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FƏSİL 1.  

STRATEJİ MENECMENT VƏ STRATEJİ 

PLANIN MAHİYYƏTİ- ÜMUMİ 

XARAKTERİSTİKASI 
 

 1.1. Strateji menecmentin mahiyyəti və strateji 

planın ümumi xarakteristikası 
 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərə-  

findən “Dövlət qurumları, müəssisə və təşkilatları tərəfindən 

strateji planın hazırlanmasına dair” metodik tövsiyyələr 

hazırlanmışdır. Bu metodik tövsiyyə Strateji planın strukturu; 

Missiya; “Gələcəyə baxış”; Əsas dəyərlər; Strateji təhlil və 

Əsas hədəf və məqsədlər bölməsindən ibarət olub və hər bir 

bölməyə müvafiq kifayət qədər əsaslandırılmış tövsiyyələr 

hazırlanmışdır. Strateji planın strukturu əsasən 10-20 il 

müddətində (nadir hallarda bu müddət daha çox ola bilər), 

planın həyata keçirilmə təcrübəsi göstərir ki, bu dövr çox 

hallarda 3-4 ili əhatə edir. Strateji plan dünyanın müxtəlif 

ölkələrində müxtəlif struktura malik olur, ancaq planın əsas 

hissəsi kimi gələcək hədəflər, strateji təhlil, əsas hədəflər və 

fəaliyyət istiqamətləri qəbul edilir. Ancaq, dövlət müəssisələri 

və təşkilatları,banklar və digər müəssisələr fəaliyyət 

istiqamətlərindən və perspektivdə yerinə yetirəcəkləri işlərin 

xarakterindən, mahiyyətindən asılı olaraq əlavə struktur və 

bölməyə daxil edilə bilər və yaxud bölmələrin adları 

dəyişdirilib digər bölmələrlə birləşdirilə bilər. Qeyd edilənlər 

ilə yanaşı müəssisə və təşkilatların strateji planlarının sturuk-

turlarında nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqamətləri üzrə həyata 

keçirilən tədbirlər və bunlara müvafiq icra olunan işlər üzrə 

monitorinq və nəzarətin aparılması məqsədi ilə bu fəaliyyət 

növü ayrıca bölmə kimi və yaxud təşkilat və müəssisələrin 
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strateji planlarının müəyyən edilmiş məqsədlərinə və hədəf-

lərinə nail olunmasını müəyyən edən fəaliyyətin ölçülməsi 

meyarı ilə bir bölmədə verilə bilər. Beləki, bu bölmədə 

monitorinqin və hesabatın təqdim olunma vasitələri, strateji 

planın yerinə yetirilmə vəziyyəti və digər texniki məsələlər 

nəzərdə tutulur. Strateji planların yerinə yetirilməsində strateji 

planın strukturunda qeyd olunan bölmələrin real, konkret və 

bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə formasında sistemləşdirilməsi son 

nəticədə strateji planda qarşıya qoyulan məqsəd və hədəflərə 

müəyyən edilmiş vaxtda və səmərəli nail olmağı təmin edir.  

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki,müəssisə və 

təşkilatların Strateji plan Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 saylı Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020 Gələcəyə baxış” inkişaf 

Konsepsiyasına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 6 dekabr tarixli 1138 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji 

Yol Xəritəsi”ndə müəssisə və təşkilatların əsasnamələrinə 

həmin dövrdə yerinə yetirilən və yerinə yetirilməsi nəzərdə 

tutulan fəaliyyət proqramlarına müvafiq hazırlanır. Bu zaman 

hazırlanan Strateji plan ölkə iqtisadiyyatının real vəziyyətinə, 

dünya iqtisadiyyatının inkişaf meyillərinə müvafiq olaraq 

inkişaf yönümlü xarakterə malik olmalı, uzunmüddətli hədəf və 

məqsədlərə nail olmaq üçün rəqabətqabiliyyətli və müəyyən 

edilmiş zaman və ardıcıllıqla idxalı əvəz edən və ixraca 

əsaslanan məhsul istehsalına keçidə yönəldilməlidir. 

Azərbaycanda bu sahədə çox mühim işlər aparılır beləki, 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 2020-ci 

il Strateji Planında yuxarıda qeyd olunan İnkişaf konsepsiyası 

və Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan məqsədə və 

hədəflərə nail olunmasını təmin etmək məqsədilə qeyri-neft 

sektorunun inkişafı və qeyri-neft ixracının artırılması, əlverişli 

biznes mühitinin yaradılması, iqtisadiyyata investisiya 

qoyuluşlarının cəlb edilməsi və digər prioritet istiqamətlərin 
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əsas məqsəd kimi nəzərdə tutulur və hal-hazırda bu sahələrdə 

davamlı məqsədyönlü və səmərəli işlər həyata keçirilir.  

Müəssisə və təşkilatların Strateji planlarında və bu planlara 

müvafiq tərtib edilmiş fəaliyyət proqramlarında nəzərdə tutulan 

tədbirlərə uyğun işlər yerinə yetirilir, bu işlərin yerinə yetirilmə 

vəziyyətinə müvafiq hazırlanmış hesabatlara əsasən monitorinq 

olunur və onların icra vəziyyəti qiymətləndirilir və alınmış 

nəticələr növbəti ilin Fəaliyyət proqramlarında nəzərə alınır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə və təşkilatların 

müvafiq strukturları Fəaliyyət proqramlarında nəzərdə tutulan 

tədbirlərdən özlərinə uyğun olanları iş planlarına nəzərə alır və 

bu tədbirlərin qarşılıqlı və sistemli icrasını təmin edirlər. 

Ölkədə iqtisadi, sosial-siyasi stabilləşmənin və inkişafın 

təmin edildiyi şəraitdə müəssisələrin müxtəlif təşkilati-hüquqi 

bazasının yarandığı, bazar iqtisadiyyatının mükəmməl inkişafı 

və yerli sahibkarlığın peşə potensiallığının artması şəraitində 

müəssisələrin Strateji Planlarının hazırlanmasına aşağıdakı 

ardıcıllıqla yanaşmalar riayət edilməsi məqsədə müvafiqdir: 

1. Xaotik planlaşdırma; 

2. İntuitiv planlaşdırma; 

3. Korporativ planlaşdırma 

4. İterativ planlaşdırma. 

 

Strateji planlaşdırma nəzəriyyəsində strategiyanın hazır-

lanması prosesinə yuxarıda qeyd olunan müxtəlif yanaşmalar 

mövcuddur. Müəssisənin inkişaf strategiyasının işlənilməsində 

bu yanaşmaların hər birinin bu və ya digər formada əhə-

miyyətini dəyərləndirərək onların mahiyyətini nəzərdən 

keçirək. 

 

Beləki, bu yanaşmalarda korporativ planlaşdırma üzərində 

strateji planlaşdırmanın İ.Ansoff, A.Çandler və s. kimi klassik-

lərin nəzəriyyələri durur. Bu yanaşmanın əsasını müəssisənin 

mövcud vəziyyətini dəyərləndirməyə onun prespektiv inki-
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şafını təmin edən istiqamətləri müəyyən etməyə imkan verən 

müəssisənin göstəricilərinin mahiyyətinin təyin edilməsi təşkil 

edir. İterativ planlaşdırma (logical incermentalism), əvvəlki 

yanaşma ilə müqayisədə konstruktiv deyil daha çox 

destruktivdir. C.B.Kvin hesab edir ki, bu yanaşma müəssisənin 

faktiki həyata keçirdiyi strategiyanın formalaşması prosesini 

müəyyən edir. Bu istiqamətdə aparılan işlərin dərin təhlili 

göstərir ki, bu baxış səthi yanaşmadır. İntintiv planlaşdırmada 

(muddling through) adətən müəssisənin inkişafının strateji 

planlaşdırılmasına üçüncü yanaşma kimi baxılır və bu yanaşma 

iterativ planlaşdırma ilə yaxındır. Xaotik planlaşdırma (garbade 

can) – buna planlaşdırma demək olmaz. Beləki, bu sahədə 

mütəxəsis B.Riçardson göstərir ki, bu halda strateji seçim 

haqqında qəbul edilən qərarları bir-birindən asılı olmayaraq 

problemlərin qarşılıqlı təsiri vəziyyətində iştirakçıların 

qərarlarının nəticəsi kimi müəyyən edilir. Yəni, problemlər hər 

zaman gözlənilmədən baş verə bilər, onların həlli isə həmişə 

movcuddur. Bu zaman qərarlar mövcud vəziyyətə müvafiq 

olaraq həmişə tələb olunan zamanda bir-birinin ardınca qəbul 

edilə bilər. Müəssisənin inkişaf strategiyasının işlənilməsi və 

həyata keçirilməsi mexanizmləri istiqamətlərində ölkəmizdə və 

xarici ölkələrdə, konsepsiyalar, strateji planların strukturları, 

forma və həcmlər istiqamətlərinin hazırlanmasının metodoloji 

və elmi praktiki araşdırmaları aparılmış və bu sahədə müvafiq 

təcrübələrdən yararlanmışlar. Belə ki, V.S.Katkalo “Strateji 

menecment nəzəriyyəsinin təkamülü” F. Segen, D.Tisa və 

b.klassiklərin apardıqları araşdırmalar nəticəsində müəssisələr 

tərəfindən qəbul edilməsi mümkün olan strateji prosesin və 

onun mahiyyətinin dixotomik təsnifata, strategiyanın 

nəticələrini və formalaşmış təsnifata görə klasifikasiyasının, 

uyğunlaşma (şərait və tələblər) və eyniləşdirmə 

klassifikasiyası, şəraitə müvafiq sosial strategiyanın, konkret 

qüvvələrin konsepsiyasının, strateji xaotik konsepsiyasını və 

dinamik sistem konsepsiyasının prinsiplərini sistemləşdirmiş-
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dirlər. Bu prinsiplər strateji planlar hazırlanarkən və onun icra-

sının monitorinqinin aparılmasında və səmərəli həyata 

keçirilməsinin təmin olunmasında xüsusi rola malikdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, strateji menecmentin əsasını yaradan 

yuxarıda göstərilən istiqamətdə tədqiqat aparan tədqiqatçılar 

strateji prosesi uyğun olaraq mahiyyətə görə aşağıdakı 

istiqamətlərdə:Təhsil - strategiyanın inkişaf prespektivi; 

Hakimiyyət – strategiyanın müzakirəsi; Mədəniyyət – strate-

giyanın kollektivliyi, Xarici aləm – strategiyanın reaktivliyi; 

Yenidənqurma - keçid (transformasiya); Dizayn–təfəkkür, 

Planlaşdırma-formal; Proqnozlaşdırma-analitik; Sahibkarlıq-

öncədən görmə prosesləri kimi formalaşdırılmasını və sistem-

ləşdirməsini tövsiyyə edilir. Ancaq, bu istiqamətdə aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, yuxarıda qeyd olunan təsnifatın 

müəyyənləşdirilməsində bir sıra çatışmamazlıqlar və kənar-

laşmanın mövcuddur.Beləki, qeyd olunan hər bir istiqamətdə 

müəssisə və təşkilatın inkişaf strategiyası tam əks etdirilmir, 

yəni bunlar strategiyanın hər hansı bir vacib amilini əhatə edir. 

Bu səbəbdən menecerlər strategiyanın formalaşması 

nəzəriyyəsini müxtəlif zamanlarda mütəmadi təkmilləşdirməli 

və bu zaman həmin dövrün faktiki məlumatlarına əsaslanan 

texnologiyaların mükəmməlliyinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir dövrdə strateji planlaş-

dırmanın və idarəetmənin üç konstruktiv nəzəriyyəsi məlum-

dur. Bu nəzəriyyələr isə müəssisənin konkret inkişaf strate-

giyasının daha mükəmməl formalaşdırılmasını təmin etməyə 

imkan verir. Müəssisənin planlaşdırılması və idarə edilməsi 

prosesinin inkişaf strategiyasının yuxarıda qeyd olunan istiqa-

mətləri hər bir inkişaf mərhələsi üçün nəzərdən keçirilməli, 

araşdırılmalı, təhlil edilərək strategiyanın təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə təkliflər hazırlanmalıdır. 

Strateji planlaşdırma müəssisə və təşkilatlar üçün səmərəli 

iş planı kimi keçən əsrin 60-cı illərindən demək olar ki, dünya 

ölkələrində mükəmməl iş təcrübəsi kimi istifadə edilir. Yəni, 
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bu planlaşdırma forması özəl sektorda fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin ətraf mühitində yaranan imkan və situasiyalardan 

səmərəli istifadə etməyə, yarana biləcək hər hansı kənarlaşma 

və təhlükəyə qarşı müvafiq tədbirləri həyata keçirməyə imkan 

verir və bu isə sahənin inkişaf etməsində əhəmiyyətli rola 

malikdir. Ancaq, onu da qeyd etmək lazımdır ki, dövlət müəs-

sisələrində strateji planlaşdırma dünyanın müxtəlif ölkələrində 

nisbətən yeni forma kimi keçən əsrin 80-ci illərindən hazır  

lanmağına və həyata keçirilməyə başlanmışdır. Eyni zamanda 

qeyd etmək lazımdır ki, strateji planda əsasən strateji hədəflər 

və onlara nail olmaq yolları müəyyən edilir, ancaq bunlar ilə 

yanaşı bu hədəflərə çatmaq istiqamətində hər mərhələni əhatə 

edən mükəmməl və ətraflı planlar tərtib olunmalıdır. 

Bu işlər isə ayrıca hazırlanmış “Strateji proqramlaşdırma” 

metoduna uyğun dövlət proqramları tədbirlərində nəzərdə 

tutulur və onlara müvafiq həyata keçirilir. Yəni, strateji planda 

daha çox ümumi hədəflər ancaq proqramlarda isə məqsədlər, 

hədəflər və həmçinin sahə üzrə fəaliyyət planları və tədbirlər 

müəyyən edilir. 

Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərindən qeyd olunan 

istiqamətlər üzrə proqram və strategiyaların hazırlanması və 

həyata keçirməsinə başlanmışdır.Yəni, sahibkarlığın inkişafını 

təmin etmək istiqamətində “Azərbaycan Respublikasında 

sahibkarlığa kömək üzrə Dövlət proqramı (1993-1995-ci 

illər)”,“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa 

kömək üzrə Dövlət proqramı (1997-2000-ci illər)”, 

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa Dövlət 

köməyi proqramı (1997-2000-ci illər) qəbul edilmiş və uğurla 

həyata keçirilmiş və bu sahədə sahibkarlığın inkişafı prioritet 

istiqaməti olaraq ön plana gətirilməsi və inkişafı “Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafınının 
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Dövlət proqramında (2002-2005-ci illərdə) əsas məqsəd kimi 

nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd olunan proqramlar ölkədə 

sahibkarlığın inkişafının əhəmiyyətli mövqeyə malik 

olmasında xüsusi rola malik olmuşdur Azərbaycanda bazar 

iqtisadiyyatının formalaşmasında, inkişafında proqram-

məqsədli metodlar əhəmiyyətli idarəetmə aləti olaraq, vacib 

metod kimi dünya praktikasında olduğu kimi ölkəmizdə də 

geniş istifadə edilir və dəyərləndirilir. Azərbaycanda dövlət və 

özəl əməkdaşlığa, xüsusi diqqət verilir və bu əməkdaşlıq 

istehsal və qeyri istehsal sahələrini demək olar ki, tam əhatə 

etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən idarə 

etmənin proqram məqsədli metodunun tətbiqi neft sektoru ilə 

yanaşı qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsində, 

sahibkarlığa dəstəkdə, müasir texnologiyalara əsaslanan 

rəqabətqabilliyyətli, sənaye müəssisələrinin təşkilində və əhalinin 

istehsal sahəsində məşğulluğunun artırılmasında əhəmiyyətli rola 

malik olub əvvəlki illərdə olduğu kimi 2020-ci ildə də istehsalın 

idarə edilməsinin yeni forması olan sənaye parklarının və 

məhəllələrinin yaradılmasında həyata keçirilən dövlət 

proqramında nəzərə almışdır.Beləliklə, ölkədə həyata keçirilən 

islahatlar və proqramlar qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafını 

təmin etmişdir.İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzinin 2020-ci ilin noyabr ayının tərtib etdiyi “İxrac 

icmalda”qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycanda bu tədbir nəticəsində 

2020-ci ilin 10 ayı ərzində 12,2 milyard, o cümlədən 1,4 milyard 

qeyri-neft sektoru ixracı reallaşdırılmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının sahələrində bu inkişaf Azərbaycanda 

həyata keçirilən dövlət proqramlarının, layihə-lərin, Strateji 

inkişaf konsepsiyaları, iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərinin 

həllinə yönəldilmiş tədbirlər əsasən və ən əsası isə dünya 

iqtisadi sistemi səmərəli inteqrasiya edilmə mexanizminə və 

mütərəqqi normativ-hüquqi bazaya görə mümkün olmuşdur. 
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Ölkə iqtisadiyyatının həm neft, həm də qeyri-neft sektorunda 

nail olduğu inkişaf Beynəlxalq iqtisadiyyat və maliyyə qurum-

ları tərtibində yüksək dəyərləndirilmişdir. Beləki, Dünya Bankı 

Qrupunun apardığı araşdırmalar nəticəsində Azərbaycanın 

Doing Bizness 2020 hesabatında mövqeyi 6 pillə yaxşılaşmış 

və ölkəmiz bir daha Dünyanın “Ən islahatçı on ölkəsi” sırasına 

daxil olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Dünya 

Bankı ilə 28 ildir sıx əməkdaşlıq edir, dünyanın bu mühüm 

inkişaf instititu ölkəmizdə çoxşaxəli geniş miqyaslı islahatların 

həyata keçirilməsinə daimi dəstək olub və fəal iştirak edir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrində qazanılmış 

inkişaf, iqtisadiyyatın inkişafının dayanıqlığının təmin edilməsi 

Dünya bankı ilə yanaşı Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

(İFS), Asiya İnkişaf Bankı, Transmilli Korporasiyalar, İslam 

İnkişaf Bankı və s. iqtisadiyyat və maliyyə təşkilatlarını işğal-

dan azad olunmuş ərazilərdə post-konflikt dövründə onların bu 

ərazilərin bərpasında iştirakının cəlbediciliyini stimullaşdırır və 

iqtisadi maraqlarını təmin edir. Yəni, son illərdə həyata 

keçirilən inkişaf xarakterli islahatlar Azərbaycan iqtisadiyya-

tının dinamik inkişafını təmin edir və bunun nəticəsində ölkədə 

formalaşmış iqtisadi potensial işğaldan azad olunmuş ərazilər-

də mərhələlərlə proritet istiqamətləri üzrə Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatlarını cəlb etməklə yeni infrastrukturların formalaşma-

sını Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının təbii 

iqtisadi potensiallarından istifadə etməklə müasir istehsal və 

xidmət müəssisələrinin yaradılmasını, rəqabətqabiliyyətli ixrac 

məhsullarının istehsal edilməsini mümkün edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, yuxarıda göstərilən Beynəlxalq maliyyə və digər 

təşkilatların maliyyə resurslarının işğaldan azad edilmiş 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi regionların potensialının 

araşdırılmasına və bərpasına yönəldilməsi bu ərazilərin iqtisa-

diyyatının mərhələlərlə müəyyən edilmiş zamanda ölkənin 

ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiya edilməsində əhəmiyyətli 

rola malikdir. Ona görə də bu məqsədlə hazırlanan proqramlar, 
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layihələr, tədbirlər planları da işğalan azad olunmuş ərazilərin 

iqtisadi fəaliyyət sahələrində mövcud olan inkişaf potensiallarını 

dəyərləndirilməli və nəzərə almalıdır. Beləki, Zəngilan, Kəlbəcər, 

Qubadlı, Xocalı, Laçın, Tərtər və Fizuli rayonlarının kənd 

təsərrüfatı sahələrində arıçılıq və maldarlıq, Cəbrayıl və Kəlbəcər 

ərazisində balıqçılıq potensialını nəzərə alaraq bu sahələrin inkişaf 

etdirilməsi məqsədəmüvafiqdir. Eyni zamanda Cəbrayıl 

rayonunda və Şuşa şəhərində ipəkçilik, Kəlbəcər, Fizuli, Tərtər, 

Qubadlı rayonlarında taxılçılığın böyük potensialı vardır. 
Qeyd olunanlarla yanaşı ölkənin Kəlbəcər və Zəngilan 

rayonları dağ mədən sənayesi üzrə qızıl, mis, gümüş, civə və 
xrom ehtiyyatları və Cəbrayıl rayonlarının ərazisində olan 
yəşəm və xalsedon yataqlarının mövcud olması orada zərgərlik 
sahəsinin inkişafını mümkün edir. Bu ərazilərin hal-hazırda 
ölkəmizdə həyata keçirilən turizm sahəsinin genişləndirilməsi 
üçün böyük potensiala malik olduğunu nəzərə alaraq Şuşa, 
Laçın, Kəlbəcər rayonlarının ərazilərində dağ turizminin, 
ekoturizminin və mədəni turizmin inkişaf etdirilməsi 
ümumilikdə Qarabağ və ətraf ərazilərinin iqtisadiyyatının 
inkişafında öz töhvəsini verə bilər. Onu da xüsusi nəzərə almaq 
lazımdır ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası böyük 
hidroenerji və bərpa olunan günəş, külək və geotermal enerji 
resurslarına malikdir. Bu enerji növlərinin potensialından 
istifadə edilməsi Qarabağın enerji təminatının ödənilməsində 
və iqtisadi dirçəlişində öz töhvəsini verə bilər. Buna misal 
olaraq, hal-hazırda bu regionlarda fəaliyyət göstərən 
“Xudafərin”, “Qız qalası” və Tərtər SES-i göstərmək olar. 
Ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilər dağ mədən 
sənayesi, metallurgiya, yeyinti sənayesi, emal və tikinti 
sənayelərinin inkişafı üçün yüksək potensiala malikdir. 

Post-konflikt ölkələrində makroiqtisadi sabitliyi təmin 
etmək məqsədilə yeni iqtisadi strategiyanın formalaşdırılması 
və onun həyata keçirilməsi təcrübəsi göstərir ki,bu strategiyada 
ilk növbədə iqtisadi islahatların mərhələlərlə ardıcıl aparılması 
və bu zaman özəl investisiyaların ərazirələrin bərpasına 
yönəldilməsi əsas prioritet olmalıdır.Bununla 
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yanaşı,məşğulluğun təmin edilməsi və daimi artırılması əsas 
istiqamətlərdən olmalı, ev təsarrüfatının müxtəlif çeşidli xid-
mətlər bərpa olunmalı, mütəmadi təkmilləşdirilməli, 
beynəlxalq maliyyə və digər təşkilatların ərazilərin bərpası 
üçün göstərdiyi yardım və qrantların istifadə edilməsinin idarə 
olunmasında səmərəlilik nəzərə alınaraq işğal altından azad 
olunan ərazilərin bərpa olunması strategiyasının hazırlanması 
və həyata keçirilməsi mexanizmini təmin edən struktur 
yaradılmalıdır. Bu məqsədlə post-konflikt bərpa modelinin 
formalaşmasında kifayət qədər yüksək rola malik olan 
Beynəlxalq maliyyə və digər strukturların təcrübələrindən 
istifadə edilməsi hazırlanan strateji planların daha çevik və 
işlək olmasını təmin edir. 

Beləliklə, Azərbaycanda aparılan iqtisadi-siyasət  

Qarabağın inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərinin 

müəyyən edilməsi bu bölgəni davamlı inkişafını və regionun 

iqtisadiyyatının ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiya olunaraq 

ümumi iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi inkişafında  xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir.  

Yuxarıda qeyd olunan iqtisadi inkişaf konsepsiyaları və 

strateji planlar Azərbaycanın qlobal qiymətləndirmə indeks-

lərinin də ildən-ilə irəliləməsini təmin etmiş, Dünya İqtisadi 

Formunun elan etdiyi “Qlobal Rəqabətlilik indeksi” də 

prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 

islahatlar beynəlxalq aləmdə yüksək dəyərləndirilir və ölkəmiz 

2019-cu ildə əvvəlki ilə nisbətən 11 pillə irəliləyərək 141 ölkə 

arasında 58-ci mövqeni tutmuşdur. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, Azərbaycan bu hesabatda elektrik enerjisinin 

əlçatanlıq əmsalına görə dünyada ikinci yerdədir. Bunlara isə 

ölkəmizin iqtisadiyyatının bütün sahələrində yuxarıda 

göstərilən tələblərə müvafiq Strateji Planların hazırlanmasında 

nəzərdə tutulan tədbirlərin nəzərə alınması və bu tədbirlərin 

strukturunun real və qarşılıqlı əlaqədə tərtibi və onun sistemli 

formada həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olunmuşdur. 
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1.2. Strateji menecmentin baza modeli 
  

Harvard Business Review məktəbində 1962-ci ildən 

F.Gilmor və R.Branderburq yüzlərlə modeli özündə əks etdirən 

strateji menecment dərslərinə həsr olunmuş “Koorporativ 

planlaşdırmanın anatomiyası” məqaləsini çap etdirməyə baş-

ladı və burada bu prosesin formalaşdırılması prinsipi göstəril-

mişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, H.Minçberqin fikrincə bu mo-

dellər əsasən bir konstruktiv nəzəriyyə və yaxud bazaya əsas-

lanıb. Onlar prinsipial konstruksiyaya deyil bir-birinə yalnız 

ayrı-ayrı detallara görə fərqlənirlər. Bunları nəzərə alaraq 

strateji planlaşdırmanın (menecmentin) baza modelini və onun 

3 əsas modifikasiyasını nəzərdən keçirək. 

 

 Harvard Biznes məktəbinin modeli. 

Harvard Biznes məktəbinin modeli (Harvard qrupu) 

Harvard alimlərinin apardıqları tədqiqat nəticəsində hazır-

lanmış və SWOT proseduru kimi məşhurdur. Bu modeli 

H.Minçberq “layihələndirmə məktəbi modeli” adlandırır, çünki 

bu model “ləyihənin əsaslandırılmasını” təmin edən bir neçə 

baza amillərinə əsaslanır. Bu modelin prinsipial sxemi aşağıda 

göstərilmişdir. 

Sxemdən göründüyü kimi strateji planın (strateji planlaş-

dırma prosesi) formalaşdırılmasının ümumi prinsipləri ardıcıl 

sistemləşdirilmiş və strateji plan hazırlanarkən ilkin olaraq 

xarici işgüzar ətraf mühit dəyərləndirilməli, bu zaman mənfi 

təsirlər hesablanmalı və uğurların əsas amilləri aşkar edilmə-

lidir. Bu zaman resurs imkanları, güclü və zəif tərəflər aşkar 

edilərək dəyərləndirilməlidir. Son nəticədə fərqli formaları 

müəyyənləşdirilməli və onların qarşılıqlı əlaqələri düzgün təyin 

edilməlidir. 
Növbəti mərhələdə qeyd olunmuşları nəzərə alaraq 

strategiya formalaşdı-rılmalı və prosesdə sosial məsuliyyət və 
yuxarı rəhbərliyin dəyərləri də nəzərə alınmalıdır. Bunlar 
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həyata keçiriləndən sonra strateji plan seçilməli və 
qiymətləndirilməlidir. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1.1. Harvard Biznes məktəbinin modeli (Harvard qrupu) 

 
Əgər seçilmiş strategiya qeyd olunan bütün tələbləri ödə-

yirsə, onda onun həyata keçirilməsinə başlanılmalıdır. Strate-
giyanın formalaşdırılmasının daha səmərəli variantının seçil-

Xarici işguzar ətraf 

mühitin 

dəyərləndirilməsi 

İmkanlar və mənfi 

təsirlərin aşkar edilməsi 

Uğurların əsas amilləri 

Resurs imkanlarının 

dəyərləndirilməsi 

(daxili imkanlar) 

Güclü və zəif tərəflərin 

müəyyənləşdirilməsi 

İnkişafın fərqli 

formaları 

Strategiyanın 

formalaşdırılması 

Sosial məsuliyyət Yüksək rəhbərliyin 

dəyərliyi (etik normalar) 

Strategiyanın seçilməsi və 

qiymətləndirilməsi 

 

Strategiyanın həyata 

keçirilməsi 
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məsi yüksək rəhbərliyin idarəetmə dəyərinin mahiyyətinin 
göstəricisi kimi qəbul edilir. 

İndi isə bu modelin metodoloji prinsiplərini daha ətraflı 
nəzərdən keçirək: 

1. Formalaşdırılan strategiya nəzarət edilən olmalıdır. 
Yəni, bu o deməkdir ki, strategiya intuisiyadan və gözlənilməz 
problem toplusundan meydana gəlməməlidir, insan tərəfindən 
dərin düşünülmüş və nəzarət edilən proses olmalıdır. 

2. Strategiyanın formalaşdırılması prosesinə cavabdehlik 
təsnifatın yüksək səviyyəli menecerinə həvalə olmalıdır. 

3. Strategiya planının formalaşması modeli sadə və 
məlumatlı olmalıdır. 

4. Strategiya mahiyyətinə görə yeganə və yaradıcı layihə-
ləndirmə prosesinin nəticəsi olmalıdır. Yəni, strategiya nəzərdə 
tutulan müəssisənin fərdi olaraq onun inkişafına yönəldilmiş 
plan olmalı və standart şablonlara görə tərtib olunmamalıdır. 

5. Strategiya strateji planlaşdırmanın nəticəsi kimi 
mükəmməl, tam başa çatmış xarakterdə hazırlanmalıdır. 
Strategiyanın hazırlanması prosesi son məhsul olaraq bütün 
alternativ varaintların təhlili və dəyərləndirməsinə müvafiq ən 
səmərəli və optimal variant seçilməlidir. 

6. Strategiya sadə, aydın hazırlanmalı, müəssisənin 
fəaliyyətini təşkil etməli, müəssisənin işçiləri tərəfindən başa 
düşülən və qəbul edilən olmalıdır. Məsələn, General Electric 
şirkətinin planlaşdırma xidmətinin işçilərin prinsiplərindən biri 
“Yaxşı strategiya iki sətirdə də yazıla bilir. Əgər bunu eləmək 
mümkün deyilsə deməli bu strategiya yaxşı strategiya deyil.”  

7. Əgər strategiya dəqiq və tam formalaşdırılıbsa və ya 
unikaldırsa onda bu həyata keçirilməsi mümkündür.Belə ki, se-
çilmiş strategiya müəssisənin idarə strukturunun bütün ele-
mentləri tərəfindən qəbul edilirsə onda müəssisə onun yerinə 
yetirilməsi üçün bütün resurslara və istəyə malik olmalıdır. 

Starteji planın predmenti sahibkarlığa aid olan bütün 
fəaliyyətlər ola bilər. 

Harvard qrupunun tərtib etdiyi model ilə yanaşı İ.Ansoff 
digər modellərdən fərqlənən müəssisənin inkişafının strateji 
planını təklif etmişdir. Bu modelin iki fərqləndirici əlaməti var. 
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Birinci -İ.Ansoff Harvard qrupunun təklif etdiyi modeldən 
fərqli yüksək rəhbərliyin dəyərlərini formalaşdırarkən 
göstərilən əlamətlərə formal yanaşmalı və bu zaman 
strategiyanın nəzərə alınmalı olduğunu qeyd edirdi. 

İkinci- İ.Ansoffa görə strateji planın formalaşmasına 

formal bir proses kimi baxmaq olar. 
Orta müddətli planlaşdırma seçilmiş biznes sahəsi üçün 

tərtib edilir, resurslardan istifadə edərək strategiyanı reallaşdırmaq 
üçün bütün amillər nəzərə almaqla həyata keçirilir. Strateji planlaş-
dırma aşağıdakı blok – sxemdə göstərilən ardıcıllıqla hazırlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1.2. İ.Ansoffun strateji planın formalaşması modeli 

Ətraf mühitin 

qiymətləndirilməsi 

Sinergiya 

(sistemi) 

strukturu 

 

 Diversifi-

kasiya 

strategiyası 

Resurs imkanlarının  

qiymətləndirməsi 

Strateji büdcə 

Genişlənmiş 

bazar 

strategiyası 

Məqsəd 

Maliyyə 

strategiyası 

Strateji plan 

İnzibati 

strategiya 

Məqsəd 

xarici 
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Bu modeldən göründüyü kimi xarici siqnallara reaksiya 
müəssisənin inkişafının məqsədini müəyyənləşdirir. Burada 
əsas məqsəd bazara daxil olmaq üçün strateji qərarların qəbul 
edilməsi imkanlarının müəyyən edilməsidir. 

Bu modelə görə diversifikasiya strategiyası formalaş-
dırılarkən əvvəlcə müəssisənin təşkilati strukturunun bütün 
elementlərinin səmərəliliyini təmin edən vacib strateji qərarlar 
qəbul edilməlidir. Yuxarıda qeyd olunan strateji qərarlara 
əsasən müəssisədə hal-hazırda istehsal olunan məhsulların 
satışı və diversifikasiyası üzrə konkret strategiya hazırlanır. 
Bunlar birlikdə və yaxud ayrılıqda müəssisənin “məhsul/bazar” 
ümumi strategiyasında əks olunur. Ancaq İ.Ansoffa görə 
strategiyanın bütöv olması üçün bu strateji planda maliyyə və 
inzibati strategiya mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Maliyyə strategiyası müəssisədə maliyyə potensialının 
(imkanlarının) artımını təmin edən qayda və vəsaitlərin 
toplusundan ibarətdir. Aydındır ki, bu strategiya bir tərəfdən 
konkret alternativ (genişləndirilmiş bazar və diversifikasiya) 
strategiyalar və digər tərəfdən müəssisənin bütövlüyünü 
xarakterizə edən sistemli strategiya ilə əlaqədardır. 

Bu modelin Harvard Biznes məktəbinin modelindən əsaslı 
fərqi ondan ibarətdir ki, burada əks əlaqə strateji planın 
prosedurunun interaktivliyinin formalaşdırılmasını və onun 
dayanmadan həyata keçirilməsini təmin edir. 

 

H.Steyner modeli.  
F.Minçbergin fikrincə H.Steyner planlaşdırma mövzusu ilə 

əlaqədar daha çox böyük həcmdə tədqiqat aparılmış, 
tövsiyyələr işlənmiş, yəni onun 1969-cu ildə 800 səhifə 
həcmində yazdığı “Top Managment Planning” kitabı daha 
məşhurdur. H.Steynerin tərtib etdiyi strateji planın 
formalaşdırılması sxemi aşağıda verilmişdir. 

H.Steynerin modelinin ilkin təhlili göstərir ki, bu model 

Harvard Biznes məktəbinin modelinə yaxındır (əgər planların 

inkişafı və yenidən baxılması blokunu nəzərə almasaq). 
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İlkin olaraq strateji idarəetmə sxemini tərtib edərkən 

ümumi qəbul edilmiş tələblər olan tam məlumatlı və modelin 

sadəliyi nəzərə alınmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1.3. H.Steynerə görə strateji planın formalaşması 

ardıcıllığı 
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Həyata keçirilmə imkanlarının yoxlanılması 
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Starteji idarəetmənin təklif olunan dairəsinin əsası 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Starteji planlaşdırma prosesi üç mərhələnin ardıcıllığıdır- 

təhlil, məqsədəmüvafiqlik və seçim. 

2. Müəssisənin strategiyası təkamül (ierarxiya) prinsipləri 

əsasında qurulur. Yəni, müəssisənin bütün struktur 

bölmələrinin özünün inkişaf strategiyası vardır. 

3. Strateji planlaşdırma fasiləsiz prosesdir, hansı ki, planın 

formalaşdırılması anında başa çatmır, tədbirlərin prioritetliyi 

nəzərə alınmaqla onların həyata keçirilməsi davam etdirilir. 

Daha doğrusu plan müəssisə rəhbəriliyi üçün əsas ideya olaraq 

həyata keçirilir. Əgər o yerinə yetirilibsə, sonrakı mərhələlər 

dəqiqləşdirilə və tam yenilənə bilər. Aşağıdakı sxemdə strateji 

idarəetmənin hüdudları verilmişdir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1.4. Strateji idarəetmənin hüdudları 
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Sxemdən göründüyü kimi müəssisənin srtateji inkişaf 

planının formalaşdırılması təhlil mərhələsindən başlayır. Ma-

hiyyət etibarı ilə bu mərhələ planlaşdırmadan əvvəl aparılan 

tədqiqat olub, xarici işgüzar ətraf mühitin amilləri və müəssisə-

nin ehtiyat imkanlarının araşdırılması prosesidir. 

Aparılan bu araşdırmada müəssisənin cari vəziyyəti dəyər-

ləndirilir və onun sonrakı mərhələlərində müvəffəqiyyətlə 

inkişafını təmin edən amillər müəyyən edilir. 
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FƏSİL 2.  

STRATEJİ MENECMENTİN ƏSAS 

KONSEPSİYASI VƏ İŞLƏNMƏSİNİN 

XARAKTERİSTİKASI 
 

Bu fəsildə strateji menecmentin əsas konsepsiyası və ümu-

mi xarakteristikası haqqında məlumat verilir, eyni zamanda 

müəssisənin strategiyasının işlənilməsi prosesi istiqamətində 

tədqiqat aparan klassik nəzəriyyəçilərin və mütəxəssislərin 

yanaşmaları tədqiq edilir. 

  

2.1 Strateji menecment konsepsiyasının 

formalaşması prinsipləri və təhlili 
  

Strateji idarəetmənin konsepsiyası, klasifikasiyası, 

strategiyası haqqında müasir elmdə tələb olunan səviyyədə 

araşdırmalar aparılmış və təcrübələr toplanmışdır.  

