərar qəbul olunana qədər işin vəziyyəti, rəqibin bazarda 

fəaliyyətinin vəziyyəti, və ya onun qərar qəbulu variantlarından biri qəbul edilə bilər. 

Müqayisə olunan göstəricilər eyni vaxt ərzinə olan nəticə və müxtəlif vaxt xərcləri prinsipinə 

uyğun olmalıdır. Bu prinsipə əməl olunması effektivliyin qiymətləndirilməsi nəzəriyyəsinin 

vacib şərtlərindən biridir. Effektivlik göstəricilərinin təcrübi hesabi xərc bazarda 

əməliyyatların növündən, onun məqsədindən, şəraitindən və konkret sazişlərin digər 

xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

 Transmilli şirkətlərin səmərəlilik göstəriciləri 

Transmilli şirkətlər dünya iqtisadiyyatının vacib subyektləri hesab olunur (şəkil 1.) 

Onlar kartel sindikat, trest və konsern formasında çıxış edə bilərlər.  

Bütün transmilli şirkətlərin vacib göstəriciləri onların rəqabətliliyindən asılı olaraq, 

dəyişən gəlir hesab olunur [7, s.306]. Bu prosesə daha əhatəli baxaq. Məlumdur ki, gəlir xalis 

gəlirdən xərcləri çıxmaqla hesablanır.  

PTMŞ =TR-TC 

Bu prosesi düsturun sağ tərəfini Q-yə bölüb və vurmaqla aşağıdakı kimi hesablamaq 

olar: 

PTMŞ = (TK/Q-TC/Q)xQ 

TR/Q – orta gəlirdir, P qiymətinə bərabərdir, amma TC/Q – orta xərc  göstəricilərinin 

cəmidir.  
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Şəkil 2.  

Transmilli şirkətlərin ayrı-ayrı növlərinin formalaşması 

Kartel 

 

Kartelin iştirakçıları özlərinin  

kommersiya və istehsal 

sərbəstliklərini saxlayırlar və istehsal 

həcminin     tənzimlənməsi, əmtəə 

satışı şərtləri, satış bazarının bölməsi 

üzrə razılığa gəlirlər. 

Sindikat 

 

 

Sindikat – vahid qiymət siyasətini və 

digər kommersiya əməliyyatları, 

hüquqi və istehsal sərbəstliyini 

saxlayaraq həyata keçirən məhsul 

istehsalçılarının və ya sahibkarların 

birliyidir. 

Trest Trest – birliyin daha sərt formasıdır. 

İstehsal və kommersiya 

sərbəstliklərini tamamilə itirən 

firmaların birliyidir.Vahid idarəetmə 

ilə həyata keçirilir. İdarəetmə aparatı 

daha iri iştirakçıların nümayəndələ-

rindən təşkil olunur ki, onlar birliyin 

bütün fəaliyyətini tənzimləyir. 

Konsern 

 

 

 

                                                               
                                                                        Rəylər 

                                                                

 

 

 

 

 
   Törəmə şirkətlər                                               
Assosiasiya edilmiş  

şirkətlər 

Konsern – bu  birlik formasında  ora  

daxil olan müəssisələr öz hüquqi 

müstəqilliklərini saxlayırlar. Baş 

kompaniya maliyyə axınları üzərində 

nəzarəti həyata keçirir, vahid inkişaf 

və elmi-texniki siyasət strategiyasını 

hazırlayır, təşkilati mərkəz rolunu 

oynayır. Nəzarət baş kompaniyanın 

öz şöbələrindən aksiyalarının (100%), 

qız şirkətlər (nəzarət paketi) və 

cəmiyyət şirkətlərin (az %) aksiyaları 

səviyyəsində həyata keçirilir. 

 

1 2 3 

b a z a r 

Satış 

3 2 1 

Satış 

3 

b a z a r  

2 1 

İdarəetmə 

b a z a r 

Konsernin 

idarəetmə 

aparatı 



 1 
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Şəkil 3. 

 Rəqabətli transmilli şirkətlərin gəlirinin hesablanması 

  
Mənbə: Мэнько Н.Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер. Ком. 1999  

Müvafiq olaraq: 

PTMŞ =(P-ATC)xQ 

Alınmış ifadə şirkətin qrafik üzrə gəlirinin hesablanmasına imkan verir: şəkil 3-dəki 

qrafikdə gəlir əldə edən transmilli şirkət öz əksini tapır. Gəlirin maksimal səviyyəsi məhsul 

istehsalının elə səviyyəsində əldə olunur ki, o halda qiymət son xərc səviyyəsində olur. 

Düzbucağın qaralmış hündürlüyü P-ATC-yə bərabərdir, yəni qiymətlə orta xərc 

göstəricilərinin fərqinə bərabərdir. Onun əsası Q-yə, yəni buraxılış həcminə bərabərdir. 

Düzbucağın sahəsi (P-AC)xQ-yə bərabərdir. Müvafiq olaraq, qaralmış düzbucağın sahəsi 

transmilli şirkətin gəlirinə bərabərdir. 

Analoji olaraq, digər qrafik şəkil 3-də itki ilə üzləşən transmilli şirkəti göstərir. Bu halda 

gəlirin maksimal həddə çatması xərclərin minimallaşması anlamına gəlir. Burada qaralmış  

düzbucaq ATC-P-yə bərabərdir. Q-yə əsasən bu düzbucağın sahəsi (ATC-P) x Q-yə 

bərabərdir və ya transmilli şirkətin itkilərinə bərabərdir. Bu halda transmilli şirkət gəlir əldə 

etmədiyindən, yəni xərcləri ödəyə bilmədiyindən gərək bazarı tərk etsin. 

  Transmilli şirkətlərin effektivliyinin konkret göstəricisi transmilliləşmə indeksidir. 

Transmilli şirkətlərin inkişafının birinci mərhələsində şirkətin fəaliyyətini koordinasiya 

etməyə onların təsərrüfat davranışını qəbul edən ölkənin inkişaf məqsədi ilə razılaşdırmağa, 

həm də qeyd edilən subyektlərin maraqlarının toqquşmasını qabaqcadan bildirməyə qadir olan 

vahid bir institut mövcud deyildir. Amma transmilli şirkət, bir çox dövlətlərin potensialını 

tərənnüm edən iqtisadi güc olaraq dünya təsərrüfatının idarəetmə sistemini keyfiyyətcə 

dəyişdirmişdir. 1974-cü ildə BMT yanında yaradılmış institut transmilli şirkətlər üzrə 

komissiya olaraq, onların fəaliyyətinin koordinasiya edib. Onun funksiyası “Transmilli 

şirkətlərin davranış kodeksi” üçün zəmanət işləməkdən ibarət olmuşdur. Bu zəmanət əsasında 

formalaşdırılmış “iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının çoxmillətli müəssisələr üçün 

rəhbərlik prinsipləri” bu sahədə 1976-cı ildə BİƏT-ə (Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatı  üzv ölkələrin hökumətləri tərəfindən qəbul edilmiş birinci beynəlxalq sənəd 

olmuşdur. 

Komissiya tərəfindən şirkətin transmilliləşmə səviyyəsini qiymətləndirən və onu qəbul 

edən ölkələrin iqtisadiyyatında çəkisini müəyyən edən göstərici hazırlanmışdır. Göstərici 

transmilliləşmə indeksi idi ki, üç göstəricinin miqdarını orta dəyəri ilə müəyyən edilirdi: 

xarici aktivlərin dəyərinin, onların ümumi həcminə nisbəti; xarici bazarlarda satışın həcminin 

şirkətin satışının ümumi həcminə nisbəti; xarici strukturun bölmələrində məşğul olanların 
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sayının transmilli şirkətlərin işçilərinin ümumi sayına nisbəti. Transmilliləşmə indeksini 

aşağıdakı kimi təsvir etmək olar [5] 

 

Burada YT  - transmilliləşmə indeksi; S1 – xarici aktivlərin dəyəri; S – ümumi aktivlərin 

dəyəri; P1 – xaricdə satış həcmi; P – ümumi satış həcmi; C1 – TMŞ xarici ölkələrdəki 

bölmələrinin əməkdaşlarının sayı; C - transmilli şirkətin ümumi ştatı. 