 Beləki, V.S.Katkalo “Strateji menecmentin nəzəriyyə-

sinin təkamülü” tədqiqatında apardığı araşdırmalar nəticəsində 

daha çox məşhur olan aşağıdakı yanaşmaları qeyd etmişdir: 

- Strategiya prosesləri və mahiyyəti arasındakı dixoto-

miyaya əsaslanan D.Şendel və K.Xoferin klassifikasiyası; 

- Strategiyanın nəticələri və onun formalaşdırılması 

arasındakı fərqlərə əsasən R.Vittinqton klassifikasiyası; 

- E.Çafrinin xətti, uyğunlaşma (şəraitə və tələblərə) və 

eyniləşdirmə klassifikasiyası; 

- L.Rulo və F.Segenin dörd  (klassik, vəziyyətə müvafiq, 

sosial-siyasi və sosial-koqnitiv) bölməyə ayrılan strategiyala-

rının klassifikasiyası; 

- D.Tisa və həmmüəlliflərə görə konkret qüvvələrin kon-

sepsiyası, strateji konflikt konsepsiyasına və dinamik sistem 

konsepsiyalarına əsaslanan klassifikasiya. 
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Yuxarıda göstərilən və bu istiqamətdə tədqiqat aparan və 

strateji menecmentin əsaslarını yaradan mütəxəsisislərin töv-

siyyələrinə əsasən strateji menecmentin aşağıdakı istiqa-

mətlərini qeyd etmək olar. 
 

 

S/s İstiqamətlər Mahiyyəti 
1 Dizayn Təkəmül prosesi kimi formalaşan 

strategiya 
2 Planlaşdırma Formal proses kimi strategiyanın 

qurulması 
3 Proqnozlaşdırma Analitik proses kimi strategiyanın 

qurulması 
4 Sahibkarlıq Öncədəngörmə proses kimi strategiyanın 

qurulması 
5 Koqnitiv Mental proses kimi strategiyanın 

qurulması 
6 Təhsil Strategiyanı inkişaf prosesi kimi 

formalaşdırmaq 
7 Hakimiyyət  Strategiyanı danışıqlar prosesi kimi 

formalaşdırmaq 
8 Mədəniyyət Strategiyanı kollektiv proses kimi 

formalaşdırmaq 
9 Xarici aləm 

(mühit) 
Strategiyanı reaktiv proses kimi 
formalaşdırmaq 

10 Yenidənqurma 
(konfiquryasiya) 

Strategiyanı keçid (transformasiya) kimi 
formalaşdırmaq 

Cədvəl 2.1. Strateji menecment prosesinin mahiyyəti 

 

Qeyd olunan klassifikatorların hər biri çox sayda tədqiqat-

ların mənbəyi əsasında sistemləşdirilib. Ancaq, təklif olunan 

klassifikatorların dərin öyrənilməsi bir sıra çatışmamazlıq və 

kənarlaşmaların olduğunu göstərir. Beləki, qeyd olunan hər bir 

istiqamət müəssisə və təşkilatın inkişaf strategiyası prosesinin 

bu həlqəsinin formalaşdırılmasını tam və mükəmməl əks 

etdirir, yəni onun hər hansı bir vacib aspektinə diqqət edir. Ona 

görə də menecerlər strategiyanı formalaşdırarkən onun, yəni 

strateji menecmentin konstruktiv nəzəriyyəsinin tarixi tə-
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kamülü aspektlərini daimi nəzərdən keçirməli, bu məqsədlə bu 

sahədə fundamental təklifləri hazırlayan mütəxəssislərin faktiki 

məlumatlarına, terminalogiyaların sadə və uyğunluğuna xüsusi 

diqqət verməlidirlər. Hal-hazırda strateji planlaşdırmanın və 

idarəetmənin üç konstruktuv nəzəriyyəsi geniş məlumdur, han-

sı ki, bunlar müasir iqtisad elminin müasir baxışlarına müvafiq 

müəssisənin konkret inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasını 

təmin etməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, müəssisənin inkişaf 

strategiyasının hazırlanması prosesində yuxarıda qeyd edilən 

müxtəlif nəzəriyyələrlə yanaşı müəssisənin fəaliyyətinin plan-

laşdırılması və idarəedilməsi sahəsində inkişaf strategiyasının 

konkret inkişaf mərhələlələri cədvəldə göstərilən istiqamətlər 

üzrə nəzərdən keçirilməli, təhlil edilməli və təkmil-

ləşdirilməlidir. 

 
2.2. Müəssisənin inkişaf strategiyasının hazırlanması 

prinsipləri və bu prosesə yanaşmalar 
 

Strateji planlaşdırma nəzəriyyəsinə, strategiyanın hazırlan-

ması prosesinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Müəssisələrin 

inkişaf strategiyasının işlənilməsində bu yanaşmaların hər 

birinin bu və ya digər formada xüsusi əhəmiyyətə malik olduğu 

üçün onları nəzərdən keçirək. 

Korporativ planlaşdırma (corporate planning) bir 

yanaşma kimi strategiyanın hazırlanmasında tarixən ilk dəfə 

formalaşmışdır. İ.Ansoff, A.Çandler və s. kimi strateji planlaş-

dırma klassiklərinin nəzəriyyələridir. Bu proses üçün yanaş-

maların əsasını müəssisə haqqında göstəricilərin mahiyyətini 

təyin etmək təşkil edir. Beləki, bu yanaşma müəssisənin möv-

cud vəziyyətini dəyərləndirməyə və onun perspektiv inkişafını 

təmin edən istiqamətləri, yolları müəyyən etməyə imkan verir. 

Yəni, strateji təhlil strateji seçimi, bu isə öz növbəsində strateji 

fəaliyyəti müəyyən edir. Bu yanaşmanın əsas konsepsiyası zə-

ruri (dəyərli) məlumatlar əsasında strateji inkişafın seçilmə-

sində müəyyən əlverişli səviyyənin təyin edilməsindən ibarət-



26 

dir. Bu halda strateji planlaşdırma idarəetmənin yüksək 

səviyyəsinə aid olan, yəni qərarların qəbulu prosesindən ciddi 

mərkəzləşdirmə prosesi olması daha çox ehtimal olunur, ancaq 

idarəetmənin orta və aşağı səviyyəsinin idarəetmədə fəaliyyəti 

yuxarı səviyyənin müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində yerinə 

yetirilir. 
İterativ planlaşdırma (logical incrementalism). Əvvəlki 

yanaşma ilə müqayisədə konstruktiv deyil, daha çox destruktiv-
dir. İdarəetmə klassiklərindən C.B.Kvin hesab edir ki, bu 
müəssisənin həqiqətən həyata keçirdiyi strategiyanın formalaş-
dırması prosesini müəyyən edir. Burada yuxarı idarəetmə 
səviyyəsinin rolu prosesin təşkilatçısı kimi ayrı-ayrı struktur-
ların strategiyalarını vahid, bütöv şəkildə birləşdirməsindən 
ibarətdir. Ancaq yuxarı rəhbərlik onsuzda strategiyanın memarı 
olaraq qalır. Beləki, birincisi inkişafın baza yönümünü 
müəyyən edir, ikincisi strateji planlaşdırma prosesinin zəruri 
məlumat bazası və səviyyəli mütəxəsislər ilə təmin olunması 
üçün şərait yaradır. Buna görə də müəssisənin yekun və həl-
ledici inkişaf strategiyası iterativ rejimdə (vəziyyətdə) həyata 
keçirilir. Strateji planlaşdırma prosesinə yuxarıda qeyd olunan 
yanaşma baza yanaşmasıdır. Adətən bunlar “yuxarı-aşağı” və 
“aşağı-yuxarı” yanaşmalar kimi bir-birinə qarşı qoyulur. Ancaq 
qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamətdə işlərin dərin təhlili 
göstərir ki, bu baxış səthi yanaşmadır. İkinci yanaşma 
birincinin məntiqi davamı kimi strateji planlaşdırmanın 
mahiyyətinə daha dərin təsir edir. 

Müasir şəraitdə strateji planlaşdırma geniş mənada nəinki 
planın hazırlanmasını və eyni zamanda onun reallaşdırılmasını 
da özündə əks etdirir. Ona görə də planlaşdırma prosesinə 
nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirən konkret icraçılar da 
mütləq cəlb edilməlidir. Bu zaman bir tərəfdən planlaşdırma 
prosesi çox pilləli olur, digər tərəfdən planın həyata keçirilməsi 
ehtimalı daha çox artır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır 
ki, hal-hazırda xarici şirkətlər strateji planın hazırlanması 
prosesində maraqların qarşılıqlı razılaşdırılmasını təmin edən 
qaydalar hazırlayır və ondan istifadə edirlər [114]. Sonda 
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iterativ planlaşdırma həm yuxarı və həm də aşağı səviyyələrin 
rəhbərlərindən yüksək mədəni strateji düşüncə tələb edir. 

İntuitiv planlaşdırma (muddling through) adətən müəs-

sisənin inkişafının strateji planlarına üçüncü yanaşma kimi 

baxır. Qeyd etmək olar ki, bu yanaşma interativ planlaşdırma 

ilə yaxındır, yalnız “son qərarın qəbul edilməsi”nin məqsədə 

uyğunluğunun qeyd olunan dərəcədə olmasını təmin 

etməməsini nəzərə almasaq [114]. 

Yuxarı rəhbərlik böyük olmayan, ancaq müəssisənin 

inkişaf etməsini təmin edən sadə lakin qlobal məqsədlər qoyur. 

Ona görə də onların rolu ilk iki yanaşma ilə müqayisədə az 

məntiqli və professionaldır. 
Bu yanaşmanın tərəfdarları təsdiq edirlər ki, bu yuxarı 

rəhbərliyin intuisiyasına əsaslanır və məqsədlərə kooperativ 
idarəetməyə nisbətən daha rasional və az dəyərlə nail olmağı 
təmin edir. Əgər müəssisədə yuxarı idarəetmə strukturunda 
strateji planlaşdırma sahəsində mütəxəsis yoxdursa, onda 
birinci və ikinci yanaşma müvəffəqiyyətsizliyə məhkumdur. 
Digər tərəfdən strateji planlaşdırmada bu yanaşmanın çatış-
mamazlıqlarının bu sahədə müxtəlif zamanlarda aparılan araş-
dırmalar və tarixi təcrübə əsasında müəyyənləşdirilir. 

Nəhayət, strateji planlaşdırmaya dördüncü yanaşma- 

xaotik (qarışıq) planlaşdırma (garbade can)- hansı ki, buna 

planlaşdırma demək olmaz. Bu sahədə mütəxəsis B.Riçardson 

qeyd edir ki, bu halda strateji seçim haqqında qərar bir-birindən 

asılı olmayaraq problemlərin qarşılıqlı təsiri və iştirakçıların 

qərarlarının nəticəsi kimi müəyyən edilir. Problemlər hər yerdə 

gözlənilmədən baş verə bilir. Həll isə problemlərin olub olma-

masından asılı olaraq həmişə vardır. Qərarlar isə tez bir-birinin 

ardınca qəbul edilir. İqtisadiyyatın müasir vəziyyəti üçün 

strateji planlaşdırmaya təklif olunan klassifikasiya tamamilə 

nəzəri xarakter daşıyır. Bu bir neçə səbəblə şərtlənir. Bizim 

fikrimizcə, bunların ən başlıcası bazar iqtisadiyyatına keçidin 

dəqiq iqtisadi islahat strategiyasının olmamasıdır. Keçid 

dövrüdə iqtisadi və sosial şəraitin stabil, bazar infrastruktur 
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elementlərinin mükəmməl olmaması ilkin təsərrüfat struktur-

larına uzunmüddətli inkişaf planlarının hazırlanmasına imkan 

verir. Ona görə də müəssisə rəhbərləri bir çox hallarda strateji 

planlaşdırmanın zəruriliyi haqqında yalnız nəzəri planda 

düşünürlər. Ancaq, onlar praktiki fəaliyyətlərində dəyişən 

şəraitə uyğunlaşan qısa müddətli hesablara söykənmiş planların 

həyata keçirməsi ilə məşğul olurlar. Nəticədə isə investisiyanın 

həcminin azalması və istehsalın həcminin aşağı düşməsi baş 

verir, milli iqtisadiyyatın makroiqtisadi bölgüsündə disbalansın 

artması müşahidə olunur. Beləliklə, qeyd olunanlardan belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, ölkədə iqtisadi, sosial-siyasi stabilləş-

mənin təmin edilməsi şəraitində müəssisələrin müxtəlif təşki-

lati-hüquqi bazasının yarandığı, bazar iqtisadiyyatının forma-

laşdığı və yerli sahibkarlığın professionallığı artdıqca müəs-

sisələrdə strateji planlaşdırmanın mövcud olan yanaşmalarının 

aşağıdakı ardıcıllığını gözləmək olar. 

 
 

 Şəkil 2.1. Müəssisələrdə Strateji planlaşdırmanın mövcud olan 

yanaşmalarının istifadə edilmə ardıcıllığı 

  

Eyni zamanda bu prosesi mexaniki qəbul etmək tövsiyyə 

olunmur, şərait dəyərləndirilməli və planlaşdırmanın tərtibi 

ardıcıllığı nəzərdən keçirilməlidir. Yəni, hər bir müəssisə öz 

tarixinə, istehsal həcminə və xüsusiyyətlərinə, bütün əmək-

daşlarını və yüksək rəhbərliyin klafikasiyasına müvafiq müəs-

İterativ planlaşdırma

Korporativ planlaşdırma

İntentiv planlaşdırma

Xaotik planlaşdırma 
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sisənin sonrakı inkişaf mərhələlərinə adekvat cavab verən 

strateji planlaşdırmaya yanaşmanı müəyyən etmək hüququna 

malikdir və onu mütləq seçməlidir. 

 

2.3. Strateji menecment strateji proses kimi. 

 

Strateji menecmentin müasir nəzəriyyəsi strateji idarəet-

mənin üç “mahiyyət- proses-kontekst” formada və ardıcıllıqla 

tətqiq edir [113].  

Bu konsepsiyanın sxemi aşağıdakı şəkildə verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 2.2. Strateji menecmentin üç aspektinin və təşkilinin 

məqsədinin müqayisəsi 

 

Bu zaman strateji prosesi və konteksti daimi nəzərə 

almaqla əsas fikir strategiyanın mahiyyətinə verilir. Ancaq, 

məsələnin belə qoyuluşu heç də mütləq deyildir. Hal-hazırda 

ətraf mühitdə baş verən qeyri-müəyyənlik makro və mikro 

səviyyədə sosial iqtisadi prosesi tam və mükəmməl təhlil etmə-

yə imkan vermir, baxmayaraq ki, strategiyanın formalaşması 

və həyata keçirilməsi prosesini sürətləndirən konstruktiv nə-

zəriyyələr mövcuddur. Hər şeydən əvvəl bu aşağıdakı hallarda 

Strateji proses 

(strateji fəaliyyət 

istiqamətinin 

axını) 

Təşkilati 

məqsəd (strateji 

fəaliyyətin 

istiqamətlən-

diricisi) 

Strategiyanın 

mahiyyəti (strateji 

fəaliyyət 

istiqamətinin 

nəticələri) 

Strateji kontekst 
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baş verir və bu hal şəraitin daimi tədqiq edilməsi üçün əsas 

olur. 

1. İdarəetmə öz mahiyyətinə görə müəssisənin fəaliyyəti 

ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində, proqramların hazırlan-

masında, planlaşdırmada, tənzimləmədə, koordinasiyada və 

nəzarətdə daimi təkrar olunan prosesdir. 

2. İstənilən idarəetmə qərarları mütləq müəsisənin rəqabət 

fəaliyyətinin saxlanılması və yüksəldilməsinə, yəni son 

nəticədə mənfəət dividentlərinin və yeni dəyərlərin alınmasına 

yönəldilməlidir. 
3. Strateji idarəetmə qərarları o vaxt həlledici olur ki, əgər 

bu qərarlar şirkətə bazarda və perspektivdə üstünlük verməyi 
təmin edir. Konkret üstünlük əldə edilməsini təmin edən 
amilləri formalaşdıran strateji idarəetmə qərarları ilə amillərin 
həyata keçirilməsini təmin edən strateji idarəetmə qərarlarını 
fərqləndirmək lazımdır. 

Strateji menecment müəssisənin idarə edilməsi çərçi-

vəsində strateji proses olub, yüksək və dayanıqlı mənfəət əldə 

etmək üçün şirkətin fəaliyyətinin stabilləşdirilməsini təmin 

edir. Bu sahədə araşdırma aparan tədqiqatçılar D.Kempbel, 

D.Stounhaus və B.Hyuston qeyd edirlər ki, strategiya bir 

proses olub birinci strateji təhlili, ikinci isə strateji seçimi, 

üçüncüsü menecmenti və strategiyanı reallaşdıran üç mərhələni 

əks etdirir [89]. Nəhayət, A.Haks və N.Maylaf yanaşmalarına 

görə strategiyanın formalaşdırılmasına təsir edən üç fərqli 

prosesi göstərmək olar: 

- Fərdi müəyyən etmə prosesi, burada xarici mühitin və 

daxili imkanların rasional qəbulu uyğunlaşdırılır. 

- Sosial və təşkilati proseslər qərarların qəbul edil-

məsində konsensus və daxili baxışların əldə edilməsinə təsir 

edir. 

- Siyasi proses müəssisə daxilində rəhbərliyin formalaşdırıl-

masına, saxlanılmasına və transformasiyasına istiqamətlənir 

[110]. 
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra elmi araş-

dırmalarda və dərsliklərdə strateji menecment anlayışı strateji 

proseslə əvəz edilir. Şirkətin menecmentinin tərkib hissəsi olan 

strateji proses daxili anlaşılmazlığı (müxtəlif fikirləri) aradan 

qaldırılması prosesi olaraq üç hissəyə bölürlər (dixotomi). 

Klassiklər ikililik (dichotomy) prinsipinın klassik bazar 

iqtisadiyyatda məhsul bazarına təsir edən xidmət bazarına, 

əmək bazarına və kapital bazarına bölünürlər. 

V.S.Katkaloya görə strateji idarəetmə nəzəriyyəsi 

aşağıdakı üç hissəyə bölür. 

 
 

Nəzəriyyənin əsas 

istiqamətləti 

Hissələr (dixotomiya) 

1. Şirkətin 

strategiyasının tədqiqinə 

istinad 

Strategiyanın 

məzmunu 

Strategiya 

prosesi 

2. Uğurlu strategiya 

mexanizmi 

Sahibkarlıq İnzibatçılıq 

3. Rəqabət üstünlüyünün 

mərhələləri 

Xarici Daxili 

Cədvəl 2.2. Strateji idarəetmənin dixotomiya nəzəriyyəsi 
 

Strategiya fəaliyyəti və strategiya fəaliyyətinin nəticəsinin 

sonunda strategiyanın mahiyyəti və strategiya fəaliyyətinin 

dəqiq bölgüsü, daha doğrusu alınmış nəticədən elan edilmiş 

məqsədə uyğunluğu müəyyən edilir. Bu hədlər strategiyanın 

formalaşdırılması və həyata keçirilməsində birgə və əks duran 

proses kimi çıxış edir. 

Strateji idarəetmənin sahibkarlıq və inzibati aspektləri 

ikinci həddir və bu uğurlu strategiyanın fəal və adaptasiya 

mexanizmini xarakterizə edir. V.S.Katkalo haqlı olaraq qeyd 

edir ki, strateji idarəetmədə iş yerinin yaradılması və mövcud 

olanın inkişaf etdirilməsi arasındakı müvafiq balansın yaradıl-

ması bu tarazlığın təmin edilməsi üçün çox zəruri məsələdir 

[82]. Eyni zamanda, praktikada müəssisənin inkişafının (təmiz 
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innovasiyanın) prioritet istiqamətlərini müəyyən etmədən və 

müəssisədə restrukturizasiya (yenidən qurma) aparılmadan 

adaptasiya strategiyası həyata keçirilə bilməz. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, istənilən innovasiyalı inkişaf şirkətdə 

yaranmış, istehsal, sosial və digər münasibətlər balansını pozur, 

şirkətin stabil fəaliyyətini aşağı salır ancaq, şirkəti irəli aparır, 

onun rəqabətliliyini və dayanıqlığını artırır. Əksinə, sabit 

olmayan ətraf mühitdə köhnə, sınanılmış metodla fəaliyyət 

göstərilməsinə çalışmaq müəsisənin bazarda mövqeyinin və 

deməli rəqabətliliyin itirilməsinə gətirib çıxarır. Bunlar isə 

strateji idarəetmənin ikinci həddinin çatışmamazlıqlarıdır. 

Strateji iarəetmənin üçüncü bölgüsü rəqabət üstünlüyünün 

mənbələri ilə əlaqədardır. Bunlar daxili və xarici mənbədən 

ibarətdir. Burada R.Xoskinson və digər tədqiqatçılar strateji 

idarəetmə nəzəriyyəsinin yaranmasının xronologiyasını tərtib 

etmək üçün tarazlıq nöqtəsinin ətrafının hərəkət prinsiplərindən 

istifadə ediblər. Bu zaman hərəkət ampilitudasının kənar 

nöqtələri müəsisənin konkret üstünlüklərinin daxili və xarici 

mənbələrinin möhkəm prioritetlərini təşkil edir [111]. Bu 

yanaşma aşağıdakı sxemdə kimi verilmişdir. 

 
 

Şəkil 2.3. R.Xoskincona görə strateji menecment nəzəriyyəsi 

metodologiyasının təkamülü 
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FƏSİL 3.  
MÜƏSSİSƏDƏ STRATEJİ TƏHLİLİN 
APARILMASI METODOLOGİYASI 

 

 3.1. Müəssisənin resurs imkanlarının təhlili 
 

Müəssisənin ehtiyat imkanlarının (daxili imkanlarının) 

təhlili strateji təhlilin ikinci zəruri mərhələsidir. İstehsalın 

göstəriciləri birlikdə (tam) və ayrılıqda tədqiq edilərək müəs-

sisənin səmərəli fəaliyyət göstərə bilmək imkanları müəyyən 

edilir, müəssisənin inkişafının təmin edilməsinin zəruri istiqa-

mətləri müəyyənləşdirilir, sual yaradan məsələlər aydılaşdırılır 

və istiqamətlər üzrə fəaliyyət planları hazırlanır. Yəni, gələ-

cəkdə müəssisənin məhsul istehsalı həcmini artırma ehtiyatları 

və yaxud fəaliyyətində yarana biləcək çətinliklər proqnozlaşdı-

rılır və bunları nəzərə alaraq müəssisənin fəaliyyətinin stabilli-

ləşməsi və inkişafını təmin edən zəruri tədbirlər hazırlan-

malıdır. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, daxili imkanların 

müəyyən edilib qiymətləndirilməsi prosesində müasir qərb 

metodikası qiymətlər sisteminə əsaslanır [93]. M.Porter 

“Rəqabət üstünlüyü” kitabında qeyd etmişdir ki, təsərrüfatçılıq 

fəaliyyətinin hər bir mərhələsinin öz qiyməti yaradılır və hansı 

ki, bu istehsalçılar tərəfindən qəbul edilərək ödənilir [92]. 

Beləki, hər bir mərhələdə müəssisənin rəqabət üstünlüyünün 

prinsipləri qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi prinsipi əsasında 

yaradılır. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhsul 

istehsalının müxtəlif mərhələlərində marketinq fəaliyyətinə, 

satışda yaradılmış istehlak imkanlarına, bu fəaliyyətlərə çəkilən 

xərclər ilə əlaqədar müqayisəli təhlil aparılır və buna müvafiq 

onların dəyərləri müəyyən edilir. 
İlk öncə məhsulun əsas dəyərlərini formalaşdıran təsərrüfat 

fəaliyyətinin beş əsas mərhələsini qeyd etmək vacibdir: 
1. Material - texniki təchizat (loqistika). 
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2. Məhsulun hazırlanması. 

3. Məhsulun anbarda yerləşdirilməsi, daşınması və 

bölgüsü.  

4. Marketinq (satış da daxil olmaqla). 

5. İstehlakçılara məhsul xidməti. 

Məhsulun dəyərini formalaşdıran digər ümumi, yaradımçı 

fəaliyyət növlərinə isə aşağıdakılar aid edilir: 

1. İdarəetmə strukturu. 

2. Heyyətin idarə edilməsi. 

3. İstehsalatın texnoloji təminatı. 

4. Müəssisə daxili material təminatı. 

Əsas və yardımçı fəaliyyət növləri bir sistemdə birləşdirilir 

və bu sistem məhsulun istehlak dəyərlərinin artırılmasına və 

eyni zamanda müəssisə daxili potensialının yaxşı təşkili hesa-

bına öz daxili xərclərinin azaldılmasına yönəlməlidir. Bu fəa-

liyyət növü sadəcə müəssisənin qiymətlilərinin yaradılmasının 

bir konkret hissəsinə (halqası) hesablanmışdır. 

 

 

Şəkil 3.1. Dəyər zənciri [93] 

 

Hər bir standart (və yaxud etalon) kateqoriya (mərhələ) 

mütləq konkret şirkətin fəaliyyətinə məxsus olan unikal hissə-

lərə bölünməlidir. Məsələn, marketinq və satış ilkin fəaliyyətin 

forması olub marketinqin idarə edilməsinə, reklama, satıcıların 

idarə edilməsi, satış şöbəsinin fəaliyyəti üçün texniki ədəbiy-

yatlarıın hazırlanması və bazara məhsulun daşınmasının idarə 

edilməsi hissələrinə bölünür. Öz növbəsində ayrıca götürülmüş 

İdarəetmə strukturu  

 

Dəyər 
Kadr potensialı 

Texnoloji xidmət 

Daxili material təminatı artımı 

Material -

texniki 

təchizat 

Hazırlanma Bölgü Bölgü Xidmət 
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hər bir fəaliyyət növünü daha çox hissələrə bölmək olar. Bu 

bölgüdə əsas məqsəd müəssisəyə üç tipik strategiyadan daha 

əlverişlisinin seçilməsi prosesində şirkətə köməkdir. Bu zaman 

rəqabətdə potensial üstünlüyə malik olan o zona seçilməlidir 

ki, müəssisə orada hər bir konkret sahə və şirkət üçün unikal 

beş rəqabət gücünə qarşı daha səmərəli fəaliyyət göstərir. 
 Metodoloji bazaya müvafiq olaraq müəssisənin potensialı-

nın təhlil edilməsinin aşağıdakı sxem üzrə aparılması təklif olu-
nur: 

1. Müəssisənin resurslarının və səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi. 

2. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin təhlili. 
3. Müqayisəli təhlil. 
4. Müəssisənin resurs potensialının (imkanlarının) 

qiymətləndirilməsi prosedurunun təşkili. 
Müəssisənin resursunu (ehtiyatını) qiymətləndirərkən əsas 

və köməkçi fəaliyyət növləri üzrə istifadə edilən resurslar 

müəyyən edilir və bunlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

- Fiziki resurs (ehtiyat) bu zaman onların kəmiyyət 

xarakteristikası vacib hesab olunur. Məsələn, məhsul istehsal 

edən zavod və ya fabrikdə olan dəzgahların sayı yox, onların 

istismar müddəti, gücü, istismar dərəcəsi, işləmə növbəsi, 

qarşılıqlı əvəzedilmə imkanları və s. qiymətləndirilir; 

- İnsan resursu- işçilərinin ixtisasları, iş stajı, yaş 

strukturu, vəzifədə irəliləmə sürəti və s. nəzərə alınır; 

- Maliyyə resursları 
- Qeyri-material aktivlər – idarəetmə mədəniyyəti, təşki-

lati imkanlar, işgüzar aləmdə reputasiya (mövqeyi, dəyəri), 

satış şəbəkələrinə nəzarət, patent, lisenziya, Nou-hau və s.. 

Müəssisənin resurslarının qiymətləndirilməsi ilkin istehsal 

halqasının starteji potensialın sadəcə sadaladığımız toplumu-

nun dəyərləndirilməsi deyil, qarşılıqlı fəaliyyət göstərən 

resurslar sistemidir. 

Resurslardan istifadəni “məhsuldarlıq”, “səmərəlilik” kimi 

anlayışlar ilə xarakterizə etmək məqsədəuyğundur.  
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Məhsuldarlıq hər bir ehtiyatdan istifadənin konkret 

göstəricilərinin istifadə vəziyyətini, səmərəlilik isə onların 

sistemli, harmonik dəyərlərini göstərir. 
Müəssisənin maliyyə təhlili əsas fondların yaradılması, 

mənfəətin artırılması imkanlarını, mənfəətsiz müəssisənin 
alınması və onların ləğvi prosesində qiymətli kağızlar 
bazarında iştirak etmə imkanlarını müəyyən edir. 

Müəssisənin resurs potensiallarının müqayisəli təhlili 
bir neçə formada (istiqamətlərdə) aparıla bilər: 

 Birincisi, müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi tarixinin 

təhlili. Bu halda təhlil müəssisənin bütün əsas və köməkçi 

fəaliyyətinin resurslarını və onların təyinatını əhatə edir. Bu za-

man digər amillər ilə yanaşı, əsasən müəssisənin sürətli inkişa-

fına və yaxud onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin kəskin azal-

masına təsir edən səbəblərə xüsusi fikir verilir. İqtisadiyyatın 

sahələri üzrə müəssisələrin fəaliyyətinin araşdırılması işgüzar 

aləmdə müəssisənin formalaşma imicini daha dəqiq müəyyən 

etməyə imkan verir. Bu zaman ən çox iqtisadi-riyazi metodlar-

dan, diaqramların tərtibi və təhlili, müqayisəli və sistemli təhlil, 

analitik tədqiqatlar, metod və metodologiyadan və s. istifadə 

edilir.  

 İkincisi, sahə normativləri ilə müqayisə etmək. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın sahələrə bölünməsi və 

təsnifləşdirilməsi inzibati idarəetmə iqtisadiyyatından kəskin 

fərqlənir, ona görə də müvafiq müəssisəni müxtəlif ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən analoji müəssisələr ilə müqayisə etməklə 

(həm ölkədaxili və həm də xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrlə) strateji qərarların qəbul edilməsi üçün əlavə 

məlumat almaq olar. Aparılan təhlil nəticəsində toplanmış 

məlumatlardan istifadə etməklə, əsasən özünün dövriyyə 

vəsaitlərinin normativlərinə, investisiya xidmətinə (kapital 

qoyuluşuna), mənfəət normasına, bir işçinin əmək məhsuldarlı-

ğına və bir sıra göstəricilərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır və 

bu göstəricilər hesabatın əsası olmalıdır. Ancaq, bu zaman 

mütləq meydana çıxa biləcək yanlış (neqativ) hallar yaddan 
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çıxarılmamalıdır. Əgər müəssisə milli iqtisadiyyat çərçivəsində 

lazım olan səviyyədə səmərəli fəaliyyət göstərirsə, onda bu 

həm də müəssisənin yuxarı idarəetmə qurupunun fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi dəyəndirilməli, bu isə son nəticədə müəssisənin 

istehsal etdiyi məhsulun rəqabətqabiliyyətinin yüksəlməsin də 

səmərəli dəyişikliklərin aparılmasını təmin edir.  
Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirmə prosesi-

ninə bir sistem kimi baxılmalıdır. Bir tərəfdən o, kompleks 
olmalı, beləki, ayrılmış bütün resurslar haqqında bütün 
məlumatların toplanması, onların araşdırılması və işlənməsi 
təmin edilməlidir. Digər tərəfdən isə xərclərə qənaət etmək 
məqsədi ilə qeyd olunan işlər ilə nəzarət sistemini 
birləşdirmək, yəni məlumatın toplanması, işlənməsi və nəzarət 
bir sistem kimi fəaliyyət göstərməlidir. Nəzarət sisteminin 
nəzəri sxemi aşağıda verilmişdir. 

 
 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sxem 3.1. Nəzarət sisteminin nəzəri sxemi 

 
 

Bu zaman, adətən bütün xarakteristikalar beş parametr- kəmiy-

yət, keyfiyyət, zaman, xərc və fəaliyyət istiqamətləri ilə ölçülür. 

Plan 

Məqsəd, standartlar Faktiki standartla 

müqayisəsi 

Tənzimləmə 

fəaliyyəti 

Faktiki vəziyyətin 

qəbulu və 

dəyişdirilməsi 

Əks əlaqə Əks əlaqə 

Xarakterik 

nəzarət 
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Müəssisənin resurs potensialının qiymətləndirməsi 

nöqteyi-nəzərincə nəzarət sistemi aşağıdakı elementləri özündə 

əks etdirir: 

 Heyətə nəzarət (ixtisas dərəcəsinə və psixoloji amillərə 

görə idarəetmə strukturunun fəaliyyətinin səmərəli təşkili), 

strukturlarda fəaliyyət göstərən işçilərin ixtisasları, klassi-

fikasiyası və yaş həddi; 

 Xərclərə nəzarət (istehsal xərcləri)- ölkədə və xarici 
ölkələrdə müəssisələrin xərclərinə nəzarət etmək məqsədi ilə 
nəzəri və praktik təcrübələr əsasında hazırlanmış sistem 
mövcuddur, bu sistem eyni zamanda qeyri-istehsal xərclərinə 
də ciddi nəzarət edir; 

 Keyfiyyətə nəzarət, bu prosesdə xammal, yarım-
fabrikatlar və kompleksləşdirmə avadanlıqlarının alınmasına və 
qəbuluna xüsusi diqqət yetirilir; 

 Marketinq fəaliyyətinin nəticələrinə nəzarət (bazarın 
öyrənilmə səviyyəsinin, malların istehlakçılara çatdırılmasının 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi); 

 İstehsalata və ehtiyatlara nəzarət (əsas və köməkçi 

fəaliyyət və növlərinə ayrılmış resurslara görə aparılır); 

 Qeyri-material aktivlərə nəzarət (iş aləmində imicin 

qorunması, komandanın əhval-ruhiyyəsinin saxlanılması və 

qorunması). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, praktiki olaraq bu 

prosesin təşkili çox mürəkkəbdir. Bu isə qeyd olunan nəzarət 

sisteminin formalaşdırılmasında bir sıra çətinliklər yarada bilər. 

Qiymətlər zəncirinə əsaslanmış strateji təhlilin belə prin-

sipial sxemi qərb menecerləri və tədqiqatçı alimləri tərəfindən 

geniş istifadə edilir. Sənaye müəssisələrinin resurs potensia-

lının təhlili prosedurasını daha ətraflı nəzərdən keçirək. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, bu proses təsərrüfatçılığın müasir 

şəraitinə tam adaptasiya olunub və hətta bir sıra illərdə ölkənin 

konkret müəssisələrində sınaqdan keçirilib. Hal-hazırda müəs-

sisənin resurs potensialının təhlili istiqamətində ümumi qəbul 

edilmiş iki yanaşma vardır. Birincisi, öz resurslarının 

(ehtiyatlarını) qiymətləndirilməsini və onlardan səmərəli istifa-
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də edilməsini dəyərləndirən maliyyə və müqayisəli təhlili 

özündə əks etdirən M.Porterin qiymətlər zəncirinə müvafiq isti-

qamətlərə əsaslanır. İkinci yanaşmada isə təsərrüfat fəaliyyə-

tinin ənənəvi təhlili çox zaman sadə maliyyə təhlilinə əsaslanır. 

Birinci və ikinci yanaşma təsərrüfatçılığın müasir şəraitində 

tam səmərəli qəbul edilə bilməz. Belə ki, bir tərəfdən bu 

yanaşmalar başqa metodoji prinsipə və informasiya bazasına, 

digər tərəfdən isə daha çox strateji idarəetməyə deyil, faktiki 

məqsədə cavab verir. Müəssisənin resurs potensialını 

qiymətləndirmək məqsədi ilə təcrübədə sınaqdan keçirilmiş və 

yuxarıda göstərilən yanaşmaların prinsip və qaydalarından bir 

çox hallarda istifadə edən prosedurlar vardır.  

 
3.2. Strateji təhlilin əsas metodları 

  

Strateji planlaşdırma nəzəriyyə və praktikasında strateji 

təhlil metodunun dəqiq təsnifatı yoxdur (bəzən bu metodlara 

model də deyilir). Eyni zamanda bu və ya digər metodun 

strateji təhlilə və yaxud strateji seçimə aid edilməsi şərti 

xarakter daşıyır. Ona görə metodlar, modellərin özləri 

universal xarakter daşıyırlar. Strateji təhlildə yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi əsas diqqət keyfiyyəti və prosesin mahiyyətini 

müəyyən edən amillərə yönəldilir. Strateji təhlilin kəmiyyət 

metodları köməkçi rola malik olur.  

 Strateji təhlilin praktikada daha geniş istifadə edilən 

aşğıdakı metodlarını ətraflı nəzərdən keçirək. 

Portfel təhlil 

Portfel təhlil aşağıdakılara əsasən qurulur: ehtiyatların 

(resursların) bölgüsü müəssisənin fəaliyyətini istiqamətləndirən 

optimal struktura müvafiq həyata keçirilməlidir (ümumilikdə 

maksimal gəlir imkanları nöqteyi nəzərincə). 

Portfel təhlilin üstünlüklərinə keyfiyyətin artırılmasını 

təmin edən və məlumatların işlənilməsinin sadə istiqamətlərini 

aid etmək olar. 
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Boston məsləhət qrupunun matrisası (BMQ). 

Strateji seçim praktikasında Boston məsləhət qrupunun 

(BMQ) tərtib etdiyi ən geniş istifadə olunan iki ölçülü 

matrisadır. Ona görə də bu matrisa daha çox “Boston Məsləhət 

Qrupu“ və yaxud BMQ adı ilə məşhurdur. Bu matrisa müəssi-

səyə əsas rəqiblərinə nisbətən onun payına düşən məhsulu təs-

nifləşdirməyə, illik inkişaf tempini müəyyənləşdirməyə, rəqibi 

ilə müqayisədə müəssisənin hansı məhsulunun bazarda aparıcı 

mövqeyə malik olmasını müəyyən etməyə, onun təmsil 

olunduğu bazarın dinamikasını, strateji maliyyə ehtiyatlarını, 

məhsullar arasında əvvəlcədən bölgünün aparılmasına imkan 

verir. Matrisa bazarda məhsul payının nə qədər çox olması 

(istehsal həcminin nə qədər çox olması), məhsul vahidinə 

çəkilən xərclərin xüsusi çəkisinin nə qədər az və ya istehsal 

olunan məhsul həcminə qənaət edilməsi hesabına mənfəətin 

yüksək olması prinsipinə müvafiq qurulur. 

BMQ matrisası bütün portfel üçün tərtib edilir, bu zaman 

bütün məhsullar üçün aşağıdakı məlumatlara malik olmaq 

lazımdır: 

 Dəyər formasında satışın həcmi- bu matrisada dairəvi 

sahə kimi təsvir olunur; 

 Böyük rəqiblərə nisbətən bazarda məhsul payı- bu 

matrisada dairənin horizontal vəziyyətini müəyyən edir; 

 Müəssisənin öz məhsulu ilə fəaliyyət göstərdiyi bazarın 

inkişaf tempi- matrisada dairənin vertikal vəziyyətini müəyyən 

edir. 

BMQ matrisasının interpritasiyasının əsasını aşağıdakılar 

təşkil edir: 

- Birincisi, müəssisənin ümümi gəliri və ümümi mənfəəti 

müəssisənin bazarda payının artmasına proporsional olaraq 

artır; 

- İkincisi, əgər müəssisə bazardakı payını artırmaq 

istəyirsə, onda əlavə vəsaitə tələb bazarda onun artım tempinə 

proporsional artır; 
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- Üçüncüsü, hər bir bazarın inkişafı son nəticədə o vaxt 

azalır ki, məhsul həyat tsiklinin yetkinlik dövrünə (tsiklinə) 

yaxınlaşır. Bu zaman müəssisə bazarda tutduğu mövqeyi və 

gəlirini itirməmək üçün bazara məhsulların içərisindən 

istehlakçıların tələblərini ödəyən, inkişafa meyilli məhsulları 

seçir və onu bazara yönləndirir. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, 

matrisa strateji zonalara müvafiq olan məhsulların növlərinin 

aşağıdakı təsnifatını təklif edir: “Ulduz”, “Mars”, “Ay” və 

“Venera” (verilən adlar sinvolikdir). Bu təsnifat aşağıda 

verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şəkil 3.2. Bazarda müqayisəli paylar 

 

Boston məsləhət qrupunun matrisasında “Ulduz”-sürətlə 

inkişaf edən sahələrdə lider mövqe tutan məhsullardır. Bunlar 

müəssisəyə daha çox gəlir gətirir, eyni zamanda inkişafın 

davamlığını təmin etmək üçün müəyyən qədər maliyyə resursu 

tələb edir və bu prosesə müəssisə tərəfindən daimi ciddi 

nəzarət edilməlidir. Başqa sözlə desək sürətli inkişafı təmin 

etmək üçün bunları daima yeniləndirmək və möhkəmləndirmək 

lazımdır. 

“Mars”- stabil və istehsal həcmi azaldılan sahələrdə 

nisbətən lider mövqe tutan məhsullardır. Əgər əlavə xərclər 
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sərf etmədən satış stabildirsə, onda bu məhsulun bazarda olan 

payının daimi saxlanılması daha çox gəlir gətirir. Beləliklə, bu 

növ məhsul istehsalı bütün müəssisənin nağd vəsaitinin 

generatoru olur, bu isə yeni istehsal olunan və bazarda 

mövqeyini genişləndirən məhsulların maliyyə təminatıdır.  

“Venera”- ixtisar edilən sahələrdə istehsal olunan, məhdud 

həcmdə satılan məhsul. Qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət 

bazarda olan ancaq, alıcıların rəğbətini qazanmayan və bütün 

göstəricilərinə görə: bazarda payı, xərclərinin həcmi və ya 

məhsul növlərinə görə rəqiblərindən geri qalır. Bu məhsulları 

istehsal edən müəssisə müəyyən qədər gəlir əldə etmək üçün ya 

az xidmət göstərən bazarlara getməli və yaxud bazardan 

çıxmalıdır. 

“Ay”-inkişaf edən sahənin bazara az təsir edən məhsulu. 

Adətən bunlara alıcıların dəstəyinin zəif olması və aydın 

olmayan rəqabət üstünlükləri xarakterikdir. Məlumdur ki, 

bazarda aparıcı rolu rəqabət tutur. Beləki, bazarda kiçik paya 

malik olmaq az mənfəətə və kiçik gəlirlərə malik olmağı 

göstərir.  

Yuxarıda sxemdə strixlənmiş xətt göstərir ki, “Ay” 

müəyyən şəraitdə “Ulduz” ola bilər, “Ulduz” isə qaçılmaz 

inkişaf nəticəsində əvvəla “Marsa” sonra isə “Veneraya” 

çevrilə bilər. Düz xətt isə “Mars”-dan olan ehtiyatların yenidən 

bölünməsini göstərir. Beləliklə, Boston məsləhət qrupunun 

(BMQ) matrisası çərçivəsində strategiyanı seçmək üçün 

aşağıdakı variantları fəqləndirmək olar:  

 Bazarda müəssisənin payının artması və genişləndirməsi 

- “Ay”-ın “Ulduz”-a çevrilməsi; 

 Bazarda müəssisənin payının saxlanılması- “Mars” üçün 

strategiya, gəlir məhsulların inkişaf edən növləri və maliyyə 

innovasiyası üçün vacibdir; 

 “Məhsul yığımı” mümkün, hətta bazarda payının 

azalması hesabına qısa müddətli mənfəətin əldə olunması - bu 
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strategiya gücsüz “Mars”, müvəffəqiyyət qazana bilməyən 

“Ay” və “Venera” üçündür; 

 Biznesin ləğvi və yaxud ondan imtina və bunun 

nəticəsində alınmış vəsaitlərin digər sahələrə yönəldilməsi, bu 

strategiya öz mövqelərini yaxşılaşdırmaq üçün investisiya 

imkanlarına malik olmayan “Venera” və “Ay” üçündür. 

BMQ matrisasından məqsədyönlü və səmərəli istifadə 

edilə bilər.  

 Məhsulların bazarda və istehlakçılar tərəfindən 

dəyərləndirilməsi mövqeyi (pozisiyası) müəssisənin tərkibinə 

daxil olan və onların strateji perspektivlərinin təyin 

edilməsində bir-biri ilə əlaqədar olan strukturların səmərəli 

fəaliyyətinin nəticəsində mümkündür. 

 Yuxarı idarəetmə menecerləri ilə müxtəlif strukturların 

menecerləri arasında biznes və investisiya həcminin 

müəyyənləşdirilməsi və səmərəli yönləndirilməsi haqqında 

mütəmadi danışıqların aparılmasıdır. Başqa sözlə BMQ 

matrisasının köməyi ilə müəssisə öz portfelinin tərkibini 

formalaşdırır (yəni müxtəlif sahələr və biznes –vahidinə kapital 

qoyuluşunun uyğunluğunu müəyyən edirlər). 

BMQ modelinin üstünlüklərinə aşağıdakılar aid edilir: 

 Model müəssisənin strukturuna daxil olan biznes-

vahidləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin tədqiq edilməsində 

istifadə edilir. 

 Model biznes  vahidinin-inkişafının müxtəlif mərhələləri-

nin təhlil edilməsi üçün əsas ola bilər; 

 Model müəssisənin işgüzar portfelinin təşkili mexanizmi-

nin sadə və başa düşülən yanaşmalarını əks etdirir. 

 BMQ matisasının çatışmamazlıqlarını isə aşağıdakı kimi 

formalaşdırmaq olar:  

 Model heç də həmişə biznes imkanlarını düzgün qiymət-

ləndirə bilmir. “Venera” kimi təyin edilmiş məhsul və yaxud 

biznes vahidinin bazardan çıxması təklif oluna bilər, yəni 
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daxildə və xaricdə baş verən iqtisadi və siyasi dəyişiliklər 

biznesin mövqeyini dəyişə bilər. 

 Nağd ödənişlərə daha çox meyillidir, ancaq nəzərə almaq 

lazımdır ki, müəssisə üçün investisiya qoyuluşunun 

səmərəliliyi daha vacib göstəricidir. 

 Matrisanın qurulması konkret məhsul və yaxud biznes 
vahidinin bazarda konkret vəziyyəti ilə əlaqədar düşünülmüş 
yanaşmalara əsaslanmayıb. Ancaq, məhsulun bazarda payı, 
məhsul istehsalının tempi çox vacib amil kimi nəzərə alınma-
lıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin gəlirliyinin 
asılı olduğu çoxlu amillər vardır. Bu matrisa diferensasiya 
strategiyasını nəzərə alır, ancaq, yalnız xərclərin azalmasına 
yönəldilmiş strategiya daim diqqətdə olur. Bu zaman qiymət-
lərə görə rəqabət, onun dəyişmə dinamikası və bu sahədə olan 
təcrübə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Aşağıda elektrik məhsulları üzrə BMQ matrisasının 

formalaşdırılması prinsipləri ilə əlaqədar göstəricilərin 

nümunəsi kimi məlumat verilmişdir 
 

Cədvəl 3.1. Bir sıra məhsul növləri üzrə bazarlarda satılan və 

onların rəqabətini xarakterizə edən məlumatlar 

S/s 
Məhsul 

növləri 
İl 

Bazarın 

tutumu  

(min dənə) 

Zavodun satışı, 

min dənə (%) 

Aparıcı 

rəqibin satışı, 

min dənə (%) 

1 Elektrofen 

1990 2499 məlumat yoxdur 
məlumat 

yoxdur 

1991 2747 323 (11,8) 300 

1992 2994 276 (9,2) 300 

2 Qəhvəüyüdən 

1990 1163 məlumat yoxdur 
məlumat 

yoxdur 

1991 1347 388 (28,8) 300 

1992 1562 264 (16,9) 300 

3 
Elektrikli 

ülgüc 

1990 3430 məlumat yoxdur 
məlumat 

yoxdur 

1991 3500 601 (17,2) 700 

1992 3570 444 (12,4) 700 
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Yuxarıda qeyd olunan göstəricilər BMQ matrisasını forma-

laşdırmaq üçün minimum tələb olunan məlumatlar toplusudur. Bu 

məlumatlara əsasən iki 1991/1990 və 1992/1991-ci illəri əhatə 

edən aşağıdakı sxemlərdə göstərilən iki matrisanı qurmaq olar.  

 

Şəkil 3.3. 1991/1990-cı illərdə şirkətin istehsal etdiyi məhsullar  

üçün BMQ-nın matrisası 
 

Qeyd: 1-fen, 2-qəhvəüyüdən, 3-elektrikli ülgüc. Ştrixlənmiş hissə şirkətin 

bazarın ümumi həcmində payını göstərir.  
 

Yuxarıda göstərilən 1991/1992-ci illər üzrə matrisadan 

görünür ki, elektrik ülgücü qeyd olunan mallar arasında az 

sərfəli məhsul olaraq, bu matrisanın aşağı sağ kvadratında yer 

tutur, bu isə göstərir ki, gələcəkdə bu məhsulun istehsalının 

dayandırılması məqsədəmüvafiqdir. Elektrik qəhvəüyüdən 

matrisada daha yaxşı mövqeyə malikdir. Yəni, matrisanın 

yuxarı kvadratın sol tərəfindədir. Bu məhsulun istehsalı inkişaf 

etdirməli, məhsul buraxılışı və satışını genişləndirilməlidir. Fen 

isə matrisanın demək olar ki, mərkəzində yerləşir. Bu məhsul 

istehsalına xüsusi diqqət yetirilməli, onu istənilən digər 

kvadratlara yerləşdirmək olar. Ona görə də müəssisə rəhbərliyi 
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bu məhsulun satışına əlavə vəsait ayırmalı və yaxud istehsalını 

azaltmalıdır.  

 
Şəkil 3.4. 1991/1992-ci illərdə şirkətin istehsal etdiyi məhsullar 

üçün BMQ-nın martisası 
 

Yuxarıda göstərilənlərin xülasəsi: BMQ matrisası iki vacib 
funksiyanı yerinə yetirməyə imkan verir: bazarda nəzərdə 
tutulmuş mövqe haqqında qərar qəbul etmək və strateji pul 
vəsaitinin məhsulların arasında bölüşməsini. Əgər məhsul 
həcminin artım dinamikası gəlirliyi təmin edirsə və onun 
hesablanması etibarlıdırsa, o vaxt BMQ matrisası tətbiq olunur. 
Şirkətin rəqabətini onun bazardakı payına görə müəyyən etmək 
olar. Eyni zamanda, mütləq risk amili, keçmiş strategiya və 
onun effektivliyi haqqında yeni məlumatlara malik olmaq, 
investorların şirkət sahiblərinə təsir mexanizmi, istehlakçılar və 
digər faktiki amillər nəzərə alınmalıdır.  

Boston məsləhət qrupunun matrisa-modeli ilə yanaşı 
strateji təhlil Mak-Kinsey, PİMS modeli SWOT təhlil 
matrisasının modelləri də strateji təhlildə geniş istefadə edilir.  

Bu modellərin mahiyyətini nəzərdən keçirək.  

Mak- Kinsey modeli: 

BMQ-nın modeli əsasında qurulmuş inkişaf model Mak-

Kinsey modelidir. Mak-Kinsey şirkəti layihənin realizasiyası 

gedişində Boston matrisasını təkmilləşdirərək öz modelini 

yaradır. Təkamül etdirilmiş matrisa şirkətin strateji durumu 
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haqqında daha çox təsəvvür yaradır. Bu modeldə “bazarın güc-

ləndirilməsi imkanları” amili daha çox “bazarın cəlbediciliyi” 

amilli anlayışına çevrilir. “Bazarda müqayisəli pay” amili isə 

bazarda şirkətin mövqeyinin ölçüsü olan şirkətin strateji 

vəziyyəti anlayışına çevrilir. 

Aşağıdakı cədvəldə göstərilən amillər “şirkətin strateji 

vəziyyətini və “bazarın cəlbediciliyi”-ni qiymətləndirmək üçün 

istefadə edilə bilər.  

 
 

Cədvəl 3.1. Mak- Kinsey matrisasında istifadə edilən amillər 
 

Bazarın cəlbediciliyi Strateji vəziyyət 

Bazarın xarakteristikası 

Bazarın ölçüsü (pul və dəyər 

formasında satılan məhsulların sayı) 

Bazarda şirkətin payı 

(göstərilənlərə ekvivalent) 

Həlledici seqmentlərin ölçüləri 

Şirkətin şaxələndirilmədə 

iştirak dərəcəsi 

Şirkətin bazara təsiri 

Biznesin şaxələndirilməsi Şirkət ilə təchizatçının 

münasibətlərinin xarakteri 
Bazarın qiymətə, xidmət səviyyəsinə, 

xarici amillərin dəyişməsinə 

münasibəti (verdiyi reaksiyası) 

Dövriyyə (tsikli) meyilliyi İstehlakçıların şirkətin 

mövqeyinə təsir etməsi Mövsüm dəyişməsinə meyilliyi 

Təchizatçıların bağlanmış 

müqavilələrinin (sövdələşməyə) 

xarakterinə təsiri 

 

Mak-Kinsey matrisasından istifadə edən hər bir müəssisə 

cədvəldə göstərilən hər bir amilə görə öz vəziyyətini 

dəyərləndirir. Amillərin say və əhəmiyyəti ekspert metodu ilə 

müəyyən edilir. Bu zaman istifadə edilə bilən məsələ 1- dən 5 -

ə qədər üç səviyyəni müəyyən etməyə imkan verir (1- 2 aşağı, 

3- orta, 4-5 yuxarı) 
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Cədvəl 3.2. Mak- Kinsey matrisası modeli 
 

B
az

ar
ın

 c
əl

b
ed

ic
il

iy
i 

Yüksək 

İnvestisiya 
qoyuluşu 
(artırmaq, 
inkişaf) 

İnvestisiya 
qoyuluşu 
(artırmaq, inkişaf) 

Məhdud investisiya 
(strateji mövqeyi 
möhkəmləndirmək) 

Orta 

İnvestisiya 
qoyuluşu 
(artırmaq, 
inkişaf) 

Məhdud 
investisiya (tələb 
olunan səviyyədə 
istifadə etmək və 
müdafiə olunmaq) 

Məhsul yığmaq (bu 
biznesdən imtina 
etmək) 

Aşağı 

Məhdud 
investisiya 
(yatırımdan 
mümkün 
səviyyədə 
istifadə etmək)  

Məhsul yığmaq 
(bu biznesdən 
imtina etmək) 

Məhsul yığmaq (bu 
biznesdən imtina 
etmək) 

 Yaxşı Orta Aşağı 
Strateji vəziyyət 

 

Beləliklə, Mak- Kinsey matrisası BMQ kimi iki ölçülüdür, 

ancaq bu metod doqquz elementdən ibarət olub, BMQ-nin dörd 

elementinə qarşıdır. Bazarın cəlbediciliyinin strateji vəziyyə-

tinin ekspert dəyərləndirilməsinin nəticəsinin təhlili 

müəssisənin Mak-Kinsey matrisasındakı kvadratların hər hansı 

birində yerini müəyyən etməyə imkan verir.  
Aşağıdakı şəkildə verilmiş matrisadan göründüyü kimi 

yuxarı sol (şimal- qərb) bucaq göstərir ki, bura düşən müəssisə-
nin inkişafı üçün yaxşı perspektivi var, yuxarı sol və aşağı sağ 
bucaqları bölən diaqonal - ikili vəziyyətdə olur və inkişafı 
məhduddur, aşağı sağ bucaq müəssisənin gələcəkdə real inkişaf 
imkanlarının olmamasıdır. 

Mak-Kinsey matrisası BMQ matrisası ilə müqayisədə 
onun üstünlükləri və əhəmiyyəti daha çox sayda nəzərə çarpır. 

Mak-Kinsey modelindən istifadədə bir sıra ciddi 
məhdudiyyətlər var, buna aşağıdakılar aid etmək olar.  

- Baxılan bu və digər halda konkret tövsiyyələrin 
olmaması; 
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- Şirkətin öz mövqeyini subyektiv və obyektiv olmayan 

dəyərləndirmə imkanları; 

- Amillərin əhəmiyyətliliyi ilə əlaqədar məlumatların 

toplanmasında və sistemləşdirilməsində çətinliklər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təcrübədə strateji təhlildə 

digər matrisalardan, metodlardan da istifadə edilir. 

- Sahənin cəlbediciliyi və rəqabətliliyinin müqayisəsi 

(Shell/DPM matrisası) 

- Bazarın təkamülünün təhlili (Hoter/Schendel) 

- Sahənin inkişaf dövriyyəsinin (tsiklinin) təhlili (ADL/LC 

matrisası) 

Mak- Kinseyin 7-S Modeli 

Bu model yuxarıda baxılan modellərdən fərqli olaraq 

strategiyanın seçilməsində hər hansı variantı təklif etmir. Bu 

model müəssisənin əsas daxili amillərinin müəyyənləş-

dirilməsi, onların müəssisənin perspektivinə təsir etmə 

imkanları haqqında məlumatlara malik olmaq metodudur. 

Bunlara strateji fəaliyyət istiqamətləri -ümumi dəyərlər, 

müəssisənin strukturu, sistemlər, şirkətin əməkdaşları haqqında 

məlumatlar, iş forması və s. aid etmək olar. 

Əsas amillərin qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafını aşağıdakı 

formada təqdim etmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sxem 3.2. Mak-Kinsey 7-S modeli 

Struktur 

(Structure) 

Sistem 

(Systems) 

Strategiya 

(Strategy) 

Fəaliyyət vərdişlərinin cəmi 

(Skills) 

Əməkdaşlar 

(Staff) 

İş stili 

(Style) 

Birgə dəyərlər (qiymətləndirmə) 

(Shared Values ) 
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Bu modelin ideası ondan ibarətdir ki, seçilmiş strategiya 

müəssisənin təqdim olunmuş kateqoriyasını idarə edir və 

strategiyaya uyğundur. Bu modelin əhəmiyyəti aşağıdakılar ilə 

əlaqədardır: 

 Birincisi, bu model nəinki planlaşdırma üçün yalnız 
maliyyə göstəricilərinin işlənilməsini, eyni zamanda işin 
keyfiyyəti, işçilərin kvalifikasiyası (vərdişləri), insan müna-
sibətləri və müəssisə iştirakçılarının "birgə dəyərlər" və “təşki-
latın mədəniyyəti” mahiyyətində əks olunan göstəricilərin zəru-
riliyini nümayiş etdirir.  

 İkincisi, model strategiya qəbul olduqdan sonra 
müəssisənin daxili fəaliyyətinin ardıcıllığını müəyyən edir: 

1. Seçilmiş strategiyaya uyğun olaraq istehsal mədəniyyəti 
və vərdişləri üçün zəruri olan müəssisənin iki əsas daxili 
amilinin planlaşdırılması; 

2. İstehsal mədəniyyəti və vərdişləri elementlərindən 
ikinci dərəcəlinin müəyyən edilməsi: 

 Struktur: təşkilati sxem, iş haqqında məlumatın təsvir 
edilməsi; 

 Sistem: müəssisədə iş axını, işin yerinə yetirilməsi 
proseduru, uçot və nəzarət; 

 Əməkdaşlar: təşkilat hansı işçilər və hansı sayda ona 
lazım olduğunu müəyyən edir. 

 İş stili: rəhbərin şəxsi iş stili (forması), təşkilatın 
iştirakçılarının fəaliyyət xarakteri. 

Mak-Kinseyin 7-S modelində planlaşdırma prosesidə 
əməkdaşlar arasındakı əlaqə və razılıq, onların maraqları, 
müəssisədə əməkdaşların fəaliyyətinin bütün tərəflərinin 
nəzərə alınması kimi istiqamətlər nəzərdə tutulur. 

PİMS modeli 

Strateji təhlilin (seçimin) yuxarıda baxılan bütün modelləri 

iqtisadi və induktiv təhlilə əsaslanır. Bu modellərin heç biri 

qərarların formalaşdırılması proresinə tam təsir etmir. Strateji 

təhlilə formal yanaşan model PİMS modelidir ("marketinq 

strategiyasının mənfəətinə təsir edən"). Reqressiv model çərçi-

vəsində nəinki rentabellik ilə daha çox qarşılıqlı əlaqədə olan 
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amillər və eyni zamanda onların müəssisədə əsas fəaliyyətinə 

təsir etmə dərəcəsi müəyyən edilir. İlk olaraq bu General 

Elektric şirkətinin məlumatları əsasən qurulmuşdur. Sonra, bu 

məlumatlara əlavə olaraq digər çoxlu korporasiyaların göstəri-

ciləri əlavə olundu. Bu modelin fəaliyyət göstərməsi üzrə tərtib 

olunmuş layihəyə rəhbərlik etmək üçün strateji planlaşdırma 

institutu yaradıldı. Qeyd olunan modellərin iştirakçılarının (si-

niflərinin) sayının daimi artdığı üçün bu modelin məlumat ba-

zası daimi artmağa və genişləndirilməyə başladı. Hal-hazırda 

modelin məlumat bazasını 3000CXII material (əsasən Şimali 

Amerika və Avropa ölkələrinin) yüzlərlə şirkətlərinin material-

larından ibarətdir. 

Beləliklə, öz biznes fəaliyyəti haqqında məlumat verən 

şirkət (bu göstəricilərə biznesin carı texniki-iqtisadi və mühasi-

bat göstəriciləri, xidmət etdikləri bazarların, liderlik edən 

müəyyən rəqib müəssisələr və s.) onun əvəzində tətbiq etdiyi 

modelləri daha səmərəli istifadə etmək üçün məlumat və eyni 

zamanda hesabat göstəriciləri əldə edir.  

Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkətlər modelin 

hesabladığı göstəriciləri faktiki göstəricilər ilə müqayisə edərək 

uğurlara nail olmaq üçün hansı strateji fəaliyyət istiqamətini 

tətbiq etməyi müəyyən edirlər.  

Baxdığımız modeldə əsas funksiya investisyanın müha-

sibat rentabelliyidir. Bu rentabellik mənfəətdən korporativ 

gəlirləri çıxdıqdan sonra əsas və dövriyyə vəsaitlərinin qalıq 

dəyərinə və nağd gəlir axınına nisbəti ilə hesablanır. Hər bir 

biznes modeli 30-dan çox amil ilə xarakterizə olunur, yəni 

təsvir edilir. Bütün amillər üç əsas bloka bölünə bilər: bunlara 

konkret vəziyyət (situasiya), istehsalatın strukturu və bazar 

vəziyyəti (situasiyası) aid edilir. Hər bir blokda bir neçə 

dəyişənləri sadalamaq olar. 

Birinci blokda – Bazar payı, məhsulun bazar payına nisbə-

tində və məhsulun keyfiyyətinə nisbətdə, bunlardan hər hansı 

birinin artması gəlirliyə müsbət təsir göstərir.  



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 3.5. PİMS modelində əsas blokda konkret dəyişiliklərin 

nümunəsində (“+” göstəricisi mənfəətliliyə əlverişli təsiri, “ – “ 

əks göstərici effektini göstərir) 

 

İkinci blokda- kapital quyuluşunun cəminin satış həcminə 

və əlavə dəyərə (bu göstəricinin artması mənfəətə mənfi təsir 

göstərir), eyni zamanda istehsal gücündən istifadə dərəcəsinə 

və əmək məhsuldarlığına (bu göstəricilərin artması mənfəətə 

mənfi təsir göstərir). 

 Nəhayət üçüncü blokda- bazarın inkişafı göstəriciləri 

(mənfəətə müsbət təsir göstərir), sahənin kapital tutumu, mar-

ketinq xərclərinin satış cəminə, tədarükün ümumi həcminə 

nisbəti (bunların artımı adətən mənfəətin artmasına mənfi təsir 

göstərir). 

Bu modelin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o 

layihə ətrafında geniş müzakirə yaradır və optimal variantın 

Rəqabət situasiyası (vəziyyət) 

Bazar payı      + 

Bazarda pay nisbəti    + 

Məhsul keyfiyyətinin nisbəti   + 

İstehsal strukturu 

Kapital/satış həcmi       - 

Kapital /əlavə dəyər       - 

İstehsal gücündən istifadə dərəcəsi      + 

Əmək məhsuldarlığı       + 

 

Bazarın vəziyyəti (situasiya) 

Artım      + 

Kapital tutumu     - 

Marketinq xərcləri /satış həcmi  - 

Alış həcmi      - 
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seçilməsi üçün düşünməyə vadar edir. Nəticə ola bilsin ki, çox 

tələsik verilə bilər, ancaq layihə ətrafında müzakirə tələb 

olunan səviyyədə aparılır, lahiyənin mahiyyəti aydınlaşdırılır 

və səmərəli təkliflər hazırlanır.  

Baxılan modelin çatışmamazlığı bir neçə mexaniki 

baxışlara meyilliyi və real biznesdən qismən kənar olmasıdır. 

Bununla yanaşı baxılan modelin ən böyük üstünlüyü onun 

tədqiqat üçün imkanlar yaratmasıdır. Bu tədqiqatlar əsasında 

strategiya yaranır. Bu modelin Azərbaycanda istifadə edilmə 

imkanları haqqında demək olar ki, ölkədə analoji modeli 

yaratmaq üçün tələb olunan məlumatın toplanılması hələlik 

tam mümkün deyildir. 

 

SWOT-təhlil 

SWOT-təhlil müəssisənin strateji təhlilinin daha çox 

kompleks prosedurudur. Bununla yanaşı bu sahədə strateji 

planlaşdırma və idarəetmə problemlər üzrə hazırlanan 

ədəbiyyatlarda bu model hələlik yuxarıda baxılan BMQ və 

PİMS modellərə nisbətən daha geniş araşdırılmamışdır. 

SWOT-təhlil (Strenght- güc, Weakness- zəif, Opportunity- 

imkan, Threat- təhlükə birinci tərəfinin müvafiq) xarici ətraf 

mühiti və müəssisənin resurs potensialını kompleks tədqiq edir. 

Bu zaman əsas diqqət nəinki yalnız faktların şərhinə və onlar 

haqqında fikir yürütməyə deyil və eyni zamanda “imkan”-ların 

və “təhlükə”-nin müəyyən edilməsinə, müəssisənin fəaliyyətinə 

xarici ətraf mühitin və müəssisələrin yeni strukturlarının malik 

olduqları resurslardan istifadə nəticəsində yaranan təsirlərinin 

müəyyən edilməsinə də verilir. Yuxarıda qeyd edilənlərdən 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, SWOT-təhlil bir tədqiqat metodu 

olaraq aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. 
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I mərhələ. Müəssisənin xarici ətraf mühitindən gələn 

imkanların və təhlükənin qiymətləndirilməsi  
Bu mərhələ adətən, tez-tez müəssisənin yuxarı idarəetmə 

rəhbərliyi və yaxud plan-analitik xidmətlərinin işçiləri 

tərəfindən qazanılmış təcrübə və intuisiyaya görə 

qiymətləndirilir. Ancaq, təhlil göstərir ki, göstərilən yanaşma 

səmərəlilik və tədqiq strategiyasına görə universal və hamı 

tərəfindən qəbul edilən deyil. Ona görə də bu prosesi 

sistemləşdirən bir neçə metodoloji prinsipləri qeyd etmək olar. 

 1. İdentifikasiya. Müəssisənin ətraf mühitində olan hər 

bir amilin konkret imkanlarına və təhlükələrinə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Yəni, qarşılıqlı əlaqəli amillərə hansı ki, 

bunlar sistemli səmərə yaradır. Bu iş ilk növbədə axtarış və 

səmərəliliyin müəyyən edilməsi istiqamətində tədqiqat 

xarakteri daşıyır, səmərəlilik imkanlarının araşdırılması və 

müəyyən edilməsidir. Bu zaman yüksək rəhbərliyin təcrübəsi 

və kvalifikasiyası olsa da, qeyd olunan göstəricilərin müəyyən-

ləşdirib və dəyərləndirilməsi prosesinə bir çox hallarda 

müxtəlif mütəxəssislər və xarici ekspertlər cəlb edilir. 

 2. Konkret imkanların və təhlükənin güclərinin 

müəyyən edilməsi. Müəssisə üçün xarici ətraf mühitin dinami-

kasının nəticəsi kimi müəyyən edilmiş ardıcıl imkanlar və təh-

lükəli amillər öz aralarında bərabər əhəmiyyətə malik deyillər. 

Onlara tətbiq edilə bilən birinci xarakteristika güc amilidir. 

Güc və imkanlar altında xarici ətraf mühit amillərinin 

müəssisənin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsiri başa 

düşülür. Bu zaman konkret imkanların gücü özünün kəmiyyət 

ölçüsü ilə müəyyən edilir. Qiymətləndirmə bazası kimi ətraf 

mühitin inkişaf proqnozu istifadə edilir: analitik xülasə və 

ssenarinin ekspert dəyərləndirilməsi və iqtisadi riyazi model 

üzrə hesabata əsaslanır. Bu zaman proqramın hər bir rəqəmi 

adekvat olaraq konkret imkanların gücünü əks etdirməlidir. 

Konkret imkanların və yaxud təhlükənin qiymətləndirilməsi 

müəssisənin maraqlarını, yəni müəssisənin əlavə səmərə əldə 
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etməsi imkanlarını və itkisinin ətraf mühitin bu və ya müəyyən 

digər amillərinə görə müəyyən edlir. 

3. Konkret imkanların və təhlükənin yaranması 

ehtimalının qiymətləndirilməsi 

Ətraf mühitin qeyri-müəyyənliyi müəssisə üçün yaranan 

konkret imkanların və təhlükənin bir mənalı təyin edilməsinin 

mümkün olmamasına səbəb olur. Ona görə də bu mərhələnin 

növbəti hissəsi onların yaranma ehtimalının qiymətləndiril-

məsidir. Ümumi qəbul edilmiş qaydaya görə ehtimalın 

qiymətləndirilməsi sıfırdan - birə şkalası üzrə aparılır. İnforma-

siya bazası və qiymətləndirmə aləti kimi proqnozlaşdırma 

metodu çıxış edir. 

4. Konkret imkanların və təhlükənin təsnifatı 

Konkret imkanların və təhlükənin təsnifatı iki ölçülü 

matrisanın köməyi ilə müəyyən edilir. Burada amillərin 

keyfiyyət (təsnifatlaşdırma əlamətləri) gücü və müdaxilə 

ehtimalı istifadə edilir. İmkanlar və təhlükələr dörd qrupda 

fərqləndirilir, hansı ki, aşağıdakı kvadrat matrisaya uyğun gəlir. 

 

Güc 

(qüvvə) 

 I 

Monitorinq 

II 

İstifadə etmək 

 IV 

İnkar etmək 

III 

Tədqiqat 

 

Müdaxilə ehtimalı 
 

Şəkil 3.6. Müəssisənin imkanlarını xarici ətraf mühitə görə 

müəyyən edilməsi 

 

Müəssisənin rəhbəri üçün əvvəlki paraqrafda tərtib edilmiş 

sxemdə göstərilən II kvadrata düşmək imkanının olması daha 

çox maraqlıdır, müəssisə bunlardan (güc və ehtimal amillərin-

dən) istifadə etməyə mütləq hazır olmalı və ilk növbədə müəs-

10 

0 
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sisənin strateji inkişaf planının formalaşmasında bu amillər 

nəzərə alınmalı və istifadə edilməlidir. Nəzərdən keçirmək 

üçün növbəti III kvadrat təqdim olunub, onun güc imkanları 

nisbətən az, ancaq müdaxilə (inkişaf) ehtimalı kifayət qədər 

çoxdur. Belə imkanların predmetinin öyrənilməsini davam 

etdirmək lazımdır ki, onlar yarandığı halda tez istifadə edilsin 

(Real təcrübədə ehtiyat strategiyası hazırlanarkən istifadə 

edilir). Ola bilər ki, I kvadrata düşən böyük güc ancaq inkişafla 

xarakterizə olunar. Ona görə də burada adətən perspektiv 

imkanlardan istifadə etməyə hazırlıq aparmaq və inkişaf 

dinamikasını izləmək üçün monitorinqdən istifadə edilir. 

Nəhayət IV kvadrata aid olan göstəricilərin yaranması kiçik 

güc və eyni zamanda az ehtimalla xarakterizə olunurlar. 

Praktiki işdə bu imkanlar adətən inkar edilir. 

 

Güc 

(qüvvə) 

I 

Qarşıdurma imkanına 

malikdir 

II 

Hazırlaşmaq 

IV 

Monitorinq 

III 

Təhlükəli 

 

Yaranma ehtimalı 
 

Şəkil 3.7. Müəssisənin xarici ətraf mühitlə müəyyən edilən 

təhlükənin təsnifatı 

 

Bu sxemdə müəssisədə ətrafda müəyyən edilən xarici 

mühit və eyni zamanda ortaya çıxa biləcək müəyyən qorxulu 

hallar təhlil edilir. II kvadratda təhlükənin böyük gücü və onun 

yaranması ehtimalı xarakterizə olunur. Bu təhlükəyə müvafiq 

mütləq tsiklin qısaldılması üçün əks tədbir hazırlamalıdır ki, bu 

mənfi təsirlər azaldılsın. I kvadratda toplanmış təhlükə böyük 

gücə malik olsa da onların yaranması ehtimalı aşağıdır. Ona 

0 

10 
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görə də müəssisənin resursları tələb olunan səviyyədə olmalıdır 

ki, baş verən hadisələri aradan qaldırmaq üçün qəbul edilən 

qərarların yerinə yetirlməsini təmin etsin. III kvadratdakı 

toplanılmış təhlükələrin mahiyyəti müəssisə üçün qorxulu 

deyil, yəni, müdaxilə ehtimalı böyük olsa da, onların gücü tələb 

olunan səviyyədə deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu halda 

qeyd olunan kvadratda olan təhlükənin tətqiqatının aparılması 

kifayət qədər mürəkkəbdir, ona görə də onların güclərinin 

qiymətləndirilməsində yol verilən səhvlər müəssisənin 

fəaliyyəti üçün dağıdıcı ola bilər. Nəhayət IV kvadratda az 

gücü və hücum gücü aşağı olan təhlükələr toplanmışdır. Ancaq, 

bu vəziyyət daimi monitorinq edilməli, çünki gələcəkdə onların 

xarakteristikaları müəssisə üçün arzuolunmaz formada dəyişə 

bilər. 

 

II mərhələ. Müəssisənin resurs potensialını müəyyən 

edən gücün və zəif cəhətlərinin qiymətləndirilməsi. 

Müəssisənin gücünün və zəif cəhətlərinin təyin edilməsi 

müəssisənin resurs potensialının tədqiqinə və qiymətlən-

dirilməsinə əsaslanır. Adətən onlar aşağıdakı mərhələlərə 

bölünür: 

1. Müəssisənin öz resurs potensialını qiymətləndirməsi: 

Bu potensialın qiymətləndirilməsində resursların aşağıdakı 

təsnifatlarından istifadə edilir: 

 Fiziki resurslar; 

 Maliyyə resursları; 

 İnsan resurları; 

 İnzibati sistem (işin təşkili); 

 Qeyri -material aktivlər. 

Resursların hər bir qeyd olunmuş növlərinin tədqiqində 

əvvəldən qeyd olunan yanaşma və metodlardan istifadə edilir. 

Yalnız fərqləndirici cəhətləri odur ki, bu zaman hər bir resurs 

öz qiymətini alır: “müsbət” - əgər resurs müəssisənin fəaliy-

yətinin səmərəliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırmağa imkan 
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verirsə; “0”-əgər resursların müəssisənin səmərəli fəaliyyətinə 

təsirinin qiymətləndirilməsi mümkün deyilsə; “mənfi”-əgər 

resursların hal-hazırkı vəziyyəti müəssisənin səmərəliliyinin 

aşağı düşməsinə səbəb olursa. 

2. Əməliyat ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi [109], 

əməliyyat potensialının qiymətləndirilməsi adətən aşağıdakı 

mərhələlərə bölünür: 

 Marketinq. Müəssisənin fəaliyyətinin bu sferası bir başa 

bazara, istehlakçılara təsiri və müəssisənin fəaliyyət səviyyə-

sinin təhlili ilə bağlıdır. Müəssənin gücü aşağıdakı fəaliyyət 

istiqamətlərinin səmərəliliyindən ibarətdir: 

 Məhsulların bazarın tələblərinə uyğun olması; 

 Qiymət konsepsiyası; 

 Məhsul satışı və onun servis xidmətləri; 

 Məhsulun hərəkəti və bölünməsi sistemi. 

Bu zaman ən əsası fəaliyyət növünün səmərəliliyinin 

artırılmasında vacib amil marketinq xidməti işçilərinin ixtisas 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir. 

 Elmi tədqiqat və təcrübə sınaq işçiləri (ETTSİ). ETTSİ 

müəssisələrin rəqabət üstünlüyünü təmin edən fəaliyyət 

istiqaməti kimi müəyyən edilə bilər. Bu əsasən, sürətlə inkişaf 

edən İKT, elektronika, təyyarə istehsalı, avtomobil istehsalı və 

bu tipli sahələr üçün çox vacibdir. ETTS işlərinin real gücü 

əsasən məhsulun yeni istehlak tərkibini, yeni proqressiv 

texnologiyaların tətbiqini və yaxud əməyin daha səmərəli 

təşkilində istifadə edilir. Bir çox digər sahələrdə isə ETTSİ 

bazarda müəssisənin rəqabətliyinin artırılması üçün onun 

istehsal fəaliyyətinin qorunması, idarə etdiyi yeni 

texnologiyalar əsasında qurulması yəni, daim istehsal olunan 

məhsulların rəqabətliyinin artmasında istifadə edilir, bu isə 

müəssisənin bazarda mövqeyinin və imicinin qorunmasında 

xüsusi rola malikdir. 

 İstehsalat. Fəaliyyətin bu sferasında situasiya bir qədər 

fərqlidir, belə ki, ayrı-ayrı müəssisələr fəaliyyət istiqamətlərinə 
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görə fərqlənsələr də, istehsal etdikləri məhsullar, müəssisələrin 

güclü və zəif olması demək olar ki, eyni vəziyyətdə olur. 

Müəssisə daxili mühit xərclərinin aşağı salınması, 

səmərəliliyin artırılması ilə müəyyən edilir, ancaq müəssisənin 

xarici ətraf mühiti isə istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti və 

dayanıqlığı ilə əlaqədardır. Təbii olaraq bu amillər bir-biri ilə 

əlaqədar olub qiymətin stabilləşməsinə (bəlkə də, aşağı 

düşməsinə) şərait yaradır. Axırıncı, yəni məhsulun keyfiyyəti 

və dayanıqlığı müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına 

və nəticədə onun səmərəliliyinin artırılmasına aparır. 

Yaxud da qeyd olunanlardan aydın olur ki, istehsal 

xərclərinin azaldılması və keyfiyyətin tələb olunan səviyyədə 

yüksəldilməsi istehsal sferasında müəssisənin güclü və zəif 

tərəflərini müəyyən edir, ona görə də bu amillər daima öyrə-

nilməli, təhlil edilməli və səmərəli təkliflər hazırlanmalıdır. 

 Maliyyə (kapitalın maliyyə strukturu). Maliyyə 

müəssisənin bütün fəaliyyət istiqamətlərini özündə sintez (əks) 

etdirir, ona görə də spesifik resurs kimi maliyyə vəziyyətini 

qiymətləndirmək üçün, müəssisəsinin kompleks təhlilinin apa-

rılması, yəni müxtəlif resursların və fəaliyyət istiqamətlərinin 

qarşılıqlı əlaqələrinin sinergetik effektliyinə baxılmalıdır. 

Praktiki olaraq maliyyə təhlili hesabatlar, müxtəlif əmsallar və 

göstəricilərin və s. köməyi ilə yuxarıda göstərilən maliyyə 

təhlili metodikası əsasında aparılır. 

 Heyyət. Birinci mərhələdə (xüsusi resurs potesialının 

qiymətləndirməsi) insan resurslarının qiymətləndirməsi prose-

sində müəssisənin güclü və zəif tərəflərinin müəyyən edilməsi 

aparılır, bu zaman aşağıdakı komponentlər nəzərdən keçirilir: 

 Heyyətin ixtisaslaşma səviyyəsinin müəssisənin tələblə-

rinə uyğun olması (məsələn, yüksək ixtisaslı fəhlə qüvvəsinin 

zəruriliyi); 

 Müəssisədə həmkarlar təşkilatının təşkili; 

 Mikroiqlim; 
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 Qulluq üzrə irəli çəkilmə və mükafatlandırma sisteminin 

qəbul edilməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən bu komponentlər hər 

bir müəssisədə konkret situasiya konteksində mütləq fərdi 

baxılmalıdır. 

 

3.3. İdarəetmə potensialının qiymətləndirilməsi 
 

İdarəetmə potensialına müəssisənin səmərəli fəaliyyətinə 

bütövlükdə təsir edən fəaliyyət istiqamətləri üzrə idarəçilərin 

qərarları daxil edilir. 

Strateji planlaşdırma və təhlil sahəsində araşdırma aparan 

İ.Ansoff bu məqsədlə müəssisənin xüsusi profilini təklif etmiş 

və burada müəssisənin güclü və zəif tərəflərini xarakterizə edən 

bütün amilləri açıqlamışdır.  

 

Cədvəl 3.3. İ.Ansoffa görə müəssisənin idarəetmə profili 

 

Amillərin adı 
Qiymətlər 

zəiflik neytral güclü 

1. İdarəetmə potensialının atributları    

- mentalitet    

- hakimiyyət    

- kompetensiya    

- bacarıq    

2. 2. Müəssisədə olan mühitin atributları    

- təşkilatçılıq mədəniyyəti    

- cavabdehliyin bölgüsü    

3. 3. İdarəetmə prosedurunun atributları    

- informasiya strukturu    

- qərarların qəbul edilməsi proseduru    

- mükafatlandırma və maddi 

stimullaşdırma (idarəetmə persenalı 

üçün sxem) 
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Nəhayət, son zamanlarda müəssisənin güclü və zəif tərəf-

lərini qiymətləndirmək üçün ətrafda olan rəqiblərin fəaliy-

yətinin təhlilinin nəticələrindən istifadə edilir. Bu zaman hər 

bir rəqibin gücü təsnifləşdirilir və onun gələcəkdə mümkün 

olan inkişaf istiqamətləri müəyyən edilir. F. Kotler [85] müm-

kün olan təsnifatlar üzrə araşdırmalar aparmışdır. Bu tədqiqat-

larda hər bir rəqibin mümkün gücü qiymətləndirilir və strateji qə-

rarların qəbul edilməsində vacib olan elementlərə diqqət yetirilir. 

 

Cədvəl 3.4. Rəqib güclərin təsnifatı 

 
 

Qrupların adları Mümkün olan fəaliyyət növləri 

Üstün şərait Şirkət digər rəqiblərin hərəkətlərinə nəzarət 

edir, prosedurda öz mövqeyini itirmək təhlükə-

si olmadan müstəqil qərarları qəbul edə bilər 

Nisbətən yaxşı şərait Rəqiblər fərdi strategiyaya təsir etmək 

qüvvəsinə malikdir 

Pis şərait Vəziyyəti qənaətbəxşdir, ancaq əsas 

rəqiblərdən çox asılıdır 

Qeyri-məqbul şərait Qeyri-məqbul vəziyyət, ancaq yaxşılaşdıra 

bilər 

Çarəsizlik Qeyri-məqbul vəziyyət, gələcəyə inamın 

olmaması 

 
Müəssisənin rəqabətqabiliyyətlik gücünün təhlili gələcək 

strateji qərarların qəbul edilməsində çox zəruridir. Bu zaman 

əsas rəqiblərin bazarda mövqeyinin qənaətbəxş olub-olma-

masını dəqiqləşdirmək və buna müvafiq tədqiq olunan 

müəssisənin strateji fəaliyyətində baş verən dəyişikliyin 

müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinə müsbət və yaxud mənfi 

təsirini bilmək lazımdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisələrin tədqiqi 

amerikan tədqiqatçısı M.Porterin də tədqiqat obyekti olmuşlar. 
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Müəssisənin daxili parametrlərinə və onun bazarda 

mövqeyinə uyğun olan səmərəli strategiyanın seçilməsi SWOT 

təhlili matrisasının qurulması yolu ilə müəyyən edilir. 

Aşağıdakı şəkildə korporativ strategiyanın seçilməsi üçün belə 

matrisanın nümunəsi göstərilir: 

 

 

   
  
  
  

  

  

İntensiv inkişaf 
Birgə müəssisə 

inteqrasiyası 

İnteqrasiya 

diversifikasiyası 

Rəhbərliyi inkar 

etmək,  

ləvğ etmək 
 

Şəkil 3.8. SWOT təhlil korrelyasiya matrisası 
 

 

Şirkətin strategiyası yuxarıda göstərilən müəssisənin və 

ətraf mühitin xarakterlərini müqayisə (korrelyasiya) etməklə 

matrisanın dörd zonasında müəyyən edilir. Məsələn, matrisanın 

sol aşağı zonası müəssisənin xarici mühitdə təhlükəni ney-

trallaşdıran güclü tərəfindən istifadə edilməyə yönəlmiş strate-

giya üçün xarakterikdir. Burada bazarda inteqrasiya və 

diversifikasiya yolu ilə xarici təhlükələri zəiflədən strategiya ən 

səmərəli hesab olunur. Şirkət nəzərə çarpacaq dərəcədə daxili 

gücə malik olsa da xarici mühitdən çoxlu təhlükələr yaranır, 

ona görə də xarici mühitin təsirinin zəifləməsinə yönəldilən 

strategiya daha səmərəli olur. Bu isə müəssisənin fəaliyyətini 

şaxələndirmək, yəni yeni məhsul istehsalını mənimsəmək və 

yeni bazarlara daxil olmaq, onun biznes fəaliyyətini inteqrasiya 

etməklə yaxşı imkanlara nail olur. Yuxarı sağ zona şirkətin zəif 

tərəflərini kompensasiya edən strategiyaya xarakterikdir. Buna 
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Daxili 
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şirkətlər perspektivdə bazarlarda fəal olmaq üçün birgə 

müəssisələr yaratmaq və bazarın tələbatına müvafiq məhsul 

istehsalı hesabına nail olurlar. Aparılan təhlil göstərir ki, sol 

yuxarı zona satışın daha yaxşı artmasına və genişləndirilməsinə 

söykənir, ancaq matrisanın sağ aşağı zonasında ən yaxşı hal ya 

bazarın ən dar seqmentinə daxil olmaq və yaxud bazardan 

getməkdir. 

   

Əsas nəticələr: 

1. Strateji təhlil müəssisənin strateji inkişaf planının 

hazırlanması prosesinin baslanğıc mərhələsidir. O, öz ara-

larında qarşılıqlı əlaqədər olan iki, tam sərbəst mərhələni əhatə 

etməlidir: xarici işgüzar ərtaf mühitin təhlili və müəssisədə 

resurs potensialının təhlili (daxili imkanlar); 
2. İşgüzar xarici ətraf mühitin təhlili iki aspekti əhatə edir: 

ətraf mühitin - ümumi (uzaq) və spesifik (yaxın) ətraf 
mühitinin təhlilini; 

3. Ətraf mühitin ümumi (uzaq) təhlili iqtisadi, sosialoji və 

texniki proqnozların (PEST sisteminin) hazırlanmasını nəzərdə 

tutur.  

4. Ətraf mühitin spesifik (yaxın) təhlili müəssisənin 

ətrafındakı bazarlarının təhlili ilə xarakterizə olunur. Bu 

aşağıdakı əsas elementləri əhatə edir: 

 İstehsal proqnozu; 

 Struktur inkişafın proqnozu; 

 Rəqabət proqnozu. 

5. Müəssisənin resurs potensialının (daxili imkanlar) təhlili 

strateji təhlilin vacib mərhələsidir. Müasir qərb metodlarında 

müəssisənin daxili imkanlarının qiymətləndirilməsi qiymətlər 

sisteminə söykənir. 
6. Bir sıra MDB ölkələrində keçid mərhələsində müəssisə-

nin resurs potensialının təhlili prosesi aşağıdakı əsas kompo-
nentləri əhatə edir: 

 İstehsal- təsərrüfat fəaliyyətinin və resurslardan 
səmərəli istifadənin təhlili; 
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 Müəssisənin əmlak komplekslərinin təhlili;  

 Maliyyə təhlili. 

7. Müasir şəraitdə strateji planlaşdırma nəzəriyyəsində və 

praktikasında strateji təhlilin modellərinin/ metodlarının 

ümumi qəbul edilmiş vahid təsnifatı yoxdur. Strateji təhlil 

ptaktikasında daha çox yayılmış və geniş –istifadə edilən təhlil 

metodlarının portfelinə yuxarıda baxılan BMQ matrisası, Mak-

Kinsey matrisası, “Mak-Kinsey 7-S” modelini, PİMS 

modelinin və SWOT – təhlilini aid etmək olar. 
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FƏSİL 4.  
STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 
PROSESİNDƏ MƏQSƏDLƏRİN 
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 
MƏRHƏLƏSİ 

 

4.1. Müəssisənin missiyası və baxışları 
 
 

Müəssisə strateji plan tərtib edərkən strateji təhlildən sonra 

növbəti mərhələ-məqsədlərin müəyyən edilməsidir. Onun 

vacibliyi bu mərhələnin bütün tədqiqatçılar tərəfindən ayrıca 

blok kimi baxılması ilə xarakterizə olunmasıdır. 
Müəssisənin inkişafı üzrə məqsəd ilk baxışda heç də eyni 

deyildir. Bu sahədə işlənmiş ədəbiyyatların araşdırılması 
göstərir ki, mütəxəssislər məqsəd anlayışını bir sıra müxtəlif 
anlayışlarla birgə nəzərdən keçirirlər. Belə ki, Y. Çanq və 
F.Kampo-Flores müəssisənin məqsəd və siyasətini müqayisə 
edir [105], B. Karloff – Məqsəd və baxışı [81], İ.Akoff – 
Məqsəd və planlaşdırmanı [63], İ.M.Siroyejin – məqsəd və 
vəzifəni nəzərdən keçirilməsini xüsusi qeyd edirlər. Göstərilən 
hər bir yanaşmanı ətraflı təhlil etmədən qeyd etmək lazımdır ki, 
bunlarda əsas məqsədin müəyyən edilməsi ümumidir və burada 
iki əsas vacib an nəzərə alınır. Birinci, məqsəd müəssisənin 
müəyyən edilmiş bir zamanda inkişaf istiqamətlərini xarak-
terizə edir. İkincisi, məqsəd müəyyən edilmiş zaman ərzində 
müəssisənin arzu olunan imkanlara nail olması ilə xarakterizə 
olunur. Bu proseslərin kəmiyyət və keyfiyyət təhlilini ətraflı 
nəzərdən keçirək. 

Müəssisənin məqsədyönlülük prosesi özü iki böyük 

mərhələyə bölünür: yuxarı rəhbərliyin dəyərlərinə və müəs-

sisənin missiyasına və ilk yaradılmış təsərrüfat qurumunun 

inkişaf etdirilməsi məqsədinin müəyyən edilməsi prosesinə. 

Müəssisənin missiyasının təyin edilməsi üçün onun 

fəaliyyət istiqamətləri tədqiq edilməli, “yaşamaq fəlsəfəsi”-i 

müəyyənləşdirilməlidir, bu isə öz növbəsində müəssisınin 
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fəaliyyət istiqamətlərinin geniş toplusunun müəyyən etməyə 

imkan verir. Ölkənin müəssisələri üçün belə xarakteristika 

nisbətən yenidir, ancaq sənayenin inkişaf etdiyi dövlətlərdə 

strateji planın bu bölməsi məcburidir və bu hər bir bölmə və 

istiqamətlər üzrə dəqiq hazırlanır. 

Müəssisənin missiyası hər bir ayrıca idarə və təşkilat üçün 

hazırlanır və təqdim edilir, müəssisənin nizamnamə konteks-

tində onun iqtisadi, sosial və idarə etmə fəlsəfəsi, mənfəətin 

iqtisadi kriteriyaları, istehsal fəaliyyəti və məhsulun keyfiyyəti, 

müəssisə daxili fəaliyyət stili, işçilərinin seçilməsi və 

yerləşdirilməsi formasında təqdim edilir. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, müəssisənin missiyasının konkret sənəd kimi tərtib 

edilməsi məcburi deyildir. Yəni, missiya müəssisənin yuxarıda 

qeyd olunan istiqamətlər üzrə fəaliyyət səviyyəsi və perspektiv 

inkişaf haqqında məlumatlar toplusu olaraq, onun həyatda 

keçirdiyi və keçirmək istədiyi məqsədlər haqqında məlumatları 

xarakterizə edir. Buna misal olaraq “Sony” şirkətinin devizini 

göstərmək olar. Beləki, “Sony” şirkəti bu sahədə birinci yol 

açan, yeni istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Bu 

şirkət heç vaxt köhnə izlərlə getmir. Bu formada şirkətin daimi 

inkişaf etməsi onun missiyasını təşkil edir. Təbiidir ki, 

şirkətlərin missiyaları bir - birinə yaramır, bu müəssisənin 

qəbul etdiyi fəaliyyət standartlarından keçir. 
Qeyd olunanlardan aydın olur ki, müəssiənin missiyası 

strateji qərarların keyfiyyətinin artırılmasına təsir edir. 
Aşağıdakıları qeyd olunanlara səbəb kimi göstərmək olar:  

 Birinci, işgüzar fəlsəfə (bəzən müəssisənin missiyası 

ədəbiyyatlarda belə adlanır) çox hallarda missiya, şirkətin 

əsasını qoyanın təcrübəsinin öyrənilməsinə və sonrakı rəhbərlə-

rin təcrübəsinə əsaslanaraq formalaşdırılır. Bu müəssisənin 

uğurlarının prinsiplərinin özünəməxsusluğunu göstərir.  

 İkincisi, sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə müəssisənin 

missiyasının müəyyən edilməsində sosial məsuliyyət 

anlayışına üstünlük verilir. İdarəetmənin iri qurumları imkan 

daxilində qısa müddətli gəlirlərin əldə edilməsinə çalışır, ancaq 
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müəssisə rəhbərləri isə daha çox qarşıya qoyulan zəruri 

məsələlərin həll edilməsinə və şirkətin fəaliyyətini cəmiyyətin 

rifahının yüksəldilməsi ilə əlaqələndirir. Başqa sözlə, onlar 

daha çox təşkilatı və sosial yönümlü məsələlərin həll 

edilməsinə üstünlük verirlər. 
 Üçüncüsü, müəssisənin missiyası işçilərin səylərinin 

istiqamətlərini, eləcə də yerinə yetirilən işlərin mahiyyətini 
aydın şəkildə göstərir və bununla da işçilərin müəssisə ilə 
eyniləşdirmə dərəcəsini yüksəldir.  

 Dördüncüsü, strateji seçim şəraitində (məsələn, xüsusi 
məhsula diqqətin artırılması) müəssisənin missiyası reallaş-
dırılan kompramis qərarların tapılmasına imkan verən alətdir, 
bu isə baxılan təşkilatın idarəetmə psixologiyasının vahid 
prinsipini müəyyən edir. 

 Beşincisi, müəssisənin missiyası bazara daha dəqiq 
istiqamət (orientasiya) götürməyə imkan verir, yəni alıcıların 
hansı təlabatının ilk növbədə ödənilməsini müəyyən etmək, müəs-
sisə ilə istehlakçıların maraqlarını tarazlamaq (cəmiyyət və ümü-
mi). 

Missiyanın qurulmasına sadələşdirilmiş formada “Biznes–in-
jenirinq” pozisyasına texnoloji, sistemli baxış” kimi yanaşmaq 
olar. 

Şirkətin missiyasının hazırlanması (formalaşdırılması) bütün 
mühəndis lahiyələndirilməsində olduğu kimi kordinat sistemlər-
indən başlayır. Bu sistemi aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

 “Lazımdır” xətti -bazarın tələbatını əks etdirir; 

 “Edə bilərəm” xətti-şirkətin imkanlarını təyin edir (yeni 

resursların unikallığı və vərdişlər); 

 “İstəyirəm” xətti- biznesin fəlsəfəsini özündə əks etdirir 

(gözləmə, dəyərlər, prinsiplər). 
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Şəkil 4.1. Missiyanın işlənməsinin koordinat sistemi 

 

Belə bir koordinat sistemində missiyanın işlənməsinin 

qarşısında duran əsas məsələ bir tərəfdən bazarın təlabatı, digər 

tərəfdən imkanların və arzuların kompramislərini müəyyən 

edən prinsiplər qarşılıqlı razılaşdırılmalıdır. 

Missiyanın hazırlanması proseduru bazarın konyekturası 

(lazımdır), şirkətin imkanları (edə bilərəm), şirkətin can atması 

(istəyi) və ətraf mühitin məhdudluğu (olar) münasibətlərin təhlili 

matrisasını əks etdirir və bu aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. 
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Şəkil 4.2. Şirkətin missiyasının hazırlanması sistemi 

İstəyirəm 

(sistemin idarə 

edilməsi) 

Missiya 

3 2 
Edə bilərəm 

(sistemin 

imkanları) 

Lazımdır (ətrafın 

təlabatı) 

1 
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Müəssisənin missiyasında əks olunan elementlərə ətraflı 

baxaq.  

Bir qayda olaraq müəssisənin missiyasının tərkibində bir 

sıra elementlər vardır. Onun strukturunun nümunəsi aşağıdakı 

şəkildə verilmişdir: 

 

Müəssisənin missiyası 

 

Baza istiqamətləri 

 Məhsul/xidmət sistemi üzrə 

 Alıcı/bazar sistemi üzrə 

 Texnoloji güclər 

 

Artım və gəlir 

 

Sahibkarlığın səviyyəsi və 

strukturu 

 

Sosial cavabdehlik 
 

 

Şəkil 4.3. Müəssisənin missiyasının əsas elementinin 

xarakteristikası 

 
Müəssisənin missiyasının birinci elementi aşağıdakıları 

özündə əks etdirir: 

 Məhsul/xidmət sistemi üzrə baza istiqamətləri 
(“istəyirəm” xətti). 

 Alıcı/bazar sistemi üzrə baza istiqamətləri (“lazımdır” 
xətti) 

 Texnoloji gücün baza istiqamətləri (“edə bilərəm” xətti) 

Göstərilən istiqamətlər bir-birini əvəz və inkar edə bilər. 

Göründüyü kimi birinci hadisə optimaldır, ancaq müəssi-

sənin praktiki fəaliyyətində bu az baş verir. İkinci variantda 

1 

2 

3 

4 



70 

(qarşılıqlı inkar) ehtimalı azdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

missiyasının yeniləşməsi ilə əlaqədar dəyişikliklər onun ilkin 

təsərrüfatçılıq strukturuna daxil edilir. Baza istiqamətlərinə 

aparıcı (prioritet) kriteriya sistemi kimi baxdıqda bir çox 

hallarda kompramis (qarşılıqlı razılaşma) variantlar seçilir. 

Müəssisənin missiyasının ikinci elementi inkişaf və gəlir 

bu müəssisə üçün çox vacib elementdir. Müəssisənin iqtisadi 

artımı çox vacibdir. Çünki bu müəssisənin bazarda mövqeyini, 

rəqabətqabililiyyətinin saxlanmasına imkan verir. Müəssisə 

milli iqtisadiyyatın bütünlüklə artım tempinə müvafiq inkişaf et-

məlidir. Mənfəət müəssisənin missiyasının tərkib hissələrindən 

olub daim ona müəssisənin inkişafını təmin edən amil kimi 

baxılır. Burada heç də alınmış gəlirin çəkisinin kəmiyyət xarakte-

ristikası vacib sayılmır. Əsas məsələ divident ilə “gəlir olacaq” 

xərclər arasındakı balansın saxlanılmasıdır, hansı ki, bu balans 

müəssisənin bazarda mövqeyini saxlayaraq sonrakı inkişafını 

təmin edə bilər. 

Müəssisənin missiyasının üçüncü elementi – sahibkarlı-

ğın səviyyəsi və strukturu. Çox hallarda bu element müəssisə-

nin sahibi və onun yuxarı rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləş-

dirilir. Sahibkarlıq səviyyəsi altında müəssisə üçün prioritet 

sayılan istehsal və iqtisadı fəaliyyətin vəziyyəti başa düşülür. 
Müəssisənin inkişaf tsiklinə uyğun olaraq müəssisə 

istənilən anda aşağıda göstərilən üç mərhələdən birində olur. 

 İnkişaf (artım); 

 Stabilləşmə; 

 Fəaliyyət göstərmək zəruriyyəti (xarici ətraf mühütün 
təsirindən öz maraqlarını qorumaq). 

Aydındır ki, müəssisənin rəhbəri üçün ən çox cəlb edici 
müəssisənin inkişaf mövqeyidir. Ancaq, qeyd etmək lazımdır 
ki, milli iqtisadiyyatın sahələrində fəaliyyət göstərən müvafiq 
müəssisənin satış həcminin inkişaf tempinin azalması və hətta 
aşağı salınması gəlirliyin azalmasına, nəticədə müəssisənin 
missiyasının həyata keçirilməsinə bu və ya digər formada təsir 
edir. Sahibkarlıq strukturu iqtisadi və istehsal fəaliyyətinin 
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seçilməsi ilə müəyyən olunur. Bu nəinki sənaye sahəsini və 
yaxud satış bazarını təyin edən böyük müəssisələrə aiddir, eyni 
zamanda konkret məhsul və bazarın şəraiti ilə bağlı olan orta 
və kiçik müəssisələrə də aiddir. 

Qərb şirkətlərinin analogiyası üzrə bazar şəraitində müəs-
sisənin iqtisadi və istehsal fəaliyyətinin strukturunu aşağıdakı 
kimi müəyyən etmək olar: 

- Sadə biznes - bir məhsul istehsal edir (bir sahəli) 
- Hökmran (dominant) biznes - istehsalın diversifikasi-

yası, yəni hər hansı bir məhsul istehsalına yönəlir. 
- Müqayisəli biznes - istehsalı bazarda hökmran olan 

məhsulu sıxışdıran yeni məhsul istehsalına yönəltmək (diversi-
fikasiya etmək). 

- Asılı olmayan biznes- diversifikasiya olunan istehsalda 
bütün məhsullara (sahəyə) eyni münasibət, yəni istehsal və 
iqtisadi fəaliyyətin strukturları mütləq balanslaşdırılmalıdır. Bu 
isə aşağıda göstərilən istiqamətlər kimi başa düşülür. 

- əsas (prioritet) fəaliyyətin gücləndirilməsi; 
- ümumi əlaqə (xətt) hansı ki, müxtəlif fəaliyyət formala-

rını birləşdirir. 
Son zamanlar qərb menecerləri fəaliyyətin prioritet sahə-

lərinin müəyyən edilməsində təsərrüfatçılığın strateji zonasının 
konsepsiyası çox istifadə edilən məhsul yanaşmasına üstünlük 
verirlər [66]. 

Missiyanın dördüncü elementi sosial məsuliyyətlər. Bu 

sahədə araşdırmalar və tədqiqatlar aparan K.Devis və 

R.Blomstrom tədqiqatlarında xüsusi olaraq qeyd edirlər ki, şir-

kətin sosial məsuliyyətini təmin edən yüksək rəhbərlik müəssi-

sənin şəxsi maraqlarını nəzərə almaqla yanaşı, bütövlükdə cə-

miyyətin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirilmiş 

zəruri öhdəlikləri də prioritet kimi qiymətləndirirlər. Bu zaman 

şirkətin və cəmiyyətin maraqları arasında balansın təyin edil-

məsi və bu tarazlığın təmin edilməsi vacibdir. Bununla yanaşı 

müəssisə cəmiyyətlə əlaqəli fəaliyyət göstərməlidir.  
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Bunlar ilə yanaşı digər iqtisadçılar Y.Çanq və F.Kampo-

Flores şirkətin sosial məsuliyyətini müxtəlif sahələrdə 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə araşdırmalarını aparmışlar: 

1. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi. Bu istiqaməti 

böyük sərbəst vəsaitə malik olan iri koorporasiyalar (sənaye-

maliyyə qrupları) inkişaf etdirirlər. Bu istiqamətin reallaşdırıl-

masının konkret forması müəssisə tərəfindən həyata keçirilən 

biznes strategiyasından asılıdır. Bu istiqamət yeni iş yerinin 

açılmasını, aztəminatlı vətəndaşlara kömək etmək, konkret 

elmi layihələri maliyyələşdirmək, mədəniyyət və incəsənət 

sahələrinə himayəçilik etməkdir.  
2. Müəssisənin işçilərinin sosial müdafiəsi. Bu istiqamət 

xüsusi xarakterə malikdir. Belə ki, ilkin olaraq “sosial imic”-
dən başqa əlavə əmək məhsuldarlığının artırılmasına, 
müəssisənin səmərəli fəaliyyətinin artmasına şərait yaradır. 
Qeyd olunan istiqamətlər müəssisənin sosial strategiyasının 
formalaşdırılması məqsədi ilə hazırlanır və onun həyata 
keçirilməsində realizasiya olunur. 

3. Bazarda öz fəaliyyətinə nəzarət. Bu istiqamət istehsal 

olunan məhsula qiymət qoymanın sosial yönümlü olma siyasəti 

rəqiblər ilə satış bazarında sivil mübarizəni əhatə edir. 

Sosial cavabdehliyin bu aspektinə xüsusi fikir vermək 

lazımdır, çünki bir çox hallarda ölkə sahibkarlığında ya bu 

istiqamət tamamilə yoxdur ya da az diqqət verirlər, yəni 

deklarativ xarakter daşıyır. Bununla yanaşı məhz bazarda öz 

fəaliyyətinə nəzarətlə müəssisənin sosial cavabdehliyi başlayır. 

Müəssisənin sosial cavabdehliyinin həyata keçirilməsi 

formaları, çox müxtəlifdir. Strateji idarəetmə səhəsinə məhşur 

mütəxəssis olan Q.Qrinli müəssisənin sosial cavabdehliyini 

təmin edən dörd yolunu təklif edir [109]. 

 Müəssisə özünün sosial cavabdehliyini deklarasiya edir 

və buna konkret işləri ilə cavab verir. Hər şeydən əvvəl o incə-

sənət, mədəniyyət, idman yəni çoxlu sayda tamaşaçılar 

toplayan mədəni – maraqlı tədbirlərin keçirilməsinə sponsorluq 

edir.  
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 Müəssisə yalnız uzunmüddətli layihəsi ilə əlaqədar 

sosial cavabdehliklərdən danışır. Misal olaraq qeyd etmək olar 

ki, məhşur Fiat konserni öz filiallarına yaxın olan memarlıq 

abidələrinin restavrasiyasına böyük məbləğdə vəsait qoyur 

(məsələn, Linqotto parkı, Venesiya və Florensiya sarayları). 

 Sosial cavabdehlik strategiyanın elementlərindəndir 

(funksional deyil, baza, çünki sosial strategiya çoxlu sayda 

təşkilatlarda formalaşdırılır). 

Bu hər şeydən əvvəl yeni inkişaf edən gənc şirkətlərə 

xarakterikdir, çünki onlar öz imiclərini formalaşdırmaq üçün 

sosial cavabdehliklə birbaşa əlaqəlidirlər. 

 Biznesdə strategiyanın tərkib elementlərindən olan 
sosial cavabdehlik gəliri olmayan və yaxud az olan 
müəssisələrdə üstünlük təşkil edir, ancaq dövlət sektorunun 
böyük müəssisələri üçün də sosial cavabdehlik mövcuddur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisə və təşkilatların 

missiyasına çoxlu amillər təsir edir, ona gorə də onların 

arasında çox əhəmiyyət kəsb edən amillərə xüsusi fikir vermək 

lazımdır. Beləki, onlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

Birincisi, müəssisənin tarixini göstərmək olar. Müəssisə-

nin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə və eyni müddət üçün müəs-

sisənin cəmiyyət tərəfindən qəbuledilməsi və təsərrüfatçılığın di-

gər subyeklərinə müvafiq bir sıra strategiyalar işlənilir. Bunlar isə 

müəssisənin cari missiyasının formalaşdırılması və realizasiyası 

prosesləri üzrə nəzərə çarpacaq dərəcədə məsuliyyətlər qoyur. 
İkincisi – rəqabət mübarizəsi sahəsində xüsusi üs-

tünlükləri, yəni nou-hau, patentlər, sahələrin monitorinqi, 
imkanlar və s. üstünlükləri müəsisənin missiyasına daxil etmək 
olar.  

Üçüncüsü – imkan və təhlükə. Hansı ki, yuxarıda göstə-

rildiyi kimi strateji təhlil prosesində müəyyən edilir. Bunlardan 

daha real olanı müəssisənin missiyasını tənzimləmək məqsədi 

ilə istifadə edilə bilər. 

Dördüncüsü - iştirakçıların (stakeholder) təsiri. Strateji 

menecmentdə bu anlayış daha geniş mənada istifadə edilir. 
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra qərb iqtisadçıları bunun 

mahiyyətinin açıqlanmasına müxtəlif formalarda yanaşırlar. 

Məsələn, A.P.Qradov “Şirkətin iqtisadi strategiyası” monoq-

rafiyasında bu termini “strateji qrupların təsiri” kimi qeyd edir, 

yəni bu yanaşma konkret missiyaya təsir edir [102]. 

Monoqrafiyada o, bu amili maraqlı şəxslərin yanaşması kimi 

göstərmişdir. Qeyd edilənlər göstərir ki, bu amillərə vahid 

yanaşma olmadığı üçün onlar ilə əlaqədar məlumatların 

toplanması və qəbul edilməsində bir sıra çətinliklər vardır. 

Bunlar ilə əlaqədar nəzərə almaq lazımdır ki, iştirakçıların 

təsiri amili müəssisənin fəaliyyətinə təsir edir və ona görə də 

bu amili təsərrüfatçılıq strukturunun missiyasının 

formalaşmasının ilk anında nəzərə almaq lazımdır. 

Bu amilin strukturu aşağıdakı şəkildə verilmişdir. 

 

 
Sxem 4.1. Steykholderlərin (iştirakçıların) strukturu. 

 

4.2. Yüksək rəhbərliyin dəyərləri 
 

Müəssisənin missiyasına əlavə məqsədlər hazırlanarkən 

dəyərlər sistemi tədqiq edilir və toplanılır. Bu dəyərlər material 

və eyni zamanda qeyri material ola bilər.Bu sahədə aparılan 

tədqiqatlarda çox düzgün olaraq qeyd edilir ki, (K.Boumen) 

menecerin onu əhatə edən dünyanı qəbul etməsi bir çox sayda 
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amillərdən asılıdır, məsələn, onların aldıqları təhsil, təlim-

tərbiyyə və onun həyat – istehsalat təcrübəsi və s.. Ona görə də 

şirkətin strategiyasının hazırlanmasında və struktur dəyişiklik-

lərinin aparılmasında mütləq menecerin və idarəedici 

komandanın şəxsi keyfiyyətləri nəzərə alınmalıdır [72]. Eyni 

zamanda şirkətin strategiyası yüksək rəhbərliyin dəyərlərinə, 

onun aldığı təhsilə, biliyə, idealara, inamlara və s. amillərə 

uyğun müəyyən edilir və hazırlanır. Dəyərlərin bu formada 

müəyyən edilməsi onun əvvəlki təcrübəsinə əsaslanaraq, 

yüksək rəhbərliyin malik olduğu biliyi, ideaları və inamı 

formalaşdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, qərb tədqiqatçıları 

T.Conson və R.Soles öz araşdırmalarında strateji idarəetmə 

proseslərində yüksək rəhbərliyin dəyərlərinin üç vacib 

amillərini fərqləndirir [112]. 

1. Top-menecerin aid olduğu cəmiyyətin və sinfin 

dəyərlərə xarici təsiri; 

2. Biznes təbiəti bazar situasiyası ilə birlikdə cəmiyyətin 

tələbatının ödənilməsi üçün istehsal olunan məhsulun 

zəruriliyi; 

3. Şirkətin mədəni seqmentləri, şirkətin tarixi, idarəetmə 

güclərinin praktikası, müəssisədə tətbiq olunan planlaşdırma və 

nəzarət sistemlərinin daxil edilməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək rəhbərliyin dəyərlərini 

müəyyən edən yuxarıda göstərilən amillər müəssisənin missi-

yasının tərkib hissəsi olduğu üçün müəssisənin missiyasının 

yüksək rəhbərliyin dəyərlərinə təsir etməsi tam məntiqlidir. 

Adətən strateji planlaşdırma problemlərinin tədqiq edildiyi 

ədəbiyyatlarda yüksək rəhbərliyin dəyərləri xarici-daxili 

prinsiplərə bölünməsinə əsaslanır. 
Top menecerlərin dəyərlərinin daxili sistemi onların 

fərdi sahibkarlıq hissləri, peşəkarlıq məqsədləri və rəhbərin 
imkanları ilə müəyyən edilir. Bunlar yüksək rəhbərliyin 
dəyərlərinin zamana və planlaşdırmaya yanaşmalarda olan 
dəyişilikləri stimullaşdırır. 
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Xarici dəyərlər sistemi- Top menecerin aldığı təhsil, 

təhsilin səmərəliliyi və planlaşdırma sistemi. Bu dəyərlər top 

menecerin xarici işgüzar mühitdə məhsul istehsalı prosesində 

bilavasitə iştirakı olduğu səviyyəyə görə təyin edilir, daxili də-

yərlənmə sistemi ilə fərqlənirlər. Xarici və daxili dəyərlənmələr 

arasındakı razılaşmanın olmaması strateji idarəetmə prosesində 

nəzərdə tutulan dəyişiliklərin həyata keçirilməsinə müqavimət 

göstərə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək rəhbərliyin də-

yərləri konkret top menecerlərin müxtəlif formada yanaşmasına 

baxmayaraq, onlar müəyyən fəaliyyət, təcrübə və vərdişlərə 

malikdir. Bu daha çox iqtisadi hədəflərə və yaxud sosial 

məqsədə uyğun məsuliyyət istiqamətləri ilə əlaqəlidir. 

 
Sxem 4.2. Yüksək rəhbərliyin dəyərləri, müəssisənin məqsədi 

və missiyasının qarşılıqlı əlaqələrinin xarakteristikası 
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Hər bir top menecerin yüksək rəhbərlik sisteminin nəticəsi 

kimi özünün fərdi professional məqsədlərini formalaşdırır, be-

ləki, hər bir menecer özünün konkret dəyərlərini əhəmiyyətlilik 

dərəcəsinə görə intutiv təsnifləşdirir. Aşağıda yuxarı idarəetmə 

personalları arasında aparılan sosioloji nəticələr göstərilmışdir. 

Menecer öz işçisini adətən üç qrup -nailiyyət, iqtisadi 

təhlükəsizlik və kompakt amillərin toplusuna görə təyin edir.  

Nailiyyət menecerin iş yerində həyata keçirdiyi fəaliyyət 

növlərinin potensional mənimsəməsi ilə bağlıdır. İqtisadi 

məqsəd il ərzində menecerin pul şəklində gəlirlərinə əsasən 

menecerin aid olduğu yaşayış tərzinə müvafiq sinifə uyğundur. 

 

Cədvəl 4.1. AFR-nın şirkətlərinin rəhbərlərinin hədəflərinin 

(orentasiyasının) dəyərləri 

 

Göstəricinin adları Dərəcə (ranqı) 

Orta  Daha çox təyin 

edilən 

Gəlir 2.44 I 

Təhlükəsizlik 3.24 II 

Heyyət qarşısında sosial məsuliyyət 5.51 III 

Bazar payı 5.20 IV 

Müstəqilliyi 4.46 V 

İstehlak xidmətlərinin səviyyəsi  4.50 V 

Artım 4.87 VI 

Məhşurluğu (prestij) 6.47 VII 

 
Burada problem hər şeydən əvvəl ondan ibarətdir ki, pul 

şəklində mükafatlandırma menecerin və onun ailəsinin uzun 

müddətli planına uyğun deyil, çox hallarda qısa müddətli 

mükafatın alınmasıdır. Həyatın müxtəlif yaşayış tərəflərinə aid 

olan psixoloji komfortu şəxsi məqsədlər şəklində biznes 

fəaliyyəti verir, məsələn karyera, fərdi status, işdən qovulma 

qorxusu, vaxtında və qənaətbəxş tibbi yardım almaq (tibbi 
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sığorta) və təqaüdün həcmi (sosial müdafiə fonduna qədər 

köçürülmələr) 

Aydındır ki, menecerin müəssisəsinin səmərəli 

fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsində hər hansı nöqsanları 

və kənarlaşmalar, onunla müəssisə arasında münaqişə yaradır, 

bu isə son nəticədə menecerin səmərəli fəaliyyətinə öz təsirini 

göstərir. Bundan başqa həyat tərzi dəyərləri ayrıca bir 

istiqamətdir, yəni burada insanların fiziki və yaradıcı (elmi 

yanaşmalar) fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün tələb olunan 

şərait başa düşülür. Məşhur sosioloq S.S.Frolov bunlara 

aşağıdakı göstərilənləri aid edir: rahatlıq (təhlükəsizlik və 

sağlamlıq), imkanlar (müxtəlif material və xammal), təhsil 

səviyyəsi (bilik, məlumat almağa malik olma potensialı və 

mənəvi əlaqələr), diqqət (prestij, şöhrət və reputasiya). Moral 

dəyərlər qrupuna düzgünlük, xeyirxahlıq və digər mənəvi 

keyfiyyətlər aid edilir. Hakimiyyət kimi dəyərlər qrupuna daha 

geniş universal və nəzərə çarpacaq dəyərlər aid edilir, belə ki, 

hakimiyyət istənilən digər dəyərlər əldə etməyə imkan verir.  

 
4.3. Müəssənin inkişaf məqsədlərinin müəyyən 

edilməsi 
 

Müəsissənin inkişaf məqsədləri ilkin təsərrüfatçılıq struk-

turunun fəaliyyətini həyata keçirən istiqamətlərindən ibarətdir. 

Bütünlükdə bu, məqsədin keyfiyyət xarakteristikasıdır. Digər 

tərəfdən isə məqsəd müəyyən zaman ərzində sistemin arzu 

olunan vəziyyətini mütləq müəyyən etməlidir. Bu sahədə elmi 

araşdırmalar aparan T.Kono qeyd edir ki, “təşkilatın məqsədi 

zəruri resurslara uyğun olan qiymətlər sisteminə müvafiq 

formalaşdırılır” [84]. 

Məqsədin formalaşdırılması müəsisənin məqsədlərinin 

məntiqi ardıcıllıqla sistemləşdirilməsi prosesidir. Bu isə yuxarı 

rəhbərliyin təcrübəsi və intuisiyasına əsaslanaraq müəyyən 

edilir. Ona görə də müəssisənin inkişaf məqsədlərini 

formalaşdırarkən həyatdakı bütün hadisələr üçün resept vermək 
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olmaz, yalnız məqsədyönlü prosesə prinsipial yanaşmalar və ya 

bu istiqamətdə məqsədyönlü müvafiq araşdırmalar aparmaq 

olar. Müəssisənin inkişafı üçün müəyyənləşdirilən məqsəd çox 

təbəqəlidir. Birincisi- planlaşdırma sisteminə analoji olan 

ierarxiya yaradır yəni, məqsədlər sisteminin “kontur planı” var. 

Müəssisənin hər bir struktur vahidi reallıqda bir neçə inkişaf 

məqsədinə malik olmalıdır, ona görə starteji planın məqsədinin 

formalaşdırılması o vaxt uğurlu olur ki, müəssisənin məqsədi 

və ayrı-ayrı struktur bölmələrinin məqsədləri arasında balans 

yaradılır. İkincisi – məqsədi iki qrupa bölmək olar: sistemin 

məqsədi və iştirakçıların məqsədi. Sistemin məqsədi zəruri re-

surslara malik olmaqda eyni baxışlara malikdir. İştirakçıların 

məqsədi ierarxiyanın müxətlif səviyyələrinə uyğun olan resurs-

lara malik olma arzusu ilə birbaşa əlaqədardır. Birinci hadisədə 

məqsədin sadə ierarxiyasından, ikincidə iştirakçıların məqsəd-

lərinin ierarxiyasından danışılır. Ancaq praktikada təbii olaraq 

bu iki struktur birləşir və məqsədin bütöv ierarxiyasını yaradır, 

bu isə aşağıdakı sxemdə verilmişdir.  

Müəssisənin inkişafına yönəlmiş məqsədlərin ierarxiya-

sının tam təhlil edilməsi aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan 

verir. Bir tərəfdən struktur bölmələrinin inkişaf məqsədlərinin 

və onların rəhbərlərinin xarakteristikalarının hissə-hissə 

baxılması, onları razılaşdırmağa imkan verir, bu isə öz növbə-

sində məqsədin iki sahəsini- sadə ierarxiya və iştirakçıların 

məqsədlərinin ierarxiyasını razılaşdırmaq imkanını verir. 

Rəhbərliyin məqsədlərinin nəzərə alınmasının zəruriliyi o 

amillərdən irəli gəlir ki, bu amillərin həyata keçirilməsi, ayrı-

ayrı bölmələrin məqsədlərinin həyata keçirilməsini və buna 

müvafiq müəyyən zaman çərçivəsində müəssisənin inkişafının 

tələb olunan səviyyəyə çatdırılma ehtimalını nəzərə çarpacaq 

dərəcədə artırır. Qeyd etmək lazımdır ki, digər tərəfdən bölmə-

lərin və ümumilikdə müəssisələrin işçilərinin məqsədləri çox 

hallarda bir-birinə əks olur. Müəssisənin inkişaf məqsədlərinin 

səviyyəsi və ierarxiyanın ardıcıllığı, onun tipindən asılı olması 
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amili daimi nəzərə alınmalıdır. İxtisaslaşdırılmış müəssisələrin 

qeyd olunan bölmələrinin məqsədləri bir-birinə əksdir. 

Aşağıdakı sxemdə müəssisələrin inkişafının tam ierarxiyası, 

şirkətin fəaliyyətinin şaxələndirilməsi istiqamətləri verilmişdir. 

 

Şəkil 4.4. Müəssisənin inkişaf məqsədlərinin tam 

ierarxiyası 
 

Müəssisənin inkişaf məqsədlərinin tam ierarxiyasının 

hazırlanmasında nəzərə alınan bir sıra ümumi xarakteristikaları 

qeyd etmək lazımdır, bunlar aşağıdakılardır: 
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- Nisbətən aşağı səviyyəli ierarxiyanın məqsədi, mütləq 

daha yüksək səviyyəli məqsədin daxilində yerləşdirilməlidir 

(məqsədin kiçik tələbləri); 

- Daha yüksək ierarxiyanın məqsədi uzun müddətə 

yönəldilməlidir; 

- Müəssisənin konkret bölmələrinin məqsədi daha yuxarı 

idarə etmə məqsədlərinə aid edilməli; 

- Məqsəd kəmiyyətin qiyməti olmadan yalnız keyfiyyətə 

yönəldilə bilər, bu isə göstəricilərin əhəmiyyətini heç azaltmır; 

- Zaman keçdikcə işçilərin motivasiyası dəyişir, ona görə də 

məqsədlərin ierarxiyası daimi ölçü deyil, yüksək səviyyənin 

məqsədinin həyata keçirilməsi mərhələlərinin tənzimlənməsinə 

ehtiyac duyulur. 

Daha sadə şəkildə şərh etmək üçün aşağıdakı məqsədin 

ierarxiyasının yuxarı səviyyəsini – müəssisənin inkişaf 

məqsədini qeyd etmək lazımdır. 
Müəssisə, təşkilat səviyyəsində məqsədlərin müəyyən olun-

ması, stateji planlaşdırma və idarəetmə işinin təşkil 
edilməsində bir çox yanaşmalar vardır. Bir sıra tədqiqatçılar 
məqsədin müəyyən edilməsində keyfiyyətin xarakterlərinə 
üstünlük verirlər [109], başqaları isə əksinə, hesab edirlər ki, 
məqsəd yalnız kəmiyyət göstəriciləri ilə xarakterizə edilə bilər 
[106]. Bundan isə məqsədin müxtəlif anlayışları ortaya çıxır: 
inkişafa yönəlmiş (keyfiyyət xarakteristikası) və sistemin arzu 
olunan vəziyyəti (kəmiyyət qiymətləndirməsi). Ancaq, aparılan 
tədqiqatlar göstərir ki, məqsədlərin hər iki istiqaməti keyfiyyət 
xarakteristikası və onların kəmiyyət qiymətləndirməsi imkan-
larına baxılması daha məqsədəmüvafiqdir. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, məqsəd qoyuluşunun konkret göstəricilərinin 
istifadə edilməsinin mahiyyəti müəssisənin yerləşdiyi ölkədən 
asılı olaraq fərqlənirlər. Aşağıdakı cədvəldə müəssisələrin 
forması və onun həcmi verilmişdir. 

Məqsədin müəyyən edilməsində ən çox inteqrasiya olunan 

göstərici- satış həcmi göstəricisini qeyd etmək olar. Digər 

göstəricilər isə müəssisəni xarakterizə edən və yaxud onları 
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formalaşdıran amilləri (artım tempi, material xərcləri) yaxud 

onlardan hesablanan (mənfəət) göstəricilərdir. 

Məqsədin müəyyən edilməsində ən çox inteqrasiya olunan 

göstərici- satış həcmi göstəricisini qeyd etmək olar. Digər 

göstəricilər isə müəssisəni xarakterizə edən və yaxud onları 

formalaşdıran amilləri (artım tempi, material xərcləri) yaxud 

onlardan hesablanan (mənfəət) göstəricilərdir. 
 

Cədvəl 4.1. Müəssisənin inkişaf məqsədlərinin xarakteristikası 
 

Birinci qrupun inkişaf istiqamətinin məqsədi 
a) Bazarda liderlik - rəqabət pozisiyası 

- innovasiya səviyyəsi 
- texnologiya sahəsində öndə olma 

b) Bazarlarda paylanma 
vəziyyəti 

- bazarların sayı (seqmentin) 
- istehlakçı qrupların sayı 
- sahələrin sayı 
- ölkələrin sayı 

c) İstehlaçılara xidmət - məhsulun davamlılığı (ehtibarlılığı) 
- məhsulun keyfiyyəti 
- məhsulun xeyirli olması 

İkinci qrup. Sistemin fəaliyyətinin səmərəliliyini xarakterizə 
edən məqsəd 

a) İnkişaf (artım) - satışın həcmi 
- istehsal həcmi 
- gəlirlilik səviyyəsi (mənfəət) 

b) Mənfəətllik - xüsusi dövriyyə vəsaitlərinə nisbətən 
- aktivlərə nisbətən  
- nizamnamə fonduna nisbətən 
- satış həcminə müvafiq qazanılan gəlir 

(mənfəət) 
Üçüncü qrup. Daxili məqsədlər 

a) Rentabellik 
(məhsuldarlıq) 

- ümumi aktivlərin satışı 
- ehtiyatların həcmi 
- kreditlərin ödəmə müddəti 
- likvidlik 
- satış həcmində üstəlik xərclər 

b) Heyyət - işçilər arasındakı münasibətlər və 
mikromühit 

- isçilərin inkişafı (vəzifə üzrə) 
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- işçilərin orta mükafatlandırılması 
- işləyən hər bir nəfərə düşən satış həcmi 

Dördüncü qrup. Xarici məqsədlər 
a) Sosial cavabdehlik - təşkilatın imici 

- ehtiyatların istifadə edilməsi 
- ictimai fəallıq 
- müəssisənin yerləşdiyi ərazidə 

yaşayanların həyat səviyyəsi 
- qiymət və gəlirlərin nisbəti 

 

Cədvəl 4.2. Uzunmüddətli planlaşmada məqsədlər (%) 
S/s Göstəricilərin adı Böyük 

Britaniya 

Yaponiya ABŞ 

1. Satış həcmi 51 88 63 

2. Artım tempi 59 64 65 

3. Mənfəətin həcmi 53 87 57 

4. Bütün aktivlərə olan mənfəət 

norması 

59 42 52 

5. Mənfəətin satış həcminə 

nisbəti 

37 61 44 

6. Bazarlarda payı 50 41 48 

7. Qiymətin baza siyasəti 49 50 70 

8. Mənfəətin cəlb edilməsinin 

baza siyasəti 

47 51 61 

 

Cədvəl 4.3. Müəssisənin növündən asılı olaraq uzunmüddətli 

planlaşdırmada məqsədlər 

 
S/s Göstəricilərin adı İxtisaslaşdırıl

mış şirkətlər 

Şirkətin fəaliyyətinin 

şaxləndırilmə- 

diversefikasiya vəziyyəti 

1. Artım tempi (%) 78 61 

2. Bütün aktivlərə gəlir 

norması (%) 

33 56 

3. Bazarda payı (%) 89 56 
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Cədvəl 4.4. Müəssisənin həcmindən (ölçüsündən) asılı olaraq 

uzunmüddətli planlaşdırmanın məqsədi (%-lə) 

 
Göstəricilərin adı Cəmi Böyük 

şirkətlər 

Orta 

şirkətlər 

Kiçik 

şirkətlər 

Uzun müddət ərzində optimal 

artım tempinin təmini 
40.4 46.4 36.9 25.0 

Avadanlıqların fasiləsiz 

yeniləşdirilməsi 
15.3 11.9 12.5 25.0 

Uzun müddətdə mənfəətin opti-

mal normasının təmin edilməsi 
18.7 13.3 29.2 19.4 

Rəqabət qabiliyyətliliyin 

yüksəldilməsi 
4.2 5.6 2.1 11.1 

İdarəetmə təliminin davamlı 

olmasının təmin edilməsi 
15.1 18.5 - 19.4 

Bazarın davamlı olma 

vəziyyəti  
1.7 - 10.4 - 

Mənfəətin optimallaşdırılması, 

monopoliyanın təmini 
1,7 - 10,4 - 

Müəssisənin xərclərinin 

azaldılması 
3 2.2 3.1 - 

Sair 1,5 2,2 3,1 - 

Cəmi 100 100 100 100 
 

Qərb ölkələrində şirkətlərin strateji planlaşdırma təcrübəsi 

göstərir ki, məqsədləri müəyyən edən göstəricilərin sayı və 

onların toplusu bir sıra amillərdən asılıdır. Bunlara aşağıdakı 

amilləri aid etmək olar: 

- Planın işlənilmə səviyyəsi; 

- Mülkiyyət forması; 

- Müəssisənin tipi (ixtisaslaşmış və yaxud diversifikasiya 

edilmə səviyyəsi); 

- Müəssisənin həcmi (kiçik, orta və böyük). 

Ona görə də müəssisələrin strateji inkişaf planının tərtib 

edilmə prosesində məqsədlərə nail olma göstəricilərini 

müəyyən edərkən bu göstəricilər bütün təsərrüfat strukturları 

üçün eyni qəbul edilə bilməz. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 

adətən müəssisə səviyyəsində məqsədlər 3-5 il üzrə, bölmələrin 
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məqsədləri isə bir ildən üç ilə qədər müddət üçün müəyyən 

edilir, ancaq operativ məqsədlər qısamüddətli hesab edilir və 

bir il müddətinə qəbul olunur. 

Müəssisənin formalaşdırılan inkişaf məqsədləri müəssisə-

nin qarşısında qoyulan tələbləri ödəməlidir. Bu ümumi 

tələblərə aşağıdakıları aid etmək olar: 
1. Hədəf. Müəssisənin müəyyən dövr ərzində mütləq arzu 

olunan səviyyəyə çatması, ancaq bu qeyri-real olmamalıdır. 
Çünki, qarşıya qoyulan hədəfə çatmaq üçün həyata keçirilən 
məqsədlər müəssisənin əsas resursları daxilində həyata keçirilir. 

2. Çeviklik. Bazar şəraitində bütün təsərrüfat subyektləri 

qeyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstərir, beləki, bu xarici 

ətraf mühitdə baş verən bir sıra dəyişikliklər və daxili şəraitin 

dəyişməsinin ehtimal olunan mühitində baş verir. Məsələn, 

rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı motivasiyasında 

dəyişikliklər. Ona görə də müəssisənin müəyyən edilmiş 

məqsədi müvafiq şəraitə uyğunlaşma imkanına malik ol-

malıdır. (Bu uyğunlaşma məqsədin mahiyyətində nəzərə 

alınmalı) yəni, ciddi fəsadlar ilə nəticələnməyən, mümkün olan 

dəyişiklikləri edilməlidir. 

3. Ölçülə bilmə məqsədin hər bir keyfiyyət xarakteris-

tikasında kəmiyyət ölçüsünün olması məqsədəmüvafiqdir. 
4. Arzu olunan vəziyyətə çatmanın stimullaşdırılması. 

Müəssisənin inkişaf məqsədi bütövlükdə müəssisə və hər bir 
işçi üçün stimullaşdırıcı xarakterə malik olmalıdır. Bu zaman 
məhsulun rəqabət qabiliyyətinə malik olmasına nail olmaq və sa-
tış bazarında möhkəm mövqe, satış həcminin artırılmasından asılı 
olaraq mükafatlandırma, mənfəət norması nəzərə alınmalıdır.  

5. İnkişaf məqsədlərinin qurulmasının ierarxiyası. Bu 
aspektə yuxarıda ətraflı baxılmış və qeyd edilmişdir ki, müəssi-
sənin inkişafının formalaşdırılması ierarxiya səviyyəsinə müva-
fiq olmalıdır (yəni sərəncamında olan resursların səviyyəsinə 
uyğun olmalı).  

6. Fikirlərin dəqiq olması, yəni kollektiv üzvlərinin 

fəaliyyəti müəssisə tərəfindən tam başa düşülməlidir.  
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Strateji planlaşdırma nöqteyi nəzərincə məqsədlərin 

müəyyən edilməsinə xüsusi tələblər, qaydalar qoyulur, bunlar 

aşağıda qeyd edilmişdir: 

 Xarici işgüzar ətraf mühitə hədəflənmə;  

 Məqsədlərin öz aralarında koordinasiya edilməsi; 

 Konkret fəaliyyət planının hazırlanması imkanlarının 

təmini və onların həyata keçirilməsinə nəzarət. 
Onu da xüsusi olaraq göstərmək lazımdır ki, məqsədlərin 

müəyyən edilməsi strateji idarəetmə proseduru çərçivəsində 
insanlar tərəfindən həyata keçirilir. Bu zaman aşağıdakı 
nəzəriyyəni mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

- Məqsəd mütləq sistemli olmalı və müəssisənin 
fəaliyyətinin ümumi tərkib hissəsinə daxil olmalı; 

- Məqsədin hədəfləri müəssisənin təşkilati strukturu çər-
çivəsində həyata keçirilir. Müəssisənin formasından (tipindən) 
asılı olaraq idarəetmə fəaliyyətinin keyfiyyəti və plan-analitik 
işlərin səviyyəsinin razılaşdırılması üç istiqamətdə mümkündür 
və məqsədin hazırlanması strateji planlaşdırmanın adekvat 
sxem üzrə aparıla bilər. 

Aşağıda müəssisənin inkişaf məqsədlərinin formalaşdırıl-

ması proseduru verilmişdir. 
 

Stateji idarəetmə prosesi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sxem 4.3. Müəssisənin inkişaf məqsədlərinin 

formalaşdırılması proseduru 

İnsanların iştirakı 

Sistemli baxış 

Ehtiyatlar  

(resurslar) Ətraf mühit Mənfəətlik 

Müəssisənin məqsədləri Təşkilati struktur 

Gözlənti Qiymətlər Hakimiyyət və iştirak 
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Məqsədin gözlənilən nəticəsinin əldə edilməsinə, qərb 

ölkələrində olduğu kimi müxtəlif rəqabət mövqeyindən yanaş-

ma böyük rol oynayır. Satış həcminin artım tempinin, 

investisiya  gəlirliyi və bazarın payının əhəmiyyətinin məqsəd-

lərinin müəyyən edilməsinin bir çox hallarda giriş anında rə-

qiblərin məqsəd parametrlərinin əhəmiyyəti vardır. Müəs-

sisənin inkişaf məqsədlərinin formalaşdırılması prosesi nəzərdə 

tutulan məqsədlərin istiqamətləri ilə tamamlanır. Strateji 

idarəetmənin bunlar ilə yanaşı digər mərhələlərində qeyd 

olunan istiqamətləri dəqiqləşdirmək üçün müəssisənin 

inkişafını təmin edən məqsədlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər 

nəzərdən keçrilir, onlara yenidən baxılır və tənzimlənir. Ona 

görə də strateji idarə etmənin hər bir növbəti mərhələsində 

məqsədin tənzimlənməsi, yenidən formalaşdırılması müm-

kündür.  

Məqsədlər sisteminin yenidən formalaşdırılmasının aşağı-

dakı əsas prinsiplərini qeyd etmək olar: 

- Müəssisə rəhbərinin (menecerini) zamanla dəyişə bilən 

arzusu, dəyərləndirmələri və gözləntiləri; 

- Məhsulun, müəssisənin, sahənin, milli iqtisadiyyatın 

təbii təşkilində obyektiv dəyişikliklər və subyektiv səbəblər 

(düzgün olmayan proqnozlar). 

- Müəssisələrin qrupunda baş verən dəyişikliklər (bir sıra 

təşkilatların güclənməsi və digərinin zəifləməsi nəticəsində 

müəyyən edilmiş balansda baş verən kənarlaşmalar). 

Beləliklə, məqsədlərin formalaşdırılması əvvəl əlaqələri 

olan çox addımlı bir prosesdir. Məqsədlərin həyata 

keçirilməsində əsas məsələ bu proseslərin uyğunlaşdırılmasının 

təmin edilməsi, yəni, müəssisənin uğurlarını tam təmin edən 

konkret proqramlar arasında balansın müəyyən edilməsidir. 

 

Əsas nəticələr 

1. Məqsədlərin müəyyən edilməsi müəssisənin strateji 

inkişaf planının zəruri və kifayət qədər mürəkkəb mərhələsidir. 
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Bu şərti olaraq iki əsas mərhələyə bölünə bilər: müəssisənin 

missiyası, yüksək rəhbərliyin dəyərləri və müəssisənin inkişaf 

məqsədlərinin təyin edilməsi prosesi. 

2. Müəssisənin missiyası iqtisadi, sosial və idarəetmə 

fəlsəfəsini, gəlirlilik kriteriyasını, məhsulun keyfiyyətini və 

nəhayət onun imicini müəyyən edən ayrıca təsdiq edilmiş 

özünəməxsus nizamnamədir. 

3. Müəssisənin missiyasının əsas elementləri kimi 

aşağıdakılara baxmaq olar: 

 

- Baza istiqamətlər : 

 məhsul /xidmət sistemi üzrə; 

 alıcı sistemli üzrə /bazar; 

 texnoloji təminatın səviyyəsi (gücü) üzrə . 

 

- İnkişaf və mənfəət : 

 sahibkarlığın strukturu və inkişaf səviyyəsi; 

 sosial cavabdehlik. 

4. Müəssisənin strateji inkişaf planının məqsədinin 

əsaslandırılması və formalaşdırılması prosesinə müəssisənin 

missiyası ilə yanaşı yüksək rəhbərliyin dəyərlərinin yəni, 

onların verdikləri təklif və tövsiyyələr təsir göstərir. Bu zaman 

top - menecerin xarici və daxili məqsədlər sistemini ayırmaq 

məqsədəmüvafiqdir. 

5. Müəssisənin stateji inkişaf planının məqsədlərini 

müəyyən edərkən iki vacib anı hesaba almaq lazımdır.  

Birincisi, istənilən məqsəd müəyyən vaxt ərzində müəs-

sisənin inkişaf istiqamətlərini xarakterizə edir və bu onun 

keyfiyyət xarakteristikasını müəyyənləşdirir. 

İkincisi, məqsəd müəyyən zaman çərçivəsində müəssisənin 

arzu edilən səviyyəsini müəyyən edir. Bunlar isə məqsədlərin 

kəmiyyət xarakteristikasını göstərir. Başqa sözlə, məqsədlərin 

müəyyən edilməsi ikili xarakterə malikdir. Müəssisənin strateji 

inkişaf planının məqsədinin formalaşdırılması prosesinə, onun 
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təşkil edilmə səviyyəsi, dəqiqliyi, məqsədyönlülüyü nəzərə 

çarpacaq dərəcədə təsir göstərir, bunlara müəssisənin 

inkişafının stateji amilləri kimi baxılmalıdır. 

6. Müəssisənin strateji inkişaf planının məqsədinin for-

malaşdırılması məntiqi proses kimi baxılmalıdır və bu prosesi 

müəyyən dərəcədə sistemləşdirmək mümkündür. Bununla ya-

naşı, məntiqi yanaşma prosesi müəssisənin məqsədlərini və 

onun həyata keçirilməsi prosesini tam təmin edən konkret 

proqramlar arasında balans yaratmağa imkan verməlidir. 
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FƏSİL 5.  

BİZNES -STERATEGİYASININ 

FORMALAŞDIRILMASI 
 

 

Bu fəsildə əsas məqsəd biznes -strategiyasının formalaşdı-

rılması çərçivəsində seçilmiş strategiyanın əsas modellərinin 

prinsipial xüsusiyyətlərinin mahiyyəti və bu modellərin tətbiq 

sferasının açıqlanmasıdır. Strategiya piramidası çərçivəsində 

kooperativ strategiyaya tabe edilən biznes strategiyası şirkətin 

fəaliyyətinin hər bir istiqamətində çalışdığı hər bir strateji 

zonalar, yəni təsərrüfat sahələri üçün tərtib edilir. Optimal 

fəaliyyət göstərməyi nail olmaq üçün müəssisə yaxşı strategiya 

seçməlidir, bu strategiya isə öz növbəsində müəssisənin güclü 

mövqeyi və imkanlardan istifadə etmək əsasında qurulmalıdır. 

Strategiyanın seçilməsində strateji seçimin müxtəlif 

modellərindən istifadə edilir. Aydındır ki, müəssisə və bazar 

müxtəlif şəraitdə işlədikləri üçün hər bir konkret şərait üçün 

seçilmiş strateji model fərqlənə bilər. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq bu fəsildə müəssisənin fəa-

liyyətinin müxtəlif dövrlərinə müvafiq inkişaf strategiyası 

modelinin seçilməsi formaları və onun əsaslandırılması mexa-

nizmi nəzərdən keçirilir. 

 

5.1. Məhsul – bazar üzrə imkanlar matrisası 
 

 

Bazar – məhsul üzrə imkanlar matrisası eyni zamanda 

“məhsul – bazar üçün müəyyən edilmiş” ad ilə də məlum olub, 

ilk dəfə İ.Ansoff tərəfindən təklif olunan “artım vektoru” ilə 

tanınan və 1960-cı illərdə klassik model olub strateji 

alternativlərin hazırlanmasında istifadə edilir. 
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 Bazar 

  Fəaliyyət göstərən Yeni 
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ən

 

  

I. 

Bazara daxil olma 

strategiyası 

II. 

Bazarın inkişaf 

strategiyası 
Y

en
i 

III. 

Yeni məhsulun 

hazırlanması 

strategiyası 

IV. 

Diversitifikasiya 

(şaxələndirmə) 

strategiyası 

  

Şəkil 5.1. Məhsul - bazar üzrə imkanlar matrisası 

 

Bu matrisada prinsipcə, müəssisənin bazarda payının 

saxlanılması və genişləndirməsi üçün dörd strategiyadan 

istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuş və bunlar yuxarıdakı 

sxemdə verilmişdir. Beləliklə: 

- Bazara daxil olma 

- Bazarı inkişaf etdirmək 

- Məhsulların hazırlanması 

- Diversifikasiya (şaxələndirmə) 

İnkişaf strategiyasının seçilməsi bazarın bolluğu dərəcə-

sindən və müəssisənin istehsalı yeniləmək imkanlarından 

asılıdır. Ancaq, nəzərə almaq lazımdır ki, bu strategiyalar 

alternativ prinsiplər görə fərqləndikdə onlardan iki və daha 

çoxu bir sıra hallarda üst – üstə düşə bilər. Yuxarıda qeyd 

olunan strategiyaları ardıcıl nəzərdən keçirək və onlardan 

müasir mərhələdə ölkənin iqtisadiyyatının sahələrində istifadə 

etmə imkanlarını müəyyən edək. 

Kvadrat I matrisası. Bu matrisa müəssisənin inkişaf stra-

tegiyasını bazarda mövcud olan məhsullara istiqamətlənməyi 

göstərir. Bu strategiya eyni zamanda “xərclərə qənaət” və 

yaxud “nə istehsal edirsənsə onu yaxşılaşdır” metodu adlanır. 

Bu strategiya müəssisə və yaxud onun sərbəst təsərrüfat hesablı 
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bölmələri üçün və yaxud bazarda məhsul bolluğu tam 

olmadıqda səmərəlidir. Müəssisə istehsal olunan məhsul 

hərəkətinin intensivləşdirilməsi hesabına fəaliyyət göstərdiyi 

bazarlarda məhsul satışını genişləndirir və müəssisə əvvəllər 

onun məhsullarından istifadə etməyən rəqiblərin müştərilərini 

öz bazarlarına cəlb edir, bu isə son nəticədə bazarda tələbatın 

artmasına müvafiq istehsal həcminin genişləndirilməsi 

zərurətini yaradır.  

Kvadrat II matrisası strategiyası bazarın inkişafına yəni, 

müəssisənin uzun müddət istehsal etdiyi məhsul üçün yeni 

bazarların yaranmasına istiqamətləndiyini göstərir. Bu 

strategiya aşağıdakı hallarda səmərəlidir: 

- müəssisə yerli, daxili bazarlarda fəaliyyətini genişlən-

dirməyə çalışdığı hallarda; 

- həyat tərzi və demoqrafik amillərin dəyişməsi bazarda 

yeni seqmentlər yaratdıqda; 

- müəssisənin yaxşı tanınmış məhsullar üçün yeni istifadə 

sahəsi olduğu halda. 

Müəssisə istehsal etdiyi məhsulların bazarda satışı sahəsin-

də tədbirlər həyata keçirir yəni, bu zaman o məhsulun yeni 

keyfiyyətlərini və digər üstünlüklərini əsaslandıraraq istehsal 

etdiyi məhsul satışının şəbəkəsinin genişləndirilməsinə və artı-

rılmasına çalışır. Müəssisə bazarın tələbinin tam ödənilmədiyi 

yeni seqmentinə daxil ola bilər, yəni, müəssisə istehsal etdiyi 

məhsulun bölüşdürülməsi və satışının yeni metodlarından isti-

fadə edərək məhsulun hərəkətini daha çevik və səmərəli edə 

bilir. 

Kvadrat III matrisası strategiyanın əvvəlki və çoxdan 

mənimsənilmiş bazarlar üçün yeni məhsulların hazırlanmasına 

istiqamətləndirildiyini göstərir. Bu strategiya müəssisə və onun 

təsərrüfat subyektlərinin istehsalında çox məhşur olan məhsul 

modelləri istehsal etdikdə tətbiq olunur. Bu halda müəssisə 

fəaliyyət göstərdiyi bazar üçün yeni və yaxud müasir dəbə 

uyğun tələbləri ödəyən məhsullar hazırlayır. 
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Cədvəl 5.1. Müştəriləri müəssisənin istehsal etdiyi məhsuldan 

yenidən istifadə etmək istəklərinin yaradılması strategiyası. 
 

Strategiya Nümunələr 

Məhsulun yeni sahədə istifadə 

edilməsi üçün hazırlanması 

“Armend Hammur” içməli sodanın 

soyuducular üçün dezodarant kimi 

istifadə edilməsi 

Məhsulun yeni əlamətlərinin 

yaradılması və modernləşdirilməsi 

Batareya ilə işləyən televizorlar 

Bazar seqmentlərinin artırılması Kütləvi jurnalların regional nəşrinin 

təşkili 

Ənənəvi məhsullar üçün yeni 

istehlakçı qruplarının aşkar edilməsi 

Təşkilatların ofisləri üçün kapron – 

neylon örtükləri 

Modernləşdirilmiş məhsullar üçün 

istehlakçıların yeni qruplarının 

aşkar edilməsi 

İş otaqları üçün dəyəri yüksək 

olmayan üz çıxaran avadanlıq 

Ənənəvi istehlakçılar üçün zəruri 

olan məhsulun həcminin artırılması 

Qazlaşdırılmış və digər içkilər üçün 

çox təbəqəli qablaşdırma 

Marketinq strategiyasında 

dəyişikliklər 

Kütləvi informasiya mənbələrində - 

televizor, radio və,s. abunənin 

reklam edilməsi. 

Supermarketlərdə məişətdə istifadə 

edilən məhsulların satışının təşkili 

 

Kvadrat 4 strategiyanın diversifikasiya matrisasıdır. Bu 

strategiya müəssisənin hər hansı sərbəst təsərrüfat qurum-

larından və yaxud bir məhsul çeşidi asılılığından qurtarmaq 

üçün istifadə edilir. Eyni zamanda, bu strategiyadan müəssisə 

istədiyi hallarda, fəaliyyətində zəiflik və fəaliyyətsizlik olan 

bazarları tərk etmək üçün tətbiq edilir. Ancaq, bu strategiyanın 

həyata keçirilməsi yeni məhsulların və yeni bazarları 

hazırlanmasını tələb edir. Bu zaman yeni bazarın yəni, məh-

sulların qəbul edilməsi imkanları nəzərə alınmalıdır, çünki bir 

çox hallarda bu imkanlar zəif və yaxud demək olar ki, mümkün 

olmur. Müxtəlif şirkətlərdə strategiyanın hazırlanması təcrübəsi 

göstərir ki, onlar çox nadir hallarda hər hansı bir strategiya 

üzərində dayanırlar. Bu zaman onların ardıcıllığı hər bir 

strategiyanın əhəmiyyətindən və gözlənilən nəticələrdən 
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asılıdır. Bu halda şirkətin ümümi strategiyası başlanğıc və 

sonrakı mərhələlərin ardıcıllığına müvafiq tərtib edilir. 

 Yuxarıda baxılan yanaşmaların özünə məxsus modif-

ikasiyası A.Steynerin 1975-ci ildə təklif etdiyi modeldir. Bu 

model bazarların məhsullarının klassifikasiyasını və ənənəvi 

istehsal olunan və bu məhsullar ilə bağlı yeni, tamamilə yeni 

məhsulların klassifikasiyasını əks etdirir. Qeyd olunan asılılıq 

aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 
 

 Bazar 

 

Məhsul 

Ənənəvi istehsal 

olunan 

Yeni, ənənəvi 

istesal olunanla 

bağlı 

Tam yeni 

 Aşağı riskli  Yüksək riskli 

Yeni, ənənəvi 

istesal olunanla 

bağlı 

   

Tam yeni Yüksək riskli  Daha yüksək 

riskli 
 

Şəkil 5.2. H.Steynerə görə “ Bazar – məhsul ” matrisası 

 

Matrisa “Bazar – məhsul” uyğunluğunun müxtəlif vəziy-

yətlərində riskin səviyyəsini və uğurların ehtimal olunan 

dərəcəsini göstərir. Bu model aşağıdakı hallarda istifadə oluna 

bilər: 

- Bu və ya digər strategiyanın uğurlu fəaliyyət göstərmə 

ehtimalının müəyyən edilməsində; 

- Biznesin müxtəlif formaları, o cümlədən onların arasın-

da seçim edərkən məsələn, müxtəlif sərbəst təsərrüfat hesablı 

(STH) qurumlar üçün investisya. 

Məsələn, liftlərin təmiri və xidmətləri ilə məşğul olan 

təşkilat əgər fəaliyyətdə olan bazara (binanı istismar edən 

təşkilata) yəni, ancaq ənənəvi istifadə edilən məhsul növləri ilə 

əlaqədar olan məhsul təklif edərsə, onun uğur qazanmaq 

imkanı yüksək ola bilər. Əgər müəssisə fəaliyyətdə olan bazara 

tam yeni məhsul təklif edərsə, riskin dərəcəsi yüksək ola bilər.  
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Nümunəvi (tipik) rəqabət stategiyası. Strategiya seçim 
metodları rəqabət konsepsiyasına əsaslanıb, bu metodun 
bazasını yaratmış M.Porter nümunəvi strategiyalar toplusu 
təklif etmiş və bu strategiyaların hər biri rəqabət üstünlüyünə 
əsaslanmışdır. Bu üstünlüklərə malik olmaq üçün şirkət özü 
üçün əlverişli strategiyanı seçməlidir. Şirkət bu zaman 
müəyyən etməlidir ki, hansı sferada hansı rəqabət üstünlüyünə 
malik olmalıdır və buna müvafiq strategiya seçilməlidir.  

Beləliklə, bu modelə müvafiq strategiyanın seçilməsində 
birinci yanaşma onun rəqabət üstünlüyüdür. Bu isə əsas iki 
formaya bölünür: daha az xərclər və məhsulun diferensiallaşdı-
rılması. Müəssisənin müvafiq məhsul istehsalına, satışına digər 
müəssisələr ilə müqayisədə az xərc sərf etməsi onun səmərəli 
və üstün fəaliyyətinin göstəricisidir. Bu zaman şirkət rəqib 
müəssisə ilə məhsulu eyni qiymətə və yaxud ona yaxın qiymətə 
satdıqda şirkət böyük mənfəət qazanır. Məsələn, Koreya şirkət-
ləri polad və yarımkeçiricilər istehsalında rəqibləri üzərində bu 
formada qələbə qazandılar. Onlar rəqiblər ilə müqayisədə 
məhsul istehsalında istehsal güclərinə az ödəniş sərf etməklə 
qeyd olunan məhsullardan özləri də istehsal etdilər və lisen-
ziyaya əsasən hazırladıqları yeni texnologiya və avadanlıqdan 
istehsal etməklə az vəsait sərf etdikləri üçün rəqabət 
üstünlüyünə nail olaraq yüksək gəlirlər əldə etdilər.  

Diferensasiya- bu istehlakçıları məhsulun yeni keyfiyyət 
formasında, xüsusi istehlak tərkibli, unikal və böyük dəyərlərə 
malik məhsullar ilə təmin etmək qabiliyyətidir. Məsələn, 
Almaniyanın dəzgahqayırma şirkətləri diferensensasiya 
sistemindən istifadə edərək məhsulun yüksək texniki 
xarakteristikalarına, ehtibarlılığına, sürətli texniki xidmət etmə 
imkanlarına malik olmalarına əsaslanaraq rəqabət aparır. 

Diferensasiya şirkətlərə yüksək qiymət diktə etməyə imkan 
verir, bu isə rəqiblər ilə bərabər xərclər şəraitində yüksək mən-
fəət qazanmasını təmin edir. 

Yuxarıda qeyd olunan modelə müvafiq strategiyanın seçil-

məsində ikinci əsas element rəqabət sferasının nəzarə alın-

masıdır. Belə ki, bu zaman şirkət öz sahəsi daxilində fəaliyyətə 

hədəflənir. 
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Burada rəqabətin aparılmasının zəruriliyi ondan irəli gəlir 

ki, hər bir sahə fəaliyyət istiqamətləri üzrə seqmentləşmişdir. 

Yəni, hər bir sahədə məhsulun müxtəlif formaları, onun 

satışının paylaşdırmasının çoxlu sayda kanalları və bir sıra 

daimi alıcıları dəqiq müəyyənləşdirilmiş olur. Əsasən bu 

elementlərin seçilməsi belə olur: ya “geniş sahədə” rəqabət 

aparmaq və yaxud bazarın hər hansı bir sektoruna istiqa-

mətlənmək. Məsələn, Amerika və Yaponiyanın aparıcı 

avtomobilqayırma şirkətləri müxtəlif dərəcəli çoxlu sayda 

maşın istehsal edir, ancaq, bunlar ilə yanaşı BMW və Daimler – 

Benz (Almaniya ilk növbədə güclü, sürətli və bahalı, yüksək 

dərəcəli avtomobil istehsal edir, ancaq Koreyanın Hyundai və 

Daewoo şirkətləri isə öz güclərini aşağı və lap aşağı dərəcəli 

avtomobil istehsalına yönəltmişlər.  

Rəqabət üstünlüklərinin formaları və onların nail olduqları 

sahələri M.Porter nümunəvi (tipik) strategiya anlayışında 

birləşdirir və bu aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 
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Az xərclər Diferensasiya 

Rəqabət üstünlüyü 

 

Şəkil 5.3. M.Porterə görə nümunəvi (tipik) rəqabət -

sadə strategiyası 
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Az xərclər 

Toyota 
Diferensasiya 

General Motors 

Nəzərdə tutulan xərclər 

Hyundai 
Nəzərdə tutulan diferensasiya 

BMW, Mersedes 

 

Şəkil 5.4. Ümumdünya maşınqayırma sənayesində M.Porterin 

rəqabət strategiyası modeli (1980-cı illərin sonu-1990-cı illərin 

əvvəli) 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, BMW və Mersedes şirkətlərinin 

strategiyası əhalinin xüsusi təminatlı təbəqəsi üçün yüksək 

keyfiyyətə malik istehsala diqqət ayırmaqdır. Eyni bu 

strategiya nəzərdə tutulan xərcləri birbaşa alıcıların konkret 

sifarişlərinə uyğun olaraq satılan avtomobillərin ekskluziv 

hazırlanmasından ibarətdir. Qeyd olunanlar isə şirkətin yüksək 

imicinin qorunmasına, bazarda olan payının möhkəm saxlan-

masına imkan yaradır.  

Beləliklə tipik (nümunəvi) strategiyaların konsep-

siyalarının əsasında hər bir strategiyanın rəqabət üstünlüyünə 

malik olma ideyası durur, buna nail olmaq üçün hər bir şirkət 

öz strategiyasını əsaslandırmalı və sonra seçməlidir. 

Şirkətin seçilmiş nümunəvi strategiyadan asılı olaraq şir-

kətdə mənfəətin yaranmasını aşağıdakı sxemdə göstərmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 5.5. Tipik strategiya və mənfəət  

Mənfəət 

 

Orta 

qiymət 

 Mənfəət  Mənfəət 

Maya dəyəri  Maya dəyəri 

 

Mənfəət 

Maya 

dəyəri 

Mənfəət 

Maya 

dəyəri Maya 

dəyəri 
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Xərclərə görə üstün olan strategiya haqqında danışdıqda 

qeyd etmək lazımdır ki, sahə üçün orta keyfiyyəti saxlamaqla 

maya dəyərin azaldılmasının bir çox qaydaları vardır. Ancaq 

maya dəyərinin azaldılmasının bir sıra qaydaları vardır. Bu 

qaydalar “əyri təcrübəsi” üzrə hərəkətlə bağlıdır, yəni mak-

simum qənaətin əldə edilməsi istehsal həcminin artırılması 

hesabına nail olmaqdır. 

İstehsalın həcminin artırılması hesabına qənaətin fəlsəfəsi 

qeyd edildiyi kimi “əyri təcrübəsi”-nə əsaslanır. Bu ideya 

1926-cı ildə təklif olunub və emprik təhlilin köməyi ilə 

müəyyən olunub ki, istehsal həcminin artırıldığı hər bir məhsul 

vahidinə çəkilən xərclər 20% azalır. Bu nəzəriyyəyə uyğun 

olaraq müəssisənin bazarda payının artırılmasına lazımi fikir 

verilir. Bu isə məhsul istehsalının həcminin artırılmasına və 

istehsal xərclərinin azalması istiqaməti üzrə müəyyən edilən 

əyri üzrə aşağı hərəkət edir. Gəlirliliyin mənfəət normasının 

yüksək səviyyəsinə və ona uyğun olaraq müəssisənin 

üstünlüyünü yalnız bu formada təmin etmək olar. 

Aşağıdakı sxemdə “əyri təcrübəsi” nümunəsi 

göstərilmişdir. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Şəkil 5.6. İstehsal həcmi və xərclərin 

azalmasının əks etdirən əyri. 

Məhsul vahidinə 

çəkilən xərclər 

Toplam həcm 
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Sənaye sahəsində istehsalatda qənaət əyrisi aşağıda 

göstərilmişdir. Əgər bu əyridə istehsal həcmi X uyğundursa, 

istehsal olunan məhsulun maya dəyəri vəziyyəti Y nöqtəsinə 

uyğundur. Bu iki nöqtənin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, satış 

həcmi məhsulun maya dəyərinin aşağı olması üçün vacib 

şərtlərdəndir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 5.7. İstehsal həcminin maya dəyəri. 

 

Bu yol məhsulun bazarda böyük mövqeyə malik olması və 

genişləndirilməsi istiqamətində yaxşı nəticələrə nail olmalıdır. 

Buna müvafiq olaraq, əgər bazara uyğun rəqabətdə bir neçə 

şirkət iştirak edirsə, onlardan hər hansı biri məhsulu aşağı maya 

dəyəri ilə təqdim edərsə, qiymətləri aşağı salmaqla digərlərinin 

bazarda üstünlüyünü nəzərəçarpacaq dərəcədə azalda bilir. 

Yəni, nümunəvi oxşar strategiya seçilərkən, bazarda iştirak 

edən bütün müəssisələrin istehsal etdikləri məhsulların xarakte-

ristikalarını, bazarın seqmentlərini, istehlakçıların tələblərini 

onların bazarda paylarının və digər müvafiq göstəricilərin 

ətraflı təhlil aparmalı və alınmış nəticələr müəssisənin 

strategiya seçimi üçün əsas şərtlərdən olmalıdır. 

Bunları nəzərə alaraq maya dəyərinin və qiymətin aşağı 

salması ilə əlaqədar situasiyalar aşağıda verilmişdir. 

Əgər müəssisənin istehsal etdiyi məhsul bu sahədə 

fəaliyyət göstərən digər müəssisələr ilə eynidirsə, onda bu 

Toplam həcm 

 

 

Məhsul 

vahidinə 

çəkilən 

xərclər 

X 

Y 
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müəssisənin məhsulunun maya dəyərinin aşağı olması digər 

müəssisələrlə rəqabətdə üstünlüyünü hansı formada göstərir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5.8. Maya dəyərin və qiymətlərin azaldılması 

  

Məhsulun maya dəyərinin aşağı olması üçün şirkət 

aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlər həyata keçirə bilər: 

- Tələb olan hallarda rəqabət mühitində qiymət siyasəti 

aparmalı; 

- Mənfəətin toplanması, bu son nəticədə istehsal olunan 

məhsulun keyfiyyətini artırmaq üçün yeni investisiya qoyulu-

şuna zəruri şərait yaradır və bunun nəticəsində istehsal olunan 

məhsulun qiymətini sahə üzrə orta qiymətə uyğunlaşdırmaq 

olar.  

Beləliklə, maya dəyərinin aşağı olması öz-özlüyündə 

rəqabət üstülüyü yaratmır, o məhsulun rəqabət qabiliyyət-

liliyinin artırılması üçün imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

xərclər üzrə strategiyanın üstünlüyü ilə bağlı bir neçə risklər 

mövcuddur. 

Birincisi, həddən artıq səmərəliliyə istinad etmək şirkətə 

alıcıların dəyişən tələblərinə olan reaksiyasında müəyyən itkiyə 

gətirib çıxara bilər; 
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İkincisi, əgər şirkət həqiqətən geniş çeşidli təlabat 

məhsulları istehsal edirsə, onda xərc strategiyalarında risk 

nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəkdir, bu o səbəbdən yaranır ki, 

bu halda maya dəyəri göstəricisinə görə yalnız bir lider ola 

bilər. Əgər şirkət yalnız qiymət üzrə rəqabət aparırsa, onda 

maya dəyərinə görə ikinci və üçüncü yer ona çox az üstünlük 

verə bilər. 
Üçüncüsü, maya dəyərinin aşağı salınmasına nail olma 

yollarından istifadə etmək olar. Məsələn rəqiblər, istehsalda 
yüksək səmərəlilik göstəricilərinə malik zavod ola bilər. 
Ancaq, müvafiq sahənin digər daha yüksək inkişaf səviyyəsinə 
keçdikcə şirkətlərin çoxu qazanılmış təcrübənin bütün 
üstünlüklərindən öz fəaliyyətlərində istifadə etdikləri üçün 
“təcrübə əyrisi” hiss edilməyəcəkdir. Ancaq, ən çox qorxunun 
yaranma ehtimalı o rəqiblərdən ola bilər ki, onlar məhsulun 
qiymətini maya dəyəri səviyyəsində müəyyən edirlər. Maya 
dəyəri səviyyəsində qiymətləri müəyyən edən müəssisələr 
adətən daha yüksək rentabelliyə malik olan istehsal sahələrinə 
malik olurlar və onların hesabına müəssisələr bir sıra istehsal 
xərclərini ödəyirlər [72]. 

Əgər diferensiallaşdırma strategiyasından söz gedirsə, 

mütləq qeyd etmək lazımdır ki, bu istiqamət digərlərindən nə 

ilə fərqlənir? Diferensasiyanın uğurla aparılmasının əsas aləti 

və mümkünlüyü bu strategiyaya müvafiq həyata keçirilən 

tədbirlərin nəticələrinin alıcılar tərəfindən qiymətlən-

dirilməsidir. Əgər, yüksək qiyməti olan məhsula alıcı bu 

qiyməti onun unikallığına görə ödəmək arzusunda olarsa və 

məhsulun maya dəyərinə şirkət tərəfindən nəzarət edilirsə, 

onda bu qiymətqoyma əlavə mənfəətin kifayət dərəcədə 

yüksəldilməsini təmin edə bilər. Bu strategiyanın əsas məğzi 

alıcıların ehtiyaclarının şirkət tərəfindən başa düşülməsidir. 

Alıcılar tələb olunan keyfiyyət toplusunu onlara təqdim edir və 

müəssisə buna müvafiq məhsulların qiymətlərini müəyyən edir. 

Əgər lider müəssisə qeyd olunan istiqamətlər üzrə uğur 

qazanırsa, onda müəyyən qrup alıcılar bazarın bu seqmentində 
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digər şirkətlərin təklif etdiyi mallara meyl göstərməyəcəklər. 

Beləliklə, şirkət istehsal, ehtiyat, məhsullar üzrə daimi alıcılar 

qrupunu yəni, mini-monopoliya yaradır. Diferensasiyalaşdırma 

strategiyasının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi rəqabət 

gərginliyini azaldır, bu isə ən çox böyük çeşidli istehlak malları 

istehsal edən sahələrdə müşahidə olunur.  

Bununla yanaşı alıcıların bu məhsul çeşidlərinə bağlılığı 

eyni zamanda, digər yeni istehsalçıların bu məhsullara uyğun 

istehsal etdikləri malların bazarın bu seqmentinə daxil 

olmasına bir növ sədd çəkir.  

Ancaq, diferensiallaşdırma strategiyası heç də riskli olma-

yan strategiya deyil, bu risklərə aşağıdakıları aid etmək olar: 
Birincisi, əgər diferensasiyanın əsası şirkəti digərlərindən 

fərqləndirən cəhətidirsə, onda başqa şirkətlər də çox asanlıqla 
onun istehsal etdiyi məhsulun və xidmətlərin oxşarlarını 
yaradıb təqdim edə bilərlər; 

İkincisi, şirkət geniş diferensasiyaya hədəflənibsə, onda bu 
şirkət bazarda müəyyən bir seqmentə yönəlmiş müəssisə 
tərəfindən sıxışdırıla bilər; 

Üçüncüsü, əgər strategiya şirkətin məhsulunun daimi 

təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmişdirsə, yəni, öz rəqiblərin-

dən həmişə bir addım qabaqda olmasını məqsəd qoymuşdursa, 

onda şirkətin əlverişsiz vəziyyətə düşmə riski artır, çünki o daimi 

yeni məhsul istehsalı ilə əlaqədar aparılan tədqiqat və digər işlərə 

maksimal xərclər sərf edir, ancaq bu zaman rəqiblər onun fəaliy-

yətinin nəticələrindən istifadə edərək əlverişli şəraitə malik 

olarlar; 

Dördüncüsü, əgər şirkət diferensiallaşdırılan xərclərdən 

imtina edərsə, onda qiymətlərin artırılması mənfəətin 

yüksəlməsi ilə nəticələnə bilməz. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “diferensiallaşdırma” termini 

strateji planlaşdırma sahəsində olduğu kimi marketinq 

sahəsində də geniş istifadə edilir. Ancaq, bu sahədə şirkətin 

mövqeyini müəyyən edərkən bundan daha dar mənada istifadə 

edilə bilər. Bir çox sahələrdə şirkətlər müştərilər rəqiblər ilə 
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eyni məhsulu təklif etmirlər. Məsələn, məhsulların stilinə, 

distibutor şəbəkəsindən istifadə etmə, satışdan sonrakı xidmət 

səviyyəsinə görə fərqlənə bilərlər. Əgər qeyd olunan 

dəyişiliklər şirkətə sahədə olan orta qiymətə görə yuxarı qiymət 

qoymağa gətirirsə, onda şirkət fəaliyyətini diferensiallaşdırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox hallarda şirkətlər arasındakı bu 

fərqlər fəaliyyət göstərdikləri sahədə rəqiblərin vəziyyətləri 

haqqında təsəvvür yaradır.  

Fokslaşdırılmış strategiya bazarın məhdud seqmentində və 

yaxud sahənin seçilmiş qrup seqmentlərində bazarın geniş 

seqmentlərinə xidmət edən rəqiblərinə nisbətən yüksək səmərə-

liliyin təmin edilməsi anlamını verir. Fokslaşdırılmış strategiya 

bazarın müəyyən edilmiş seqmentlərinə xidmət edən, maya 

dəyəri yüksək olan şirkətlər və yaxud diferensiallaşdırılmış 

bazarın seqmentlərində yüksək qiymət qoymaqla xüsusi tələb-

lərini ödəyən sahə üzrə istifadə edilə bilər. 
Belə ki, şirkət geniş formatda bazarın bir neçə seqmentinə 

xidmət edə və yaxud dar çərçivədə məqsədyönlü fəaliyyət 
istiqamətində rəqabət apara bilər. Maya dəyərinə fokuslanmış 
şirkət geniş alıcı kütləsinə hədəflənmiş şirkəti öz imkanları 
daxilində bazarın bu seqmentində dəyərləndirilməyən artıq 
əlamətləri yox etmək hesabına üstələyə bilər. Bir çox hallarda 
geniş diferensiallaşma ilə diferensiallanmaya fokuslanan 
strategiyanı qarışdırırlar. Bunların arasındakı başlıca fərq 
ondan ibarətdir ki, geniş diferensasiyaya istinad edən şirkət öz 
strategiyasının yüksək dəyərləndirilən fərqli xüsusiyyətlərini 
daimi əsaslandırır. Məsələn, İBM kompüterləri istehsal sahə-
sində istehsalını konkret hədəflərə fokslaşdıran istehsalçı 
bazarın ancaq xüsusi tələblər olan seqmentlərini axtarır və 
onların təlabatını daha yaxşı ödəyir. 

Fokslaşdırılmış strategiyanın görünən ən qorxulu halı 

məqsədli seqmentin bu və ya digər səbəbdən yoxa çıxmasıdır. 

Bundan başqa, hər hansı şirkət bazarın bu seqmentinə daxil 

olur və bu şirkəti öz hədəflərinə fokslaşmasında üstələyir və 

alıcıların diqqətini bir sıra əlamətlərə görə cəlb edir. Məsələn, 
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müəssisə bazarın tələblərinə müvafiq məhsulun keyfiyyətində, 

dadında, demoqrafik tələblərə uyğun dəyişikliklər aparır. 

Ancaq, müəssisə istehsal güclərini bazarın dar seqmentinə cəlb 

etdikdə öz məhsullarını alıcıların tələblərinə uyğunlaşdırmaq 

üçün onun daim mütərəqqi ideyaları olmalıdır. Əgər şirkət bu 

ideyaları düzgün müəyyən edirsə, müəyyən uğurlara nail ola 

bilər. Əgər şirkət müəyyən vaxtlarda alıcıların geniş kütləsi 

üçün böyük miqdarda müxtəlif çeşidli malların istehsalçısı 

olmuşdursa və o, diferensasiyaya fokuslanmış strategiyadan 

istifadə edərək öz gücünü yüksək səviyyəli gəlirli seqmentə 

yönəltməyə qərar verərsə, onda bu proses müəyyən hallarda 

gələcəkdə bu şirkət üçün xoşagəlməz nəticələr verə bilər. 

Bunları nəzərə almaq üçün şirkətin bütün imkanları, bazarın 

seqmentlərində onun perspektiv inkişaf istiqamətləri, sahədə 

fəaliyyət göstərən digər şirkətlərin istehsal etdikləri müvafiq 

məhsullara bazarda olan təlabatın vəziyyəti ətraflı təhlil 

ediməlidir. Ondan sonra qərarların qəbul edilməsi daha 

məqsədə müvafiqdir. 
Əgər şirkət müəyyən istehlakçılara hər hansı məhsulun 

satışından daha yüksək qiymətə gəlir əldə etmək imkanını 
müəyyən edibsə, o anlamalıdır ki, digər şirkətlər də bu variantı 
nəzərdən keçirə bilər. Hər şeydən əvvəl şirkət alıcıların 
qiymətlərə həssaslığını anlamalıdırlar, çünki onlar çox sayda 
şirkətlər arasında seçim edərək nəticədə mallar ən yüksək 
qiymətə təklif edən şirkətlərdən uzaqlaşa bilərlər. Qiymətin 
təsiri ilə yanaşı maya dəyərinin səviyyəsi ilə əlaqədar olan 
problemlər də var və bunlar məhsul istehsalında nəzərə alın-
malıdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bazarın 
seqmentlərinin məhdudlaşması şirkətin bazara olan maraqlarını 
azaldır bu isə öz növbəsində, adətən istehsal həcminin sürətlə 
azalmasına və məhsul vahidinin maya dəyərinin birdən birə 
yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bu zaman şirkət yaranmış 
istehsal həcminin müvafiq üstəlik xərcləri azaltmalı, daha 
optimal istehsal həcmi müəyyən etməlidir. Beləliklə, şirkət 
bütün fəaliyyət göstərdiyi dövrdə məqsədyönlü tədbirlər həyata 
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keçirməklə qüvvədə olan qiymətlərin və məhsulun maya dəyə-
rinin təsiri nəticəsində öz fəaliyyətini dayandıra bilər. Şirkətdə 
həyata keçirilən bu və ya digər tipik strategiyalara şirkət 
tərəfindən nəzarət edilməsi ona rəqiblərin bu strategiyadan 
istifadə etmə cəhdlərinə bir sıra maneələr yaratmağa imkan 
verir. Ancaq, nəzərə almaq lazımdır ki, bu maneələr rəqiblər 
tərəfindən heç də aradan qaldırılmaması mümkün olmayan bir 
problem deyil, ona görə şirkət apardığı dəyişiliklər ilə əlaqədar 
rəqiblərə daim investisiyalaşdırma və yenilənmə yolu ilə 
məqsədin dəyişməsini təklif edə bilər. 

Nümunəvi (tipik) strategiyaların bütün fərqlərinə və 

müxtəlif istiqamətlərinə baxmayaraq onların ümumi elmentləri 

vardır. Yəni, hər iki strategiya müəssisədən həm məhsulun 

keyfiyyəti və həm də maya dəyərinə nəzarətin aparılması ilə 

əlaqədar konkret tələblərə malikdir. Ona görə də, bu iki 

strategiyaya məhsul istehsalında və alıcıların maraqlarında bir-

birini inkar edən alternativ kimi deyil, onlara hədəflənmiş 

strategiyalar kimi baxılmalıdır. Aşağıdakı sxemdə A 

nöqtəsində olan şirkət diferensiallaşmaya istiqamətlənmiş 

bazarın müəyyən seqmentinə xidmət edən, unikal xarakte-

ristikaya malik olan malı yüksək qiymət təklif etmək imkanı 

verən strategiyanın həyata keçirilməsinə çalışır. 

Bu sxemdə B mövqeyində olan şirkət “təmiz gəlir” 

strategiyasının tərəfdarıdır. Bu şirkət bütün güclərini işin bütün 

mərhələlərində maya dəyərin aşağı salınmasına yönəldi. Əsas 

mənfəəti isə şirkət sahə üzrə məhsulun qiymətinin orta 

göstəricisini maya dəyərinin aşağı salınması hesabına əldə edir. 
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Şəkil 5.9. Diferensasiya və səmərəlilik 

“C” mövqeyində olan şirkət bu və ya digər strategiyanın 

tərəfdarı deyildir. M.Porterin deyiminə görə bu şirkət yarı 

yolda ilişib qalır “Diferensasiyanın çatışmamazlığı” sahə üzrə 

qiymətin orta göstəricisindən yuxarı qaldıra bilməməsidir, 

ancaq səmərəlilik isə maya dəyərinin yüksəlməsinə gətirib 

çıxarır.  

“D” mövqeyində olan şirkət əlverişli mövqedə olur, yəni o 

bu və ya digər strategiyada üstünlüyə malikdir. Diferensasiya 

imkanlarına malik olan şirkət daha yüksək qiymətin qoyulması 

siyasətini aparır və eyni zamanda bununla yanaşı maya dəyəri 

ilə əlaqədar olan səmərəlilik üstünlük təşkil edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, şirkətdə hər iki strategiyanın üstünlüklərindən 

istifadə etmək çox çətindir. Ona görə ki, diferensasiya adətən 

məhsulun təkmilləşdirilməsini zəruri edir, bu isə öz növbəsində 

xərclərin artırılmasına səbəb olur. Əksinə, sahədə ən aşağı 

maya dəyərinə nail olmaq üçün şirkətdən diferensiallaş-

dırmadan uzaqlaşaraq məhsulun standartlaşdırılmasına üstün-

lük verilməsi tələb olunur. Çox hallarda hər iki strategiyanı 

qəbul edən istehsalın təşkilinə qoyulan tələblərin üst-üstə 

düşməməsi və ya əks olması bir sıra çətinliklər yaradır. 
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Rəqabət strategiyası. F.Kotler müəssisəyə aid olan bazar 

payına əsaslanaraq rəqabət strategiyalarının klassifikasiyasını 

tərtib etmişdir  102 . 

1. Liderlik strategiyası. Şirkət -bazarda liderlik edən 

məhsul üstün mövqeyə malik olur və bu mövqeyi bütün 

rəqiblər qəbul edirlər. Lider şirkətin tabeliyində alternativ 

strategiyalar toplusu olur: 

- İlkin təlabatın genişləndirməsinə, məhsullara yeni 

təlabatçıların tapılmasına, məhsulun müxtəlif sahələrdə istifadə 

edilməsinin genişləndirilməsinə istiqamətlənib; 

- Müdafiə strategiyası - adətən bu strategiyadan 

yenilikçi şirkətlər bazarda daha güclü rəqiblərdən öz payını 

qorumaq üçün istifadə edirlər;  

- Hücum strategiyası- şirkət qazandığı təcrübədən 

maksimum geniş və səmərəli istifadə edərək rentabelliyini 

yüksəltməkdən ibarətdir. Ancaq, təcrübə göstərir ki, bunun 

müəyyən həddi var, şirkət bu həddi keçdikdə onun bazarda 

payının artırılması əlverişsiz olur; 

- Demarketinq strategiyası monopolistlərin təsirindən 

uzaqlaşmaq üçün bazarda şirkətin öz payının azaldılması ilə 

əlaqəlidir. 
2. “Çağırış edən” strategiya- bazarda hökmranlıq 

mövqeyinə malik olmayan şirkətlər liderlərə hücumu yəni, 
onlara etiraf edə bilərlər. Bu strategiyanın məqsədi bazarda 
liderin yerini tutmaqdır. Bu zaman iki vacib məsələnin həlli 
həlledici olur. Liderə hücum etmək üçün mövqe seçməli və 
rəqibin imkanlarını, göstərdiyi reaksiyanı və müdafiəsini 
qiymətləndirmək lazımdır. 

3. “Liderin arxasınca” strategiyası- bu bazarın böyük 

olmayan payında adaptasiya olmaq (uyğunlaşmaq) üçün apa-

rılan rəqabətdir, bu zaman şirkət öz qərarlarını rəqiblərin 

qərarları ilə razılaşdırır. Bu strategiyaya kiçik biznesi olan 

kiçik müəssisələr üçün daha çox xarakterikdir. Ona görə də 
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aşağıda kiçik müəssisələr üçün daha müqabil gəliri təmin edən, 

mümkün olan alternativ strategiyaları nəzərdən keçirək: 

- Bazarın yaradıcılıqla seqmentləşdirilməsi. Beləki, 

böyük olmayan şirkətlər yalnız bazarın bir neçə seqmentinə fo-

kuslana bilər, hansı ki, burada şirkət öz hazırlıq səviyyəsini və 

layiq olduğu imkanları daha yaxşı həyata keçirə bilər və eyni 

zamanda aparıcı rəqiblər ilə toqquşmadan qaçmaq imkanına 

malik olar; 

- ETTSİ-dən (elmi tədqiqat və təcrübə sınaq işləri) 

səmərəli istifadə. Belə ki, kiçik müəssisələr fundamental 

tədqiqatların aparılmasında böyük şirkətlər ilə rəqabət apara 

bilmədiklərinə görə, şirkət xərcləri azaltmaq üçün istehsal 

texnologiyalarını müasirləşdirmək məqsədi ilə elmi-tədqiqat və 

təcrübə sınaq işlərinə hədəflənməlidirlər; 

- “kiçik qalmaq”- uğurla fəaliyyət göstərən kiçik 

müəssisələr diqqətini məhsul satışının və yaxud bazarda 

payının artırılmasına deyil, gəlir əldə etməyə yönəldir. Bu 

zaman kiçik müəssisələr diversifikasiyaya deyil ixtisaslaşmaya 

çalışırlar; 

- “güclü rəhbər”. Belə şirkətlərdə rəhbərliyin təsiri 

şirkət üçün hzırlanmış strategiyanın çərçivəsindən kənara çıxır 

və şirkətin cari fəaliyyətinin idarə edilməsini əhatə edir. 

4. Mütəxəssis strategiyası. Mütəxəssis öz fəaliyyətini 

bazarın bir və ya bir neçə seqmentinə hədəfləyir, yəni onu 

bazarda şirkətin payının keyfiyyət tərəfi maraqlandırır. Bu 

strategiya M.Porterin fokuslanma strategiyasına daha çox 

uyğundur. Şirkət “mütəxəssisi” təklif etdiyi məhsula görə bazar 

payı yüksək olsa da, eyni zamanda ümumilikdə o, “liderin 

arxasınca” strategiyasını da həyata keçirməlidir. 
 

 

5.2. Rəqabət formalarının seçilməsinin müasir 

modelləri 
 

1990-cı illərin əvvəllərində rəqabətli strategiyanın forma-

laşdırılması praktikasında klassik modellərdən istifadə edilməsi 



109 

strateji menecmentin ünvanına yeni tənqidlər gəlməsinə səbəb 

oldu. Top menecerlər öz müəssisəsinin inkişafının əsas istiqa-

mətləri kimi şirkətlərin sayının azaldılmasına, yenidən qurul-

masına, restruktizasiyasına yönəldilməsi ideyalarını irəli sürüb 

həyata keçirməyə başladılar. Ancaq, bir neçə ildən sonra mə-

lum oldu ki, müasir menecmentin bu istiqaməti perspektivsiz-

dir. Beləki, şirkətin dayanıqlı inkişafı onun inkişaf strategi-

yasını formalaşdırmadan mümkün deyil. Müasir elm bu 

məqsədlə rəqabətqabiliyyətli strategiyanın formaladırılmasının 

bir neçə modelini təklif etdi. Onları daha ətraflı nəzərdən 

keçirək.  

 

L.Q.Hamel və K.K.Prahaladın “Açar kompetensiyası” 

Q.Hamel və K.K.Prahalad strateji idarəetmənin resurs 

konsepsiyasının məhşur nümayəndələri olub, keçən əsrin 90-cı 

illərin ikinci yarısında mütəxəssislər arasında xüsusi yanaş-

maları ilə fərqlənən bir sıra mütəxəssislər təkliflər ilə çıxış 

etmişlər. Onların rəqabətli strategiyasının formalaşdırılmasına 

həsr edilmiş ən məhşur “Gələcək uğrunda rəqabət. Sabahkı gün 

üçün bazarın yaradılması” monoqrafiyası hazırlamışlar. Bu 

monoqrafiya 1994-cü ildə ABŞ-da çap edilmişdir.  

Bu monoqrafiyada onlar qeyd edirlər ki, gələcək uğrunda 

mübarizə bazarda paya görə yox, intellektual liderlik uğrunda 

mübarizədən başlayır [98]. Beləki, 

- Gələcəkdə hansı müştərilərə siz xidmət edəcəksiniz? 

- Sizin məhsullar gələcəkdə hansı kanallar ilə onlara 

ötürüləcək? 

- Gələcəkdə sizin rəqiblər kimlərdir? 
- Gələcək rəqabət mübarizəsində sizin üstünlüklərinizin 

əsası nədən ibarətdir? 
- Gələcəkdə mənfəətiniz hansı mənbədən daxil olmağa 

başlayacaq? 
- Gələcəkdə hansı vərdişlər, üstünlüklər, qabiliyyətlər sizi 

unikal edəcək? 
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- Gələcəkdə hansı son məhsulla siz bazarda fəaliyyət 
göstərəcəksiniz? 

Qeyd etmək lazımdır ki, Q.Hamel və K.K.Prahalad haqlı 

olaraq göstərirlər ki, strategiyalar, (strategiya- praktik tədqi-

qatçıları) təcrübə strateqləri öz qüvvələrini əsasən bazar 

payının əldə edilməsinə və saxlanılmasına yönəldirlər. Bir çox 

şirkətlər üçün bazar payı srtateji mövqeyin əsas kriteriyasıdır. 

Bəs onda yeni yaranan bazarlarda necə olmalı? Məhz  strate-

giya formalaşdırılan zaman yeni bazarlara olan tələbin müəy-

yənləşdirilməsi əsas məsələlərdəndir. Konsepsiyası hələ hazır 

olmayan məhsul və xidmətlərin sahədə bazar payını müəyyən 

edərək maksimum səviyyəyə qaldırmaq mümkündürmü? Hansı 

ki, burada müştərilərə qulluq seqmenti yaranmayıb. 

Gələcək uğrunda rəqabət hər şeydən əvvəl bu şirkətin 

bazarda payından çox imkanları üzrə göstərəcəyi fəaliyyətdir. 

Bu payların gələcəkdə maksimallaşdırılmasında şirkətin 

imkanları xüsusi əhəmiyyətə malikdir [98]. 

Eyni zamanda xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, rəqiblərin 

istehsal etdikləri məhsulların vəziyyətinin təhlili göstərir ki, bu 

zaman rəqiblərin məhsul istehsalına yardımçı olan müxtəlif 

fəaliyyətlər də mütləq nəzərə alınmalıdır. Qeyd olunan tədqi-

qatçıların ilk elmi araşdırmalarından olan “Korporasiyaların 

əsas konsepsiyası” əsərində müəlliflər qeyd ediblər ki, şaxələn-

dirilmiş şirkətlər ağac kimidir, yəni ən böyük budaq məhsulun 

bazası, başqa budaqlar bölmələr (strukturlar), yarpaqları isə son 

məhsuldur. Ağacın kökünün qidalanmasının, ona qulluğun 

təmin edilməsi son nəticədə ağacın köklərinin möhkəm 

sistemini, yəni, baza dayaq konpetensiyasını yaradır. Aşağıda 

rəqabət qabiliyyətliyinin “kökü” sxematik təsvir edilmişdir. 
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Sxem 5.1. Kompetensiya: rəqabətqabiliyyətliyi əks etdirən 

köklər 
 

Gələcəyi görmək ücün göstərilən tədqiqatçılar menecerlərə 

tövsiyyə edirlər ki, hal-hazırda istehsal olunan məhsullar və 

göstərilən xidmətlər haqqında fikirləşmək yox, bu məhsul və 

xidmətlərin funksiyaları, onların perspektivdə istehlakçıların 

tələbatlarının ödənilməsi haqqında düşünmək lazımdır. Yəni, 

menencerlər daimi “Bizim məhsul və bizim xidmət necədir?” 

sualının əvəzinə “İstehsal olunan məhsul və xidmətlər 

istehlakçılara hansı xeyir verir?” haqqında fikirləşməlidirlər. 

Bu sualın verilməsi menecerlərə öz müəssisələrinin imkanlarını 

daha geniş müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, əgər sinif 

lövhəsinin istehsalçılarına sual verilsə ki, ”sinif lövhələrinin 

vəzifəsi nədir” onda o, cavab verə bilər ki, “Bir qrup insanlara 

real zaman kəsiyində məlumatların ötürülməsidir”. Bu cavab 

onlarda belə bir fikir yarada bilər ki, bu məlumatları daha 

sürətlə ötürmək üçün lövhənin içərisinə üz çıxaran maşınlar 

yerləşdirmək mümkün deyil, deməli daimi yenilənən tələbləri 
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ödəmək üçün istehsalat modernləşdirilməli, elektron lövhə və 

ona qoşulan nüsxələri çoxaldan aparat və skaner əlavə 

olunmalıdır ki, yeni dövrün tələblərini ödəsin. 
Bunları nəzərə alaraq ilk dəfə Yapon şirkətləri bu ideyaları 

həyata keçirdi və bu sahəni tam mənimsədilər [98]. Bu 
tədqiqatçılar bütün araşdırmalarını yekunlaşdıraraq göstərdilər 
ki, gələcəkdə rəqabət bir-birini əvəzləyən üç dəqiq mərhələdən 
ibarətdir: sahənin gələcəyi və intelektual liderlik üzrə rəqabət, 
“miqrasiya yolu”nun tərtibi üzrə rəqabət, bazarda vəziyyəti və 
bazar payı üzrə rəqabət.  

Sahənin gələcəyi və intelektual liderlik üzrə rəqabət. Bu 

istehlakçıların həyat tərzinə aid olan məsələlərə və yaxud de-

moqrafiq, hüquqi, texnoloji problemlər ilə əlaqədar məsələlərin 

perspektivini rəqiblərinə nisbətən daha düzgün başa düşən 

müəssisələrin rəqabətidir. Müəssisə sahədə fəaliyyət sərhəd-

lərini yeniləşdirmək və yeni rəqabət mühiti yaratmaq üçün bu 

amillərdən istifadə edə bilər.  

Müəssisələr arasındakı bu yarış, gələcək biznes fəaliy-

yətini əvvəlcədən görə, alıcıların yeni tələblərini ödəyə və 

onlara əlverişli şəraiti yarada bilər. 

“Miqrasiya yolu”-nun tərtibi üzrə rəqabət. İntelektual 

liderlik və bazar payı arasında sahənin inkişafının 

idarəedilməsi uğrunda adi rəqabət gedir. Sahənin radikal 

yenidənqurulması konsepsiyası üzərində real bazar yaranan ana 

qədər uzun illər keçə bilər. Ona görə də bu zaman tələb olunan 

kompetensiyanın məhsul və xidmətlərin alternativ konsepsiya-

sının yoxlanılması və təcrübədən keçirilməsi (bu zaman daimi 

alıcıların həqiqətən nə istədiklərinin müəyyən edilməsi yolları 

ilə) vacib resursları olan tərəfdaşların cəlb edilməsi, məhsul-

ların çatdırılması və xidmətlərin göstərilməsinin istənilən infra-

strukturunun yaradılması üzrə burada daim daha optimal 

variantların seçilməsi məqsədi ilə tədbirlər aparılır. Əgər birin-

ci mərhələdə yeni imkanların yaranması üzrə rəqabət yaranırsa, 

ikinci mərhələdə şəxsi mənafe üçün gələcək sahə strukturunun 

formalaşdırılması üzrə rəqabət başlayır.  
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Bazarda vəziyyət və bazar payı üzrə rəqabət.  

Rəqabətin axırıncı mərhələsinə gəldikdə məhsulların 

konsepsiyası və yaxud bölgü strategiyasında xidmətlər texno-

loji yanaşmalar sahəsində başa çatır. Rəqabət daha geniş 

parametrlərə - dəyərə, xərclərə, qiymət və xidmətlərə əsasən 

bazarda yaranmış vəziyyətə görə aparılır. Eyni zamanda qeyd 

etmək lazımdır ki, bütün mərhələlərdə innovasiya istehsalın ge-

nişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması və gəlirlərin 

müəyyən həddə yüksəldilməsi təmin olunmalıdır.  

Gələcəkdə rəqabətin mərhələləri sxematik olaraq aşağıda 

verilmişdir. 
 

 

İntelektual liderlik 
“Miqrasiya xəritəsi”-

nin idarə edilməsi 
Bazar payı üzrə 

rəqabət 

İştirakçıları dərindən 
tədqiq etməklə sahə-
nin vəziyyətinə baxış 
 
Potensial təkamülə 
yaradıcı yanaşmanın 
inkişafı 
- fəaliyyət; 
- zəruri (vacib); 
- kompetensiya; 
- istehlakçılara 

münasibət; 
- məhsuldarlıq. 
 
“Strateji memarlığa” 
bu baxış nöqteyi nə-
zərdən məlumat 

Zəruri kompetensiyanın 
yaradılması, məhsulun 
alternativ 
konsepsiyalarının 
yaradılması və istehlak-
çılar ilə münasibətlərin 
dəyişdirilməsi 
 
 
Sahə iştirakçılarının bir-
liyinin yaradılması və 
idarə edilməsi  

Tədarükçülərin 
(malgöndərənlərin) 
dünya şəbəkəsini yarat-
malı 
 
Bazarda vəziyyət ilə 
bağlı tələb olunan stra-
tegiyanın hazırlanması 
 
Kritik və vacib bazarlar-
da rəqibləri müəyyənləş-
dirmək 
 
Məhsuldarlığın və səmə-
rəliliyin maksimum sə-
viyyəsinin təmini 

 Rəqiblər tərəfindən daha 
uzun “miqrasiya yolu”-
nun tətbiqi 

Rəqabətli qarşılıqlı 
əlaqənin qabaqlanması 

 

Şəkil 5.10. Perspektivdə rəqabətin üç mərhələsi 
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5.3. Məhsulun həyat tsiklindən asılı olan strateji 

seçim modeli 
 

Müəssisənin ən başlıca strateji məsələsi fəaliyyət istiqa-

məti üzrə nəzərdə tutduğu biznes sferasını seçmə problemidir. 

Bu isə qısa müddətli və uzun müddətli gəlirlər arasında 

tarazlığın təmin edilməsi ilə əlaqədardır. Bu tarazlıq hər şeydən 

əvvəl məhsulların həyat tsiklinin balanslaşdırılması hesabına 

mümkün ola bilir, yəni müəssisənin gücünü ardıcıl olaraq həyat 

tsiklinin müxtəlif fazasında olan məhsul istehsalının təmin 

edilməsində cəmləşdirməkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəssisə 1 

məhsul 1 

məhsul 2 

məhsul 3 

 

 

 

Müəssisə 2 

məhsul 3 

məhsul 2 

məhsul 1 

 

 

Həyat tsiklinin 

fazalarının üst-

üstə düşməsi 

 

 

 

 

 

Fazalar üzrə 

həyat tsiklinin 

balanslaşdırılması 

 

 
 
 

Şəkil 5.11. Müəssisənin iki növ məhsulunun müqayisə    

edilməsi 
 

 

Şəkildən göründüyü kimi 1-ci müəssisədə 2-ci müəssisəyə 

nisbətən qısa müddətli perspekiv vəziyyət daha yaxşıdır, çünki 

onun məhsulları həyat tsiklinin bir fazasında yerləşir. Eyni 

zamanda nəzərə almaq lzımdır ki, müəssisənin bütün məhsul-
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ları üzrə satış həcmi eyni tendensiya ilə xarakterizə olunur, bu 

isə  zamanın istənilən anında müəssisənin gəlirlərinin 

maksimum olmasına səbəb olur. 
Digər tərəfdən, əgər uzun müddətli dövr üçün baxılsa, 

onda birinci müəssisənin iflasını gözləmək olar. Ona görə ki, 
onların xidmət etdiyi məhsul praktiki olaraq eyni zamanda 
tənəzzül fazasına daxil ola bilər.Bu halda məhsulun həyat 
tsiklini balanslaşdırmaq, yəni tarazlaşdırmaq lazımdır. Hər bir 
məhsulun fazalar üzrə hərəkətini təmin etməklə məhsul 
satışının həcminin yüksəldilməsi üçün müəyyən şərait 
yaratmaq lazımdır. Bu o deməkdir ki, məhsulun inkişaf 
fazasından tənəzzül fazasına keçid anında müəssisə gücünü 
digər məhsul istehsalına yönəltməli,artım fazasından inkişaf 
fazasına keçidi təmin etməlidir.  

Beləliklə, aydın görünür ki, məhsulun həyat tsikli kor-
porativ strategiyanın seçilməsinə böyük təsir göstərir. Məh-
sulun həyat tsiklindən asılı olan eyni tipli strategiya toplusunu 
aşağıdakı matrisada göstərmək olar. 

İnkişaf mərhələsində, adətən, bir sıra şirkətlər bazarda 

əhəmiyyətli pay əldə edirlər. Bazarda yüksək xarakteristikalara 

və keyfiyyətli məhsula malik olan yeni rəqiblərin yaranması 

çox hallarda şirkətlərin fəaliyyətinə təsir göstərir. Bu halda 

biznes gücü kifayət qədər böyük olan şirkət yalnız marketinq 

fəaliyyəti vasitəsilə bazar payının çoxalmasına diqqətini 

artırmalıdır. 
 

Məhsulların 
həyat tsiklinin 
mərhələləri 

Biznesin gücü 

Yüksək Orta Aşağı 

İnkişaf 

Marketinq 
vasitəsi ilə payı 
artır 

Marketinq və 
ödəmələr vasitəsi 
ilə pay artır 

Payı artır-
maq  
Dövr etmək  
Çıxmaq 

Artım 

Marketinqə üs-
tünlük verməklə 
bazar payını sax-
lamaq və yaxud 
artırmaq 

Marketinq və 
ödəmələr vasitəsi 
ilə payı artırmaq 

Dövr etmək 
Çıxmaq 



116 

Yetkinlik 

Marketinq və ya 
bəzi kəşflərin kö-
məyi ilə əmlak 
payını saxlamaq 
və ya atırmaq.  
Effektiv 
strategiya 

 Ödəmələr 
hesabına payın 
artırılması.  
Seçmə ilə 
sıxışdırmaq 

Çıxmaq 

Azalma 

Payı saxlamaq və 
yaxud payı 
artırmaq. 
Seçib almaq  

Seçimə ilə 
sıxışdırmaq 

Çıxmaq 

  

Şəkil 5.12. Məhsulun həyat tsikli vasitəsilə tipik strategiyalar  

 

Orta üstünlüyə malik olan şirkət də bazar payının 

artırılmasına cəhd etməlidir, o bunu yalnız marketinq yolu ilə 

deyil, eyni zamanda bir sıra riskli məhsul alma əməliyyatları 

hesabına da aparmalıdır. Hansı şirkətin gücü çox aşağıdırsa, 

onda bu kompaniyanın strategiyası keçmiş mövqeyə qayıtmaq 

imkanını artırmalı və yaxud şirkətin sahəni tərk etmək yolunu 

müəyyən etməlidir. Artım mərhələsində şirkətin strategiyası 

biznesin hesabına bazar payıni  saxlayır və əgər mümkündürsə 

bazar payı genişləndirilir. Öz növbəsində bu marketinq 

fəaliyyəti vasitəsinin üstünlüyünü hesabına mümkündür. Orta 

kateqoriyada bazar payının artırılması təxirəsalınmazdır, əgər 

şirkət məhsulun həyat tsiklinin sonrakı mərhələlərində 

maksimim gəlir əldə etmək istəyirsə, marketinq bu zaman əsas 

məqsədə nail olmaq üçün əsas şərt olaraq qalır. Ancaq pers-

pektivdə digər amillər ilə də qarşılıqlı fəaliyyət mümkündür. 

Əgər kimin biznes gücü azdırsa bu tam mümkündür və gələcək 

dövrdə mənfəət əldə etmək üçün axırıncı imkandır. 

Yetkinlik mərhələsində bazar daha qarışıq olur və məhsul 

istehsalının çeşidinin şaxələndirilməsi nəzərə çarpacaq 

dərəcədə azalır. Böyük biznes gücünə malik olan şirkətə bu 

mərhələdə bazar payını saxlamaq və gəlir əldə etmək vacibdir. 

Nəticədə, xərclərin azaldılmasına diqqət artırılır yəni, bu 

istiqamətlərə yeni ideyalar yönəldilir. Orta gücə malik olan 
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şirkətlər üçün vahid yol kiçik şirkətlər vasitəsi ilə ödənişlər 

etməklə bazar payını artırmaq və yaxud şirkət bazarda gücünü 

geri çəkib, yeni vəsait qoyuluşunu azaldaraq ümümi biznesdən 

uzaqlaşmaq üçün yollar axtarmalıdır (alternativ strategiya 

deyil). Yuxarıdakı matrisada bu strategiya “qüvvələrin 

sıxışdırılması” kimi göstərilib. Biznes fəaliyyətində az gücə 

malik olan kateqoriyalı şirkətlər arasında özünü tapan şirkətin 

sahədən çıxması məqsədəuyğundur və bu zaman itkilərin 

minimum səviyyəyə salınmasına çalışmalıdır. Şirkətin 

məhsullar və xidmətlərinə olan tələbat azalmağa başlandığı 

andan monopolist siyasəti  strukturlarının fəaliyyəti zəifləyir və 

onlardan gözləntilər azalır. 
Şirkətin bazarda payının azalması məhsul satışı və 

mənfəətin daha aşağı olmasını göstərir. Belə situasiyada güclü 
şirkətlərin ən çox ehtimal olunan addımı, bazar payını bir sıra 
seqmentlər hesabına genişləndirməsidir. Orta və zəif gücə 
malik şirkətlərin isə gəlirlərinin azalması ehtimal olunduğu 
üçün, onların güclərini azaltmaq və yaxud bazardan çıxış 
prosesi daha məqbuldur. 
 

5.4. Müəssisənin inkişaf tsiklinə müvafiq strateji 

modelin seçimi 
 

Müəssisənin inkişaf tsikli. Müəssisələrin inkişaf tsikli- 

inkişaf və qeyri-sabitlik müəssisənin fəaliyyətinin müxtəlif 

mərhələlərində bir-birini əvəz etmə ardıcıllığıdır [92]. Hər bir 

müəssisə fəaliyyəti dövrüdə, heç olmasa ilk iki mərhələni keçir, 

bu zaman bu mərhələlərin bir çox amillərə görə hər bir müəssisə 

üçün müxtəlif olması təsdiq edilmişdir. Müəssisənin inkişafının 

hər bir mərhələsi müxtəlif keyfiyyət göstəricilərinə malik 

olduğuna görə, hər bir mərhələ üçün starateji təsir amilləri əsaslı 

fərqlənməlidir. 

Müəssisənin tsikllər üzrə inkişafının müxtəlif formaları 

aşağıdakı sxemdə verilmişdir. 
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Sxem 5.2. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin 

inkişafı tsiklinin mərhələ və formaları 

 

I hal müəssisənin sürətli inkişafı və gözlənilməz 

zəifləməsinə (inkişafın aşağı düşməsi) uyğun gəlir. Bu bir məh-

sul istehsalı üzrə ixtisaslaşmış yeni, çox aqressiv müəssisələr 

üçün xarakterikdir. 

II hal isə uzun müddətli (bəzən bir neçə onilliklər) inkişafa 

və ya inkişafın gözlənilmədən və sürətlə aşağı düşməsinə 

uyğundur. Məsələn, Chrysler çirkəti şirkət “ neft böhranı ” 

dövründə öz fəaliyyətini uğurla idarə edə bilmədi və sonra 

üzün müddət fəaliyyət göstərmək üçün mübarizə aparmışdı.Bu 

vəziyyət inkişaf tsikilinin qeyd olunan variantına aid olur.  

III halda yaxşı idarə edilən şirkət tsiklinin üçüncü 

mərhələsinə (uzün müddətli inkişaf və qısa fasilə) çatmır, belə 

ki, artıq xoşagəlməz meyillərin yaranması hallarının əvvəlində 

vəziyyətini sürətlə stabilləşdirir, öz faliyyətinə yenidən baxır və 
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inkişafın yeni mərhələsi başlayır. Buna misal olaraq İBM 

şirkətini göstərmək olar. Bu şirkət fərdi kompüterlərin 

istehsalına əvvəllər lazımı əhəmiyyət vermirdi, ancaq sonra 

yüksək intellektual potensiala malik olan şirkət bu sahədə 

aparılan işlərə qoşuldu və nəticədə fərdi kompyüter 

istehsalında dünyada ilk sıralara çıxdı. 
Müəssisələrin inkişaf tsiklinin hər bir mərhələsində strateji 

planlaşdırmanın əsaslarını nəzərdən keçirək. Müəssisənin bir 
inkişaf tsiklindən digərinə keçidi xarici və daxili amillərin 
birgə toplumu üzrə müəyyən edilir. Bu problem nəzərdən 
keçirildikdə mütləq inkişafın dörd tsiklinin qarşılıqlı 
əlaqələrinə xüsusi fikir verilməlidir. Bunlara iqtisadi tsikl, sahə 
tsikli, müəssisənin (şirkətin) inkişaf tsikli və məhsulların həyat 
tsikli aid edilir. Aydındır ki, bütün bu tsikllərin hər biri milli 
iqtisadiyyatın inkişafının müəyyən səviyyəsinə uyğundur.  
 

Milli iqtisadiyyatın səviyyəsi Müvafiq tsikllərin adları 

Makrosəviyyə 

 

İqtisadi tsikl 

Mezosəviyyə 

 

Sahə tsikli 

Mikrosəviyyə 

 

Müəssisənin inkişaf 

tsikli, 

Məhsulun həyat tsikli 
 

Şəkil 5.13. İnkişaf tsiklinin milli iqtisadiyyatın inkişaf 

səviyyəsinə uyğunluğu 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, daha aşağı səviyyəli tsikl yüksək 

səviyyəli tsiklin tərkib hissəsi kimi çıxış edir və beləliklə, o 
sonuncunun xarakteristikasını nəzərə çarpacaq dərəcədə 
müəyyən edir. Ancaq, əlbəttdə daha yüksək səviyyənin inkişaf 
tsikli özünün yeni sistem keyfiyyətini müəyyən edir və daha 
aşağı səviyyəli tsikllərin cəmindən ibarət deyildir. Bu 
sadalanan ideyalara misal kimi milli iqtisadiyyatın makro və 
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mezo səviyyədə inkişaf tsiklini müəssisənin inkişaf tsikli ilə 
müqayisə etməklə baxaq.  

Milli iqtisadiyyatın genişləndirilməsi mərhələsində 

müəssisələrin dayanaqlı inkişafı üçün daha münbit şərait 

yaranır, nəinki işgüzar fəaliyyətin durğunluğu - aşağı düşməsi 

mərhələsində. Bu əsasən uzun müddət istifadə üçün məhsul 

istehsal edən müəssisələr və tikinti sektoru üçün daha xarakte-

rikdir. Ancaq, başqa sahələr bu zaman iqtisadiyyatın tənəzzülü 

üçün xarakterik olan əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı 

düşməsini, faiz dərəcələrinin artmasını, inflyasiyanın səviy-

yənin yüksəlməsini və işçilərin sayının artmasını öz üzərlərində 

hiss edirlər. Bundan başqa, iqtisadi tsiklin dinamikası çox 

hallarda ölkədə siyasi sabitlik və onun sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətində apardığı daxili siyasət, iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi istiqamətində qəbul edilən qanunvericilik və 

normativ sənədlər ilə çox əlaqədardır. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, axırıncı göstərilənlər, yəni qanunvericilik aktları və 

normativ sənədlər, son nəticədə müəssisənin fəaliyyət 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsində 

mühüm rola malikdir. Sahə tsikli çox hallarda məhsulun 

istehsal prosesi və onun rəqabət qabiliyyətliyinin optimal 

nisbəti (müqayisəsi) ilə müəyyən edilir. Sahə tsikilinin 

dinamikasının təyin edilməsində əsas amillərdən biri texnoloji 

tərəqqi, yəni yeni istehlak tələblərini ödəyən məhsulların 

istehsalını təmin edən böyük elmi-texniki kəşflər, ixtiralardır. 

Bunlar istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini nəzərəçarpaq 

dərəcədə yüksəldir və onun istehsalını ucuzlaşdırır. Müəssisə 

özünün rəqabət imkanlarını qorumaq məqsədilə istehsal 

prosesinin texnologiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

innovasiya sahəsindəki həyata keçirdiyi hər hansı işlər əlavə 

kapital qoyuluşu tələb edir. Bu isə öz növbəsində müəyyən 

müddətdə müəssisənin gəlirliyinə mənfi təsir göstərə bilər, bir 

sıra hallarda isə yeni texnologiyanın tətbiqi prosesində yol 

verilən nöqsanlar onun fəaliyyətində müəyyən uyğunsuzluğun 

yaranmasına səbəb ola bilər. Çox hallarda müəssisənin inkişaf 
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etdiyi hər hansı bir mərhələdə qeyri sabit vəziyyətin yaranması 

marketinq sahəsində buraxılan nöqsanlar nəticəsində baş verir. 

İstehsal olunan məhsul isteklakçıların artan tələbatlarını tələb 

olunan səviyyədə ödəmir. Çünki bu bazara yeni çeşidli 

məhsulların təqdim edilməməsi nəticəsində baş verir, Belə ki, 

müəssisənin inkişaf tsikli məhsulların həyat tsikli ilə sıx 

bağlıdır. 

Yuxarıda nəzərdən keçirilən təqdimatlara müvafiq 

müəssisə rəhbərliyi müəssisənin inkişaf tsiklinə uyğun 

strategiyanın aşağıdakı formalarını hazırlaya bilər. 

İnkişaf stategiyası 

İnkişaf strategiyası ilk dəfə olaraq İ.Ansoff [104] 

tərəfindən ətraflı araşdırılmışdır. Bu strategiya 5 mərhələdən 

ibarətdir. 

 

  

  

 

  

 

  

  

 
 

Şəkil 5.14. İ.Ansofa görə şirkətin inkişaf modeli  

 

Yuxarıda qeyd olunan inkişaf modelinin hər bir 

mərhələsi aşağıda nəzərdən keçirilmişdir. 
 

1. Planlaşdırma mərhələsi 

Şirkət inkişaf strategiyasının formalaşdırmasına hazırlıq 

vəziyyətindədir, yəni xarici şəraitin bir sıra dəyişikliklər və 

daxili imkanların əvəz edilməsi mövcuddur. Hazırlıq dərəcəsini 

müəyyən etmək üçün aşağıdakı vəziyyətlərin diqqətə alınması 

lazımdır: 

III 
I

I 
I 

IV 
V 
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- gəlirin əldə edilməsi imkanları dəqiq müəyyən edilib, 

bazarda rəqiblər qarşısında üstün vəziyyəti təmin etmək üçün 

resurslardan istifadə edilməsinə ciddi baxılmışdir; 

- qısa və uzunmüddətli məqsədlər razılaşdırılmışdır; 

- müəssisənin idarəetmə sistemi inkişaf strategiyasının 

mahiyyətinə uyğun olmalıdır; 

- gözlənilməz hallarda baş verən hadisələrin maliyyə 

sığortalanması (əlavə vəsait qoyuluşu imkanları) məqsədi ilə 

tədbirlər mütləq qəbul edilməlidir. 

2. Başlanğıc mərhələsi 

Adətən şirkət bu mərhələni tez keçir və yaxud keçmək 

istəyir. 

Mərhələnini əsas xarakteristikası: 

- Planda nəzərdə tutulmayan konkret layihələrin 

strukturları və həyata keçirilməsi prosesində yaranacaq zəif 

hallar müəyyən edilir və ləğv olunur; 

- Satış həcmi artır, ancaq şirkət praktik olaraq gəlir əldə 

etmir. 

3. Bazara nüfuz mərhələsi 
Bu mərhələnin əsas cəhətləri aşağıdakılardır: 

- Şirkətin satış bazarına sonradan müdaxiləsi (daxil 

olması);  

- Satış həcmi və gəlir artır, bunların artımı proporsional 

baş verir; 

- Birinci mərhələdə layihələndirilən satınalmalar və 

ödəmələr başa çatır; 

- Rəqiblər qarşısındakı müəyyən üstünlüklər qeyd olunur. 

4. Sürətli artım 
 Bu mərhələnin əsas cəhətləri aşağıdakılardır: 

-  Satış həcmi və gəlir çox sürətlə artır, eyni zamanda 

gəlirlərin artımı satış həcminin artımını qabaqlayır; 

- Bazar payı genişlənir və planda nəzərdə tutulan paya 

yaxınlaşır. 
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Ancaq, nəzərə almaq lazımdır ki, bu mərhələnin sonunda 

müəyyən mənfi hallar yaranmağa başlayır, belə ki, avadan-

lıqların yeniləşdirilməsi tələb olunur, idarəetmə strukturunda 

və sistemində dəyişiliklər, Elmi-Tədqiqat və Təcrübə Sınaq 

(ETTSİ) işlərinə daha çox vəsait qoyuluşu tələb olunur, bu isə 

böyük maliyyə resurslarının cəlb olunmasına gətirib çıxarır. 

5. Keçid mərhələsi 

 Bu mərhələnin əsas cəhətləri aşağıdakılardır: 

- Satış həcminin və gəlirin artım sürəti aşağı düşür; 

- Mənfi hallar yəni, rəqiblərin əks zərbələri, bazarda baş 

verən dəyişikliklər, şirkətdaxili müxtəlif fikirlər ortaya çıxır və 

öz həllini tələb edir.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf bütün müəssisələrin 

uzunmüddətli inkişaf məqsədi olmalıdır, çünki yalnız bu, 

şirkətin gəlirinin artmasını təmin edir. Müəssisə ardıcıl olaraq 

inkişafın bir tsiklindən o biri tsiklinə və inkişafın bir 

mərhələsindən o biri mərhələsinə keçir. İnkişafın bu tsikli 

dövründə aparılan struktur dəyişiklikləri idarəetmə tsiklində 

müəyyən təşkilati dəyişiliklərə səbəb olur. İnkişaf tsiklinin 

mərhələlərinə müvafiq strategiyaları ayırmaq olar.  

Başlanğıc strategiyası  

Başlanğıc strategiyanın məqsədi müəssisənin optimal 

səmərəliliyə çıxmasını təmin etmək üçün sabit inkişafa – 

artıma nail olmaqdır. Müəssisənin rəhbəri inkişafın sürətli 

artımına xüsusi yanaşmalı mövqeyində olmalı, perspektivdə 

bazarda daha geniş mövqe tutmaq üçün yaranmış nöqsanları 

aşkar etməli və aradan qaldırmalıdır. Eyni zamanda rəhbərlik 

bu mərhələdə istehsalatda yaranacaq mürəkkəb proseslərə, 

inzibati-idarəetmədəki səhvlərə, böyük xərclərə və gəlirlərin 

azalması nəticəsində maliyyə vəziyyətində yaranan gərginliyə 

hazır olmalıdır. 

Eyni zamanda başlanğıc strategiyanın məqsədlərindən biri 

də bu mərhələni sürətlə həyata keçirib və növbəti mərhələyə 

keçməkdir. 
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Müdaxilə mərhələsi 
Bu strategiya müəssisənin gücünü bazara daha geniş 

müdaxilə etməyə, məhsul satışının artım tempinin yüksəltməyə 

yönəldir. Əgər bu mənbə üçün alınmalar və ödəmələr tələb 

olunursa, onda qeyd olunanlar bu strategiya çərçivəsində 

aparılır. Uzunmüddətli proqramlarda müəssisənin bütün istiqa-

mətlər üzrə fəaliyyətinin gücləndirilməsi və inkişafı nəzərdə 

tutulur. Bu məqsədlə proqramın əsas istiqaməti maliyyə möv-

qeyinin möhkəmləndirilməsi, əsas fondların modern-

ləşdirilməsi, elmi tədqiqat və təcrübə-sınaq işlərinin aparılması 

prioritet istiqamətlər kimi nəzərdə tutulur. 
Yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olduqdan sonra və 

daxili yenidənqurma üçün lazım olan bütün işləri aparmaqla 
müəssisə növbəti strategiyaya keçə bilər. 

Sürətli artım strategiyası 
Bu strategiyanın əsas məqsədi daxili və xarici imkanlardan 

daha çox istifadə etməkdir. İnkişaf tsiklinin bu mərhələsi daha 
çox davam etməlidir. Ona görə ki, bu mərhələdə ehtiyatlardan 
tam istifadə edilməsi nəticəsində şirkətin gəlirinin artımı satışın 
artımını üstələməyə başlayır və bazar payı planda nəzərdə 
tutulan paya yaxınlaşır. Ancaq, inkişafın sürətli artımı mərhə-
ləsində müəssisənin fəaliyyətində bir sıra neqativ ənənələr 
yaranmağa və toplanmağa başlayır. Ona görə də bu 
strategiyanın əsas məqsədlərindən biri nə qədər mümkündürsə 
bu nöqsanları daha tez aşkar etmək və həllinə çalışmaqdır. 
Əgər yaranmış problemləri həll etmək mümkün deyilsə, onda 
müəssisə rəhbərliyi bu strategiya çərçivəsində yumşaq formada 
növbəti strategiyanın həyata keçirilməsinə başlayır. 

Keçid mərhələsinin strategiyası 
Bu strategiyanın məqsədi sürətli artım strategiyası 

mərhələsindən sonra müəssisə artımın yeni mərhələsindən daha 
qısa müddətdə keçmək üçün öz fəaliyyətində müvafiq yenidən-
qurma və yenidənqruplaşdırma işləri aparır. Bu strategiyada 
qənaət və yeni istehsalata başlamamaq nəzərdə tutulur. Bu 
strategiyada xərclərin azaldılması, məhsulların satışında əldə 
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olunacaq gəlirlərin artırılması və idarəetmə sisteminin yeniləş-
dirilməsi məqsədi ilə müəssisədə hal - hazırda olan vəziyyətin 
dərin təhlilinin aparılması nəzərdə tutulur. 

İnkişaf –artım strategiyasına keçid müxtəlif situasiyalarda 

istifadə edilə bilər: 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayarkən; 

 Fəaliyyət göstərmək üçün mübarizə edən gənc şirkət; 

 Məhsul vahidi üzrə ixtisaslaşdırılmış müəssisə; 

 Şaxələndirilmiş (diversifikasiya edilmiş) müəssisə, 

burada müəssisənin inkişaf-artım strategiyasına ümumilikdə 

ayrıca növ məhsul üzrə inkişaf strategiyası yardımçı ola bilər. 

Ona görə də çox hallarda müəssisənin istehsalat-təsərrüfat 

təcrübəsində artım-inkişaf strategiyasının alternativi çox təklif 

olunur. 

Aşağıda bazar şəraitində real praktik fəaliyyətdə yoxlanıl-

mış baza alternativ strategiyaları nəzərdən keçirilmişdir. 

 

Cədvəl 5.2. İnkişaf strategiyası: Baza strateji alternativlər. 
 

S/s Strateji 
alternativlər 

Elementləri Sahə (sfera) Əsas alətlər 

1. Bazarın 
intensivləş-
dirilməsi 

Məhsul,  
Məhsul 
istehsalı 
Bazar 

Sahə daxili Bazara daxil olma 
Bazarın inkişafı 
Coğrafi şərait 

2. Şaxələndirmə 
(diversifikasiya) 

Sahibkarlıq 
sferası  

Sahə daxili və 
kənar  

Daxili inkişaf 
şaquli, üfiqi, 
yardımçı 
şaxələndirmə 
(diversifikasiya) 

3. Strateji alyans Məhsul  
Bazar  
Sahibkarlıq 
sferası  

Sahə daxili və 
ondan kənar 

Əməkdaşlıq 
haqqında 
razılaşma birgə 
istehsal 

4. Xarici-iqtisadi 
fəaliyyət 

Məhsul  
Bazar 
Sabibkarlıq 
sferası  

Ölkə 
hüdudlarından 
kənar 

İxrac 
Xarici lisenziya-
laşdırma 
Birbaşa vəasit 
qoyuluşu 
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Alternativ 1. Bazarın intensivliyi 

Bazarın intensivləşdirilməsi müəssisənin gücünü bazarın 

uğurları və mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə istiqamətləndi-

rir. Bu vəziyyətdə aparıcı funksiya bütün strategiyaları qabaq-

layan marketinq strategiyası olur. Bazarın intensifikasiyası, 

müdafiə və yaxud ekspansion ola bilər. Müdafiə metodu 

(mövqeyin saxlanılması) adətən qiymət metodu və qiymətə 

görə olmayan rəqabətin təsiri ilə məhsulun modelinin yenisi ilə 

əvəzlənməsi hesabına bazara müdaxilə etməsini özündə əks 

etdirir. Genişlənmə metodu (bazara müdaxilə, bazara daxil 

olma) məhsulun hərəkəti və bölüşdürülməsi sisteminə 

uyğunlaşmaqla yeni istehsalı özündə əks etdirir . 

Bazarın intensivləşdirilməsi üç əsas metodla həyata 

keçirilə bilər.  

1. Bazara nüfuz (müdaxilə). Bu aqressiv bazar fəaliyyəti 
istehsal olunan məhsulun satış həcminin artırılması ilə 
əlaqədardır. Buna daxildir: 

- İstehlak həcminin artırılmasının stimullaşdırılması 

(reklam, satışın stimullaşdırılması və s.); 

- Məhsulun istifadə sferasının genişləndirilməsi və buna 

uyğun olaraq istehlak həcminin artırılması; 

- Məhsulun qarışıq modifikasiyası. məhsulun həyat tsiklini 

yenisi ilə əvəz edilməklə uzadır (yetkinlik dövründə) və 

istehlak həcminin artmasını dəstəkləmək: 

2. Bazarın inkişafı. Bu eyni zamanda bazarın yeni seq-

mentinə daxil olan köhnə və yeni məhsulların planlaşdırılmış 

markentinqidir. Bu aşağıdakı tipik vəziyyətləri özündə əks 

etdirir: 

- hazır məhsul yüksək keyfiyyəti və ya yaxşı satış 

sisteminə görə bazarın başqa seqmentinə nüfuz edir. 

- müəssisə yeni məhsullar ilə yeni bazarlara çıxır. Bu 

zaman bazarın həmin seqmentindən o rəqibləri sıradan çıxarır 

və yaxud rəqiblər ilə birləşərək daha yüksək keyfiyyətə malik, 

yüksək alıcılıq qabiliyyəti olan məhsul istehsalına başlayır. 
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3. Coğrafi genişlənmə. Bu aşağıdakı hallarda yeni coğrafi 

satış bazarlarına çıxmaq hesabına təmin edilir. 
- vasitəçilərin yeni məhsullarının köməyi ilə satış üzrə öz 

imkanlarını genişləndirmək, eyni zamanda məhsul bölgüsünün 
digər sxemi və özünün nümayəndəliyini açmaqla; 

- başqa şirkətlərə məxsus olan müəssisələr ilə bağlanmış 
müqaviləyə əsasən öz istehsal fəaliyyətini həyata keçirmək. 

Alternativ 2. Şaxələndirilmə 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müxtəlif mülkiyyət forma-

sında müəssisə yaradıldıqda onların qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərmə imkanları, əsas fondların alqı-satqısı, fəaliyyətinin 
şaxələndirilməsi prosesi daha asanlıqla aparılır. 

Alternativ 3. Strateji alyans 
Son zamanlar qərb şirkətlərinin fəaliyyətində strateji 

alyans böyük rol oynamağa başlayıb. Əgər keçmişdə 
əməkdaşlıq haqqında razılıq (innovasiya və istehsalat 
sahələində) şirkətin strategiyasına və onların rəqib mövqeyinə 
əsaslı təsir göstərirdisə, ancaq yeni strateji alyansa indi 
strategiyanın elementi kimi baxılır, çox hallarda rəqabət 
üstünlüyünün təmin edilməsində mərkəz roluna malikdir. 

Alternativ 4. Xarici iqtisadi fəaliyyət 
Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin inkişafına -artımın 

əlavə strateji alternativi kimi baxıla bilər. Bu müəssisənin 

bazarda güclərinin hər şeydən əvvəl risk dərəcəsi baxımından 

intensivləşdirilməsindən tam fərqlidir. 
Xarici iqtisadi fəaliyyətin üstünlüklərinə aşağıdakıları aid 
etmək olar: 

- Milli bazarda yeni satış bazarlarının alınması, satış 
həcminin artırılması hesabına gəlir səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

- Malik olduqları nou-hau və yeni texnologiyalardan isti-
fadə etmək əsasında az vəsait sərf edilmiş məhsulları nəzərə al-
maq lazımdır. Bunların milli bazarda istifadə edilməsi az 
səmərəlidir; 

- Xammalın hasilatı və istismarında iştirak etməklə 
xammal bazarının qorunması. 
Bunlar ilə yanaşı müəssisənin xarici fəaliyyəti müəyyən  
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çətinliklər ilə əlaqədardır, bunların arasında aşağıdakıları qeyd 

etmək olar: 

- Milli bazarlara nisbətən daxili və xarici rəqabətin güclü 

olması; 

- Xarici iqtisadi fəaliyyətin xüsusiyyətlərinin müəyyən 

edilməsində xarici iqtisadi amillərin təsiri (yəni, başqa 

qanunvericiliyin olması, istehlak xarakteri, mədəni mühit və s.) 

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən müəssisələrin xarici 

iqtisadi fəaliyyətlərinin aşağıdakı formalarını qeyd etmək olar: 

1. İxrac. Bu xarici iqtisadi fəaliyyətin ən sadə və ən uzun 

ancaq ən etibarlı fəaliyyət istiqamətidir. Bu fəaliyyət metodunu 

ciddi Beynəlxalq marketinq tədqiqatı aparmaq nəticəsində 

müəssisənin strateji planına daxil etmək olar. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, bir çox hallarda Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin məhsulları (neft, qaz, bir sıra təbii 

resurslar və məhsullar) qərb şirkətləri tərəfindən güclü 

rəqabətlə qarşılaşdıqları üçün onların məhsulları xarici 

bazarlarda dünya qiymətlərinə nisbətən aşağı qiymətlərə satılır. 