Transmilliləşmə indeksi təkcə transmilli şirkətlərin bölmələrinin genişlənməsi üçün 

istifadə olunmur, həm də fəaliyyət göstərdiyi ölkə üçün xarici transmilli şirkətin əhəmiyyəti 

nöqteyi-nəzərindən milli iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsi baxımdan istifadə olunur.  

 Transmilli şirkətlər üzrə komissiya ticarət və inkişaf üzrə konfransın transmilli şirkət 

üzrə şöbəsində yaradılmış, amma “Transmilli şirkətin davranış kodeksi” işə qəbul edilməmiş 

qalıb. Amma transmilli şirkət və qəbuledən ölkə probleminin qoyuluşunun özü belə, qəbul 

edən ölkə həm də transmilli şirkət tərəfindən dəstəklənməsi tövsiyə olunan beynəlxalq 

səviyyədə investisiyalaşmanın bir neçə ümumi qaydalarının işlənməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Bu qaydaların özülü kimi kapitalın beynəlxalq qarışmasına daha doğrusu dünya miqyasında 

iqtisadi liberalizmə maksimum sərbəstlik prinsipi çıxış edir. İqtisadiyyatların müqayisəli 

xarakteristikası müasir dünyada ölkələrin vəziyyətinin öyrənilməsinin vacib hissəsi olmuşdur. 

Ölkələr bir-biri arasında investisiya cəlb etmək üçün rəqabət apararkən onların investisiya 

mühitinin öyrənilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir.  

Cəlb edilən investisiyaların tam həcminin, və ya onların bu və ya digər ölkədə daxil 

olan investisiyaların indeksi əsasında ümumi investisiya həcmində payının müqayisəsi ən 

sadə üsul hesab olunur. Amma bununla belə rezident ölkənin ölçüsü həm də ölkəyə daxil olan 

birbaşa investisiyaların həcminə təsir edən başqa amilləri: siyasi və makroiqtisadi sabitliyi; 

birbaşa investisiyaların ölkə ücün əhəmiyyətlilik dərəcəsini; iqtisadiyyatın 

rəqabətqabiliyyətliliyini; təbii və insan resurslarının miqdarını da nəzərə alır. 2003-cü ildə 

BMT-nin mütəxəssisləri yeni bir göstərici işləyiblər – Ticarət və İnkişaf Konfransında cəlb 

olunan investisiya indeksidir ki, xarici investisiya axınının ümumi həcmində ölkə payının 

ümumdünya ÜXM-də onun payına nisbəti kimi müəyyən olunur (6). Bu indeks üzrə dünya 

ölkələri aşağıdakı qruplara bölünür: 

 İndeksi vahidə bərabər olan, daha doğrusu ölçüsü cəlb olunan birbaşa xarici 

investisiyalara bərabər olan 6 ölkə; 

 İndeksi təqribən onların ölçüsünə bərabər olan 31 ölkə; 

 Gözlənildiyindən daha çox birbaşa investisiya alan 43 ölkə; 

 Gözlənilən investisiyanı ala bilməyən 66 öıkə. 

YUNKTAD-a daxil olan investisiyaların cəlbetmə indeksi aşağıdakı düsturla 

hesablanır: 

    
         

          
 

Burada: İPV – x ölkəsinə daxil olan investisiya indeksi; Pİİ1– x  ölkəsinə daxil olan 

birbaşa xarici investisiya (BXİ); Pİİ2 – dünya birbaşa xarici investisiya; VVP1 – x ölkəsinin 

xalis milli məhsulu (XMM); VVP2 – dünya XXM. 