Ölkədə istehsal olunan məhsulların xarici bazarlarda rəqabət 

qabiliyyətini yüksəltmək məqsədilə 16 dekabr 2016-cı ildə ölkə 

prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın inkişafı Strateji Planında” 2020-ci ilə qədər və 

ikinci mərhələdə 2025-ci il və sonrakı mərhələlərdə elm 

tutumlu, rəqabətqabiliyyətli məhsulun istehsalı və ixracı əsas 

hərəkət istiqamətləri kimi nəzərdə tutulmuşdur. Buna müvafiq 

olaraq müəssisə və şirkətlər öz təsnifatının Yol Xəritəsinə 

müvafiq starteji planlarını tərtib edib və bunlara müvafiq 

tədbirlərin icrasını təmin etməlidirlər. Bu isə Azərbaycanda 

rəqabət qabiliyyətli, elm tutumlu, dünya standartlarına müvafiq 

məhsul istehsalının təşkilində mühim rola malikdir.  

2. Xarici lisenziyalaşdırma. Bu özündə nou-hau 

texnologiyasının ticarət markasını və digər atributları əks 

etdirir. Lisenziyalaşdırma özlüyündə müəssisənin xarici 

iqtisadi fəaliyyətinin əasasını təşkil etmir, ancaq fəaliyyətinin 
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ilk addımında xarici ölkələrdə öz filiallarını və birgə 

müəssisələrini yaratmağa xidmət edə bilər. Bu metodun həyata 

keçirilməsində rast gəlinən çətinlik əsasən intellektual 

mülkiyyət qanunvericiliyinin zəif işlənilməsi və bütün ölkənin 

beynəlxalq normativ aktları və bu fəaliyyət sahəsində 

beynəlxalq hüququn müxtəlifliyidir. 

3. Birbaşa vəsait qoyuluşu. Bu, Azərbaycan qanun-

vericiliyinə əsasən verilənləri icazələrə uyğun olaraq özünün 

filialları və birgə müəssisələrinin yaradılması, yenilərinin 

alınması formasında həyata keçirilir. Bunlarla razılaşan 

müəssisə rəhbərləri aşağıdakıları həll etməlidirlər: 
- İstehsal olunan məhsulun və əsas istehsal formalarının 

real mülkiyyətçisi kimdir? 
- Əgər birgə müəssisə yaradılırsa, onda bu müəssisə neçə 

faizlə iştirak edir, nəzarət paketinə sahibdirmi, əgər deyilsə 
onda bu vəsait qoyuluşunun səmərəliliyi hansı səviyyədədir və 
öhdəliyi nədir? 

- Xarici ticarət əməliyyatlarının idarə etmə sistemini kim 

və necə formalaşdırır və bu əməliyyata nəzarəti kim aparır? 

- Strateji və maliyyə siyasətini kim müəyyənləşdirir? 

Bu və ya digər suallara cavab aldıqdan sonra müəssisə 

rəhbəri birbaşa həyata keçiriləcək vəsait qoyuluşunun forması 

haqqında qərar qəbul edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti müəssisə rəhbərliyindən 

bu sahədə yeni biliklərə malik olmağı tələb edir. Adətən bu 

fəaliyyət istiqamətlərinin həyata keçirilməsinə nəzarəti 

aparmaq məqsədilə müəssisədə xüsusi şöbə yaradılır. 
 

 Müəssisənin fəaliyyətinin təmini və stabilləşmə 

strategiyası 

İnkişaf tsikli və işguzar fəallıq tsiklinə uyğun olaraq 

müəssisənin fəliyyətində tənəzzül, çaşqınlıq yarandığı şəraitdə 

müəssisə qeyri sabit dövr yaşayır, bu zaman satışın həcmi və 

gəliri azalmağa başlayır. Bu azalma bir qayda olaraq üç 

formada baş verə bilər. 

a) Gözlənilmədən (tez) azalma.  
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b) Uzunmüddətli azalma.  

c) Köklü dəyişiliklər, yəni artım və azalmalar. 

 

 Satış həcmi                     Satış həcmi               Satış həcmi 

  

vaxt vaxt vaxt 

     a) b) c) 

 

Şəkil 5.15. Gəlirliyin qeyri-stabilliyinin müxtəlif formaları 

 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi müəssisə fəaliyyətinin inkişaf 

mərhələsində satış həcmi və gəlir parametrləri üzrə aşağı 

düşmə mərhələsinə keçid dövrünü müəyyənləşdirməyə imkan 

verən xüsusi kompleks təhlil proseduru hazırlamalıdır. Bu isə 

öz növbəsində, hücumdan hücum-müdafiə strategiyasına- 

stabilləşmə strategiyasına yönəltməni təmin etməlidir.   

 Stabilləşmə strategiyası 

 Müəssisənin fəaliyyətinin stabilləşdirmə strategiyası, 

müəssisənin satış həcmini və gəlirini tez bərabərləşdirməyə və 

sonrakı mərhələdə bu göstəricilərin yüksəldilməsinə yəni, 

inkişafın artmasının sonrakı mərhələsinə istiqamətlənmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişafın aşağı düşmə (tənəzzülü) 

sürətindən asılı olaraq müəssisə ən çox ehtimal olunan üç 

yanaşmanın birindən istifadə edə bilər: 

- Sürətli canlanmada qənaət (A halı) 

- Sürətli inkişafın təmin edilməsinə az ümid olan halda, 

davamlı aşağı düşmə (tənəzzül) şəraitində irəliləmə (B halı). 

- Stabilləşmə zamanı bazarda müəssisənin vəziyyətinin 

tarazlaşdırılmasına nail olmaq üçün uzunmüddətli proqram 

hazırlanmalıdır (C halı). 
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Yanaşma 1. Qənaət 

Qənaət strategiyasından satışın həcmi və gəlirin aşağı 

düşməsi müəssisə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olduqda və 

yaxud əksinə satışın həcmində və gəlirdə gözlənilmədən sürətlə 

aşağı düşmələr baş verdikdə istifadə edilir. Strategiyanın 

məqsədləri: cari - aşağı düşməni dayandırmaq, təcili- müəs-

sisənin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması prosesinə baş-

lamalı, perspektiv- inkişaf tsiklinin başlanğıc mərhələsindəki 

kimi canlanmanı başlamaq. Qeyd etmək lazımdır ki, qənaət 

strategiyası işguzar fəallıq tsiklinə aid edilir. 

Qənaət strategiyasının üç fazası vardır: 

 Xərclərin təftişi; 

 Həmrəylik; 

 Canlanma. 
 
Xərclərin təftişi. Müəssisə rəhbərinin məqsədi bu fazada 

əsas diqqətini tez realizasiya edilən məhsulların xərc 
elementlərinin azaldılmasına yönəltməkdir. Bu, işçi heyyətinin 
və onun saxlanılması xərclərinin (əsasən inzibatçıların), elmi 
tədqiqat və təcrübə sınaq işləri xərclərinin azaldılması, üstəlik 
xərclərin, marketinq məlumatları ilə əlaqədar xərclərin 
minimuma endirilməsi, məhsul ehtiyatlarının nəzərə çarpacaq 
dərəcədə aşağı salınması və s. hesabına mümkündür. Bu zaman 
müəssisənin iqtisadiyyat xidmətləri əsas idarəedici mərkəz 
olaraq müəssisə və onun ayrıca bölmələri üçün ciddi qənaət 
proqramı hazırlayır. Bu qənaət proqramı qısa müddətli (bir 
neçə ay üçün) və uzunmüddətli ola bilər. 

 Bu fazada müəssisə rəhbəri iki vacib vəziyyətə mütləq 

diqqət yetirməlidir. 

- Qənaət yanlız işçi heyyətinə görə ola bilməz, çünki 

həmkarlar təşkilatları ilə müəyyən münaqişələr yarana bilər; 

- Ciddi qənaət proqramı- bu əsas məqsəd deyil, bu 

proqrama inkişaf tsiklinə keçid fazasının başlanğıcında mütləq 

baxılmalı, yəni satış həcminin artırılması, gəlir və əmək 
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məhsuldarlığının yüksəldilməsi (müəssisənin iqtisadi 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması) amilləri nəzərdən keçirilməlidir. 

 Konsolidasiya. Bu faza müddətində müəssisə iqtisadi 

fəaliyyətin dirçəldilməsi vaxtını, sürətini, xərclərə qənaətetmə, 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və gəlirin artırılması üzrə 

proqramı hazırlamalıdır. 

Aydındır ki, müəssisənin fəaliyyətini təşkil edib canlan-

dırılması prosesi yalnız onun daxili imkanları hesabına deyil, 

eyni zamanda xarici şəraitdən də (müəssisənin daxili imkanları 

və işguzar fəallıq tsikli xarici amillərdən asılı olaraq stabilləş-

dirilir) asılıdır. Adətən, müəssisənin fəaliyyətinin stabilləş-

dirilməsi və gəlirlik səviyyəsinin yaxşılaşdırılması hər bir 

struktur bölməsi üçün hazırlanmış konkret, real qısa müddətli 

proqramlarda öz əksini tapır. 

Müəssisə səviyyəsində bu faza ilə bağlı məsələlər 

aşağıdakı formada müəyyən edilə bilər: 

 Ümumi rəhbərlik: a) işçilərin əmək haqqları, əlavə 

yardımlar, inzibatı xərclərə qənaət, b) idarəetmə 

sistemlərinin təkmilləşdirilməsi; 

 Marketinq: gəlir gətirməyən məhsulların istehsalatdan 
çıxarılması, coğrafi ixtisarlar (servis mərkəzləri və 
müəssisənin nümayəndəliyinin ləğv edilməsi), 
səmərəliliyi artırmaq üçün məhsulların hərəkət 
sisteminə yerində baxılması; 

 İstehsalat: məhsuldarlıq amillərinin təhlili və istehsalın 

idarəedilməsi sistemi də daxil olmaqla bu amillər üzrə 

ehtiyatların axtarışı; 

 ETTSİ: (elmi tədqiqat və təcrübə sınaq işləri) ETTSİ 

siyasətinə yerində baxılmalı, axtarış işlərinin maliy-

yələşdirilməsinə çəkilən xərclərin azaldılması, əsas 

gücü tez gəlir gətirən təcrübə sınaq işlərinə (TSİ) 

yönəltməli; 

 Maliyyə: Xərclərə qənaət proqramının mərkəzi sturuk-

turunun hazırlanması. Qənaət proqramını yuxarıda gös-
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tərilən bütün istiqamətlər üzrə koordinasiya etmək 

lazımdır. Belə ki, hər hansı bir sturukturda həyata 

keçirilən qənaət heç də həmişə bütün sistem üzrə 

qənaəti təmin etmir, ona görə də qeyd olunan bu 

istiqamətlər üzrə aparılan tədbirlər mütləq əlaqələndiril-

məlidir. Bundan başqa müəssisənin bütün maliyyə 

fəaliyyəti üzrə məsələləri yenidən baxılmalıdır. 

Canlanma. Bu fazanın bütün dövrü ərzində müdafiə 

fəaliyyətindən hücum fəaliyyətinə keçid baş verir. Belə ki, 

istehsalın idarəedilməsi sturukturunun yenidən qurulması və 

onun yeni təsərrüfatçılıq şəraitinə adaptasiya olunması baş ver-

diyi üçün, maliyyə və marketinq sahəsində müvafiq fəaliyyətin 

aparılması istiqamətində müntəzəm tədbirlər həyata keçirilir. 

Bütünlükdə bu faza inkişaf strategiyasının başlanğıc 

mərhələsinə çox oxşardır. 

Yanaşma 2. Başlanğıc vəziyyətindən hərəkətə başlama 

(irəliləmə). 
Bu yanaşma uzunmüddətli, adətən bir neçə il davam edən 

strategiya çərçivəsində istifadə edilir. Bu müddət ölkənin 
iqtisadi vəziyyətindən və müəssisənin fəaliyyət mexanizminin 
dağılması-pozulması vəziyyətindən asılıdır. Bütövlükdə 
baxılan strategiyanın mərhələləri xərclərə qənaət 
strategiyasının mərhələlərinə uyğun gəlir: itkinin azaldılması, 
stabilləşmə, fəaliyyətin canlandırılması sahəsində hərəkət 
etmək və inkişaf strategiyasına çatmaq. Tam həcmdə yuxarıda 
qeyd edilən metodlardan da istifadə etmək olar. Ancaq, məhsul 
satışının və gəlirin uzun müddət aşağı düşməsi, eyni zamanda 
daha çox müəssisənin istehsal və iqtisadi fəaliyyətinin 
strukturunda mütəmadi dəyişikliklərin aparılması sahəsində 
əsaslı qərarların qəbul edilməsini tələb edir. Bundan başqa, 
qeyd olunanlar ilə yanaşı bu əsas istehsal sahələrinin yenidən 
qurulması, fəaliyyətinin təşkili, yeni məhsulların buraxılmasını 
tələb edir. Bu isə öz növbəsində müəyyən kapital qoyuluşuna 
zərurəti yaradır. Ona görə də stuktur dəyişiklikləri aparılarkən 
müəssisənin inkişaf strategiyasının ən vacib elementi, 
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müəssisənin bütöv istiqamətlər üzrə fəaliyyətini yenidən 
qurmaq üçün maliyyə resurslarının toplanmasıdır. 

Yanaşma 3. Stabilləşmə 
Stabilləşmənin strateji alternativi, müəssisənin stabil 

fəaliyyətinin təmin olunmadığı (müəssisənin fəaliyyətində 

müxtəlif kənarlaşmalar, qalxma-enmə hadisələri) şəraitində 

daha çox qəbul edilir. Əsasən bu dövlət sifarişlərindən asılı 

olan müəssisələrdə müşahidə olunur, burada hətta dövlət 

sifarişlərinin bölgü prioritetində cüzi müsbət və ya mənfi tərəfə 

oynamalar (kənarlaşmalar) konkret müəssisənin iqtisadi 

vəziyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. 

Stabilləşmə strategiyasının xərclərə qənaət və struktur 

dəyişikliklərinin aparılması ilə əlaqədar vəziyyəti haqqında 

yuxarıda qeyd edilmişdir. Bunlar ilə yanaşı stabilləşrmə strateji 

planı aşağıdakı spesifik əlamətlərə malik ola bilər. 

- Qısamüddətli dövr: “məhsul-bazar” sisteminə hədəf-

lənmə. Müəssisə rəhbəri müəssisənin bütövlükdə stabil fəaliy-

yətini təmin etmək üçün bazarın müxtəlif seqmentlərində baş 

verən dəyişiklik ilə əlaqədar yaranmış vəziyyəti tənzimləmək 

məqsədi ilə buraxılan məhsul ilə satış bazarı arasında tələb 

olunan balansa nail olmalıdır. Bu zaman ilk növbədə qeyd 

olunan tədbirin səmərəli və optimal həyata keçirilməsi 

müəssisənin fəaliyyətinin stabilləşdirilməsinin mühum və 

zəruri amilidir. 

- Uzunmüddətli dövr: proqramlaşdırılan dövr. Əgər “məhsul-

bazar” sisteminə hədəflənmə uzunmüddətli stabilləşdirməni və 

inkişaf strategiyasına keçidi təmin etmək imkanına malik deyilsə, 

onda müəssisə başqa məhsul istehsalı proqramına keçməyi həyata 

keçirir. Bu keçid eyni zamanda yeni məhsul istehsalına lazım 

olmayan gəlirsiz istehsalatın ləğv edilməsi zərurətini yaradır. 
 

Yaşamaq strategiyası  

Yaşamaq strategiyası- təmiz müdafiə xarakterli stra-

tegiyadır, müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin tam pozulduğu və 

müflisləşməyə yaxın olduğu şəraitdə istifadə edilir. Bu strate-
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giyanın məqsədi vəziyyətin stabilləşdirilməsi, yəni stabilləşmə 

strategiyasından sonra inkişaf strategiyasına keçiddir. Aydındır 

ki, bu strategiya uzunmüddətli ola bilməz. Bu bir tərəfdən 

fəaliyyətin tam koordinasiya edilməsini, digər tərəfdən isə real 

qərarların qəbul edilməsini və ehtiyyatlı olmağı tələb edir. 

Yaşamaq strategiyasının həyata keçirilməsi idarəetmənin möh-

kəm mərkəzləşdirilməsi şəraitində baş verir, “antikrizis komi-

təsi” yaradılır. Müəssisə xarici mühitin təsirlərinə qarşı tez 

cavab tədbirləri hazırlamaqla yanaşı idarəetmənin yenidən 

qurulması, marketinq və maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar bir sıra 

proqramlar hazırlamalı və onlar ciddi və dəqiq həyata 

keçirilməlidir. 

Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin yaşama 

strategiyası qabaqlayıcı, yeniləşmə xarakterinə malik olmalıdır. 

Bu zaman marketinq strategiyası və maliyyə strategiyası digər 

funksional strategiyaları kimi şirkətin yüksək rəqabət 

üstünlüyünü saxlamağa, onun imkansızlığının aradan 

qaldırılmasına hədəflənməlidir. 

Müəssisənin fəaliyyətini dəstəkləmək, yəni onun fəaliyyət 

göstərməsinə yönəldilmiş strategiyanın xüsusiyyəti, şirkətin 

idarə edilməsində yaranan kənarlaşma hallarının aradan qaldı-

rılmasına yönəldilən tipik təsirləri seçib ayırmağa imkan verir. 
Menecment üzrə hazırlanmış qərb ədəbiyyatlarında böhran 

situasiyasında qərarların hazırlanmasına xüsusi diqqət verilir, 
ancaq praktiki olaraq şirkətin böhran halında özünü necə 
aparmasının metodu (alqoritmi) yoxdur. Strateji idarəetmənin 
ən böyük nəzəriyyəçilərindən olan İ.Ansoff “Strateji 
idarəetmə” kitabında şirkətin böhran halında şirkətlərin 
hərəkətlərini xarakterizə edən bir sıra modellər təklif etmişdir. 
Bu modellər böhran halında şirkətin idarə edilməsinin üç 
variantını əks etdirir. 

Bir sıra gözlənilməz amillər şirkətə təsir etməyə başladığı 

halda, onların təsiri iqtisadi fəaliyyətin nəticələrində normal 

dəyişikliklər çərçivəsində gizli qalır. Bu situasiyaya ilkin 

reaksiya yəni, münasibət şirkətin keçmişdə iqtisadi 
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fəaliyyətinin pozulmasının tənzimlənməsinə kömək edən 

tədbirlərin həyata keçirilməsi ola bilər, bu isə müəssisənin yeni 

problemlə qarşılaşdığını göstərir. 

Adətən böyük olmayan şirkəti gənc, enerjili rəhbər idarə 

etdikdə o yalnız ətraf mühitin öyrənilməsi və yaxud 

proqnozların hazırlanması ilə məşğul olmurlar. Eyni zamanda 

onlar adi reaksiyalardan- münasibətlərdən yaranan 

uğursuzluqları öyrənirlər və itkiləri tez azaltmaq imkanına 

malikdirlər. Bu formada idarəetmə fəal idarəetmə adlanır və 

Sxem 5.3.-də göstərilmişdir. Əgər aparılan təhlil göstərirsə ki, 

gəlirlər azalır o zaman idarəedicilər mütləq cavab tədbirləri 

görməlidirlər. Beləliklə, idarəetmə Td-nin rasional təsirin 

başlanması halında sxemdə göstərildiyi kimi müvafiq 

münasibət göstərir,Td -rosianal təsirin başlanğıc anıdır, yəni 

itkinin başa çatdığı zaman kəsiyi, nöqtəsidir. Şirkət təhlükənin 

təsir müddətinin başa çatdığı halda, onun əsas fəaliyyəti 

nəticəsində yaranan itki O-sxemdə yuxarıda göstərilən sahə ilə 

ölçülən və eyni zamanda əsas fəaliyyətindən yaranan itkilərin 

azaldılmasına çəkilən xərclərin cəmindən ibarət itkilərə məruz 

qalır. Beləliklə, ümumi itkiləri aşağıdakılar təşkil edir.  

 

Lz=O+C 

 

 Strateji reaksiyanın vəzifəsi Lz -ni minimumlaşdırmaq 

və imkan daxilində onu gəlirə çevirməkdən ibarətdir. 

  



137 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sxem 5.3. Fəal idarəetmə  
 

  

Hal-hazırda bir çox şirkətlər texnologiyanın inkişafının 

qeyri-ekstrapolyativ proqnozlaşdırılmasından, struktur, iqtisadi 

proqnozlaşmadan və s. istifadə edilir. Bu formada alınan proq-

nozlar müəssisəyə hadisənin baş verməsindən əvvəl qabaq-

layıcı tədbirlər həyata keçirməyə imkan verir. Proq-

nozlaşdırmanın kifayət qədər uzun müddəti əhatə etməsi, 

müəssisəyə baş verəcək hər hansı itkiyə qarşı bu zaman ərzində 

cavab tədbirlərinin hzırlanmasına şərait yaradır. 

Beləliklə, proqnozlaşdırmanın yaratdığı üstünlüklərdən 

səmərəli istifadə etmək üçün nəinki yalnız proqnozlaşdırmanı 

təkmilləşdirmək, eyni zamanda müəssisə rəhbərliyi uzun-

müddətli proqnozların tam mükəmməl hazırlanmasını təmin 

etməli, bu zaman müəyyən kənarlaşmaların yaranacaq ehtima-

lına baxmayaraq onların müvafiq iqtisadi qurumlar tərəfindən 

mütəmadi dəqiqləşdirilməsinin aparılmasını daimi diqqətdə 

saxlamalıdır. 

Böhran situasiyası müəssisə rəhbərliyindən fövqal, təxirə 

salınmaz və standart olmayan tədbirlərin qəbul edilməsini tələb 

edir. Bu fövqaladə tədbirləri iki kateqoriyaya bölmək olar. 

𝑜  

𝑐  

T

 

Td- qarşısı 

alınan itkilərə 

çəkilən xərclər 

İstehsalat 

itkiləri 

C 
T

 

Maliyyə itkilərinin 

yaranma qorxusu 

başlayan andan 

 

Qeyd 

olunmayan itki 

Od 
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Birinci kateqoriyanı təşkil edən tədbirlər şirkətin fəaliyyə-

tinin xarici mühitə, onun daxili dinamikasına və dəyərlər siste-

minə diskret dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması üçün istifadə edi-

lir. 

Şirkətin fəaliyyət formasını dəyişən bu tədbirlər pers-

pektivdə şirkətin yeni həyat tərzinin formalaşmasına imkan 

verir, yəni strateji planlaşdırma sisteminin tətbiqi nəticəsində 

şirkət biznesin yeni sferasına daxil olmaqla və cari ixtisas-

laşdırmanı təkmilləşdirməklə fəaliyyətini yenidən qurur. Bu 

fəaliyyət strateji tədbirlər adlanır. 

İkinci kateqoriyanı təşkil edən tədbirlər ilkin müna-

sibətlərin dəyişdirilməsinə gətirmir. Buna baxmayaraq, bu işlər 

kifayət qədər radikaldır, yəni satışın stimullaşdırılması üçün 

müxtəlif istiqamətlərdə geniş tədbirlərin aparılması böyük 

həcmdə əsas kapitalın ləğv edilməsi, köhnə məhsulların, 

toplanmış ehtiyyatların ləğv edilməsi, məhsullara azalan tələbi 

artırmaq üçün qiymətlərin aşağı salınması, köhnəlmiş 

avadanlıqların yeniləri ilə əvəz edilməsi, rəhbər kadrların 

ixtisaslarının artırılması proqramının dayandırılması, elmi-

tədqiqat və təcrübə-sınaq işlərinə çəkilən xərclərin azaldılması 

kimi tədbirlərin aparılmasını zəruri edir. Bu fəaliyyət fövqəladə 

operativ tədbir adlanır.  

Strateji tədbirləri təkmilləşdirmək məqsədi ilə göstərilən 

reaksiya iqtisadi ədəbiyyatlarda geniş tətbiq edilmişdir. 

Aşağıdakı sxemdə isə şirkət mümkün ola biləcək təhlükə 

ilə qarşılaşdığı halda özünü necə aparmasının üç variantı 

verilmişdir.  

 



139 

 
Sxem 5.4. Fəal idarəetmə strategiyasını tətbiq etməklə şirkət 

üzrə problemlərin həll edilməsi ardıcıllığı  

 

 
 

Sxem 5.5. Fəal idarəetmə strategiyasını tətbiq etməklə şirkət 

üzrə problemlərin həll edilməsi ardıcıllığı 
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Sxem 5.6. Planlı idarəetmə həyata keçirən şirkət üçün 

problemlərin həll edilməsi üzrə fəaliyyət ardıcıllığı 
  

 

Xərclərin optimal səmərəlilik səviyyəsinə malik olmaq 

imkanı verən reaksiya növlərinin seçilməsi xarici mühitin 

dəyişmə səviyyəsindən asılıdır. 

Bununla yanaşı, idarəetmədə məsləhət verən (konsaltinq) 

mütəxəssis kimi məşhur olan P.Druker antiböhranlı 

idarəetmədə nəticəyə yönəlmiş idarə etməyə əsaslanan öz 

variantını təklif edir. O antiböhran idarəetməni aşağıdakı üç 

iqtisadi məsələyə ayırır: 

- Fəaliyyətdə olan biznes mütləq səmərəli olmalı; 

- Onun potensialı mütləq müəyyənləşdirilməli və həyata 

keçirilməli; 

- Gələcəkdə dəyişən məsələlərə cavab verən başqa 

biznesə çevrilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələlər bir-birinə söykənir, 

onlar vahid strategiya tələb edirlər. Göstərilən məsələnin hər 

hansı birinin həlli, birlikdə götürülmüş üç məsələ demək 

deyildir, iqtisadi sistem kimi biznesin həqiqi real vəziyyəti 

kimi başa düşülməlidir. Aşağıda təhlükə ilə toqquşduqda 

həyata keçrilən variantların müqayisəsi verilmişdir. 
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Cədvəl 5.3. Təhlükə ilə üzləşdikdə həyata keçirilən variantların 

müqayisəsi 
Dövrlər Rəhbərliyin fəaliyyəti 

Reaktiv Aktiv Planlı 

Reaksiya 

başlayana 

qədər 

İnamın olması və 

onun yaranma 

vaxtına qədər 

təhlükəni 

anladıqdan sonra 

möhlətin 

götürülməsi 

Təhlükənin 

rasional olması 

anlanılmasına nail 

olduqda fəaliyyətə 

keçməli  

təsdiqlənfikdə 

Təhlükə yaranana 

qədər fəal olmaq 

Reaksiya 

başlandıqdan 

sonra 

Problemin operativ 

xarakteri haqqında 

mülahizələr 

Problemin 

operativ xarakteri 

haqıında 

mülahizələr 

Təhlükənin 

xarakterini 

anlamaq 

Ardıcıl reaksiyalar Operativ 

reaksiyanın 

optimal variantının 

seçilməsi 

Strateji və 

operativ 

reaksiyanın 

optimal 

variantının 

seçilməsi 

Keçmişdə uğur 

gətirən operativ 

tədbirlərdən 

istifadə edilməsinə 

cəhd 

  

Qənaətə cəhd Reaksiyanın 

müxtəlif 

variantlarının 

yoxlanılması 

Strateji və 

operativ 

reaksiyaların 

müxtəlif 

variantlarının 

yoxlanılması 

Strateji reaksiyaya 

münasibət 

Strateji raksiyaya 

münasibət 

 

Xərclərin 

optimal 

səmərəliliyinə 

nail olma 

şəraiti 

Strateji və operativ 

nöqteyi nəzərdən 

dayanıqlı inkişaf 

Strateji fəaliyyət 

və inkişaf edən 

mühit 

Strateji və 

operativ nöqteyi-

nəzərdən diskret 

inkişaf 

Mühitin 

dəyişməsinə 

uyğun 

səviyyə 

1-2 2-3 3-5 
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P.Drukerə görə antiböhranlı idarəetmənin əsası biznesin 

hərtərəfli qiymətləndirilməsidir. Bu zaman aşağıdakı sahələrə 

baxılması və təhlili zəruridir. 

1. Məhsul və yaxud xidmət növləri; 

2. Bazar-istehlakçılar, rəqiblər və satış kanalları; 

3. Rəhbərliyin mövqeyi və hər bir sahənin perspektivi; 

4. Hər bir sahə üçün əsas resursların ayrılması; 

5. Sahələr üzrə nəticələrin ilkin dəyərləndirilməsi. 

Biznes fəaliyyəti təhlil edilərkən ilk öncə onun hal-hazırkı 

vəziyyəti müəyyən edilir, sonra onun istehsal-təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticələrinin əsaslandırılmış təhlili aparılır və bu 

təhlilin nəticələri qərarların qəbul edilməsində nəzərə alınır, 

yəni alınmış nəticələr qərarların qəbul olunmasında xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müəssisənin müflisləşməsi 

daxili və xarici neqativ amillərin eyni zamanda birgə 

təsirlərinin nəticəsində olur. Belə ki, iqtisadi və siyasi sabitliyi 

olan sənaye sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdə müəssisənin 

müflisləşməsinin  xarici ətraf mühitin amillərinə görə 1 3⁄  və 2 3⁄  

hissəsi isə daxili mühitin amillərinə görə olur. MDB 

məkanında “qərb ölkələrinin şirkətlərinə” nisbətən 

müəssisələrin müflisləşməsinə xarici ətraf mühitin təsiri 

üstünlük təşkil edir. Bunlar siyasi, iqtisadi, maliyyə və qeyri-

sabit amillərdir. Bu amillər sahibkarların uğurlu fəaliyyət 

göstərməsində müəyyən inamsızlıq yaradır. Bu isə müəssisənin 

istehsalı təşkil edən bütün strukturlarına - material-texniki 

təchizata və məhsul satışına təsir edir. Eyni zamanda, nəzərə 

almaq lazımdır ki, inflyasiyanın yüksək olması, son 

zamanlarda inflyasiya tempinin azaldılması da müəssisənin 

strateji məqsədlərinin tam həyata keçirilməsinə kömək etmir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, keçid dövrünün ilk mərhələsində 

planlı təsərrüfat sistemindən bazar iqtisadiyyatı ilə əvəz 

olunması MDB məkanında olan bütün dövlətlərdə mülkiyyət 

formasının dəyişməsi, ölkədə fiskal və pul-kredit siyasətinin 
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qeyri-sabit olması bu ölkələrdə müəssisələrin vəziyyətini 

sürətlə pisləşdirdi və nəticədə müəssisələrin çoxu müflisləşmə 

həddinə düşdü. Buna təsir edən əsas amillərdən biri də 

mülkiyyət formasının dəyişdiyi bir mərhələdə müəssisənin 

rəhbərliyində əvvəlki kadrların qalmasıdır ki, onlar bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə adekvat cavab verə bilmədikləri 

üçün müəssisənin vəziyyətini yaxşılaşdıra bilmirlər, çünki 

onlar bazarın tələblərinə müvafiq strateji qərarlar qəbul etmək 

bacarığına, təcrübəsinə və biliklərə malik deyildirlər. 

Əsas nəticələr. 

1. Strateji planlaşdırma və idarəetmənin təcrübə və 

nəzəriyyəsində müxtəlif strateji seçmə modellər hazırlanıb və 

istifadə edilir. Bunlardan ən çox məhşur olanlara İ.Ansoffun 

imkanlar matrisasını, H.Steynerin “bazar məhsul” matrisasını, 

M.Porterin rəqabət strategiya modelini, F.Kotlerin rəqabət 

strategiyasının seçim modelini, müəssisənin inkişaf tsiklinə 

əsasən strateji seçim modelini aid etmək olar. 

2. İ.Ansoffun imkanlar matrisasında bazarda müəssisənin 

payının saxlanılması və genişdirilməsi üçün strategiyanın dörd 

əsas variantından istifadə edilməsinə baxılır. Bu variantlarda 

aşağıdakı strategiyalar istifadə edilir: 

- Bazara daxil olma strategiyası; 

- Bazarın inkişaf strategiyası; 

- Yeni malların hazırlanması strategiyası;  

- Deferensiallaşdırma strategiyası. 

3. H.Steyner tərəfindən təklif olunmuş “bazar-məhsul” 

matrisası bu və yaxud digər strategiyanın seçilməsində, 

müəssisənin fəaliyyətində ehtimal olunan uğurları müəyyən 

etmək üçün, eyni zamanda biznesin formasının müəyyən 

ediməsində istifadə edilə bilər. 

4. F.Kotler tərəfindən təklif olunan strateji seçim metodu 

konkret strategiyanın hazırlanması ilə əlaqədar olub, bazarda 

müəssisəyə məxsus olan paya əsaslanır. 

 “Lider” strategiyası; 
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 “Çağırış edən” strategiya; 

 “Liderin arxasınca” strategiyası; 

 “Mütəxəsis” strategiyası. 

5. Milli iqtisadiyyatın müxtəlif elementlərinin inkişaf 

tsiklinin xarakteri ilə əlaqədar olan strateji seçim modeli iq-

tisadi tsikl, sahə tsikli, inkişaf tsikli və istehsal olunan məhsul-

ların həyat tsiklinin nisbətlərindən asılı olan inkişaf strate-

giyasının fərqli topluların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Buna 

ən xarakterik olan Q.Qrinlinin təklif etdiyi tipik strategiya 

misal kimi göstərilə bilər. O, strategiyanın aşağıdakı növlərini 

ayırmışdır: artım strategiyası, stabilləşdirmə strategiyası, 

fəaliyyət strategiyası. Bunlardan hər birinin müxtəlif alternativ 

baza stratregiyaları vardır. 

6. Müəssisənin strateji seçim modelləri arasında ən zəruri 

yeri böhran situasiyasında özünü doğruldan model tutur. 

Bu növ modelin hazırlanması üçün ən çox məşhur olan 

İ.Ansoffun təklif etdiyi yanaşmadır. O, müəssisənin böhran 

vəziyyətində fəaliyyətinin necə idarə edilməsinin üç mümkün 

strategiyasını müəyyən etmişdir. 

- Fəal idarəetmə strategiya. 

- Reaktiv idarəetmə strategiya. 

- Planlı idarəetmə strategiya. 
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FƏSİL 6.  

FUNKSİONAL STRATEGİYA 
 

Fəslin məqsədi. Müəssisənin inkişafının funksional 

strategiyası haqqında təssəvvür yaratmaq, yəni müəssisənin 

strateji planlaşdırma və idarəetmə prosesində bu strategiyanın 

mahiyyətinin açıqlanması, hər bir funksional strategiya və onun 

formalaşdırma metodlarının əsas elementlərinin xarakteristi-

kasını verməkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin baza strategiyaları 

əvvəlki paraqraflarda ətraflı nəzərdən keçirilmişdir. Baza 

strategiyalar formalaşdırılarkən mütləq funksional strategiya 

nəzərə alınmalıdır. 

Funksional strategiya müəssisənin (təşkilatın) müvafiq 

bölmələri tərəfindən hazırlanır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

müəssisələrin xüsusiyyətini nəzərə alaraq hazırlanmış strate-

giyalar heç də həmişə üst-üstə düşmür. Bəzi hallarda isə bir-

birinə əks olurlar. Belə ki, müəssisənin fəaliyyəti istiqamətində 

qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün müəssisənin xüsusi 

yanaşmaları və ehtimalları vardır. Ona görə də müəssisə 

rəhbərinin məharəti funksional strukturlar ilə hazırlanıb həyata 

keçirilən strategiyaların qarşılıqlı balanslaşdırması və əlaqələn-

dirilməsini- koordinasiyasını təmin etməkdən ibarətdir. Buna 

əsas iki yolla nail olmaq olar: birincisi, müəssisənin funksional 

bölmələrinin rəhbərləri müəssisənin baza strategiyasının 

əsaslandırılması və hazırlanmasında iştirak edir; ikincisi, 

müəssisənin tamamlanmış yekun inkişaf strategiyasının 

hazırlanması razılaşdırma və koordinasiya da daxil olmaqla 

çox pilləli olmalıdır. 

Aparılan praktiki və nəzəri araşdırmalar nəticəsində belə 

qənaətə gəlmək olar ki, müəssisə funksional strategiyanın 

aşağıdakı formalarını hazırlamalıdır. 

1. Marketinq strategiyası; 

2. Maliyyə strategiyası; 
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3. İnnovasiya strategiyası; 

4. İstehsal strategiyası; 

5. Sosial strategiya; 

6. Təşkilati dəyişikliklər strategiyası; 

7. Ekoloji strategiya. 

   

 

6.1. Marketinq strategiyası 
 

Marketinq strategiyasına xarici ölkə ədəbiyyatlarında 

müəssisənin inkişafının funksional strategiyasının ən aparıcı 

strategiyası kimi baxılır. Bundan başqa bir sıra marketoloqlar 

çox hallarda marketinq strategiyasını müəssisənin strateji 

inkişaf planına müvafiq müəyyənləşdirilməsini zəruri hesab 

edirlər [91]. Marketinq strategiyasının vacibliyi müəssisəni 

xarici mühit ilə əlaqədar məlumatlar, onun strateji və operativ 

əlaqələrlə təmin etməkdən ibarətdir. Bunun nəticəsi olaraq 

marketinqin birbaşa fəaliyyəti müəssisənin fəaliyyətinin idarə 

edilməsinin digər alt sistemləri ilə sıx əlaqədar olmasıdır.  

 Marketinq fəaliyyətinin əsasını, birinci növbədə, bazarın 

müasir vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və qiymət-

ləndirmək təşkil edir