Qeyd etmək lazımdır ki, adətən ölkənin inkişafı 1 və ya 2-ci qrupda yerləşir, liderlər isə 

AB ölkələri hesab olunur. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri son on ildə praktiki olaraq eyni 

səviyyədə qalmışdır. Bütünlükdə, inkişaf etmiş dünya ölkələrində Afrika ölkələrinin məcmu 

indeksi nəzərə çarpılacaq dərəcədə azalmışdır (0,8 ilə 0,52-yə qədər). Qısamüddətli amillər 

bir sıra ölkələrin indeksinin dəyişməsini şərtləndirmişdir. 

3

// 111 CCPPSS
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BMT-nin mütəxəssisləri də bir indeks işləmişlər. Bu indeks ölkələrin investisiya cəlb 

etməsi potensialı üzrə ranqlanması indeksidir. YUNKTAD-a daxil olan yavaş dəyişən, 

iqtisadi struktur amillərinə əsaslanan investisiyalar indeksi ancaq inkişaf etmiş ölkələrdə 

mövcuddur. YUNKTAD potensial investisiya indeksi səkkiz dəyişənli orta riyazi göstəricidir. 

Onların hər birini riyazi olaraq aşağıdakı şəkildə göstərə bilərik.  

   
     
     

 

 Burada: Zi – ölkədə bu dəyişənin dəyəri; Z2 – bütün ölkələr üzrə dəyişənlərin minimal 

dəyəri; Z3 – bütün ölkələrdə dəyişənlərin maksimal dəyəri.  

Hesablamada istifadə edilən dəyişənlər  əsas təyinedici göstəricilər hesab olunur və əha-

linin hər nəfərinə düşən ÜDM-ni , son on ildə ÜDM artımını, ixrac kvotasını,   əhalinin hər 

nəfərinə enerji   istifadəsini, xalis milli gəlirin ümumi həcmində elm və tədqiqat xərclərinin 

nisbətini, əhali arasında ali təhsillilərin faizini, rezident ölkənin iqtisadi və siyasi risklərinin 

ehtimalının müəyyən edilməsində istifadə olunur. 

Nəticə 

Zənnimizcə, belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, transmilli biznesin tədqiqatında   metodiki 

üsullar və metodlar sisteminə aşağıdakı parametr və göstəriciləri özündə birləşdirən 

effektivlik göstəricilərini daxil etmək məqsədəuyğundur: ölkə səviyyəsində transmilli 

biznesin effektivlik göstəriciləri (rəqabətlilik indeksi); transmilli biznesin sahə effektivlik 

göstəriciləri (xarici ticarət indeksi); transmilli şirkətin effektivlik göstəricisi (transmilliləşmə 

indeksi).   
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 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2016 (yanvar-fevral) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Aллахвердиева MуслуматAллахверди  кызы 

   Методы и методика исследования эффективности транснационального бизнеса 

                                                                  Резюме  
В настоящее время существуют различные методы и методические приемы 

исследования транснационального бизнеса, в том числе транснациональных 

корпораций. В статье разработаны методы и дана методика исследования 

эффективности транснационального бизнеса по следующим параметрам: показатели 

эффективности транснационального бизнеса на уровне страны, показатели эффек-

тивности транснационального бизнеса на уровне отрасли, показатели 

эффективности ТНК. 

Kлючевые слова: транснациональные компании, экономическая теория, 

теоретическая концепция,  транснациональный  бизнес                                                                                                 

                                                                                      

  

Allakhverdiyeva Muslumat Allakhverdi   

Methods and technique of research of efficiency of transnational business 

SUMMARY 

Now there are various methods and methodical methods of research of transnational 

business, including multinational corporations. In article methods are developed and the 

technique of research of efficiency of transnational business in the following parameters is 

given: indicators of efficiency of transnational business at the level of the country; indicators 

of efficiency of transnational business at the level of branch; indicators of efficiency of 

multinational corporation. 

Key words: multinational companies, economic theory, theoretical concept, 

transnational business 
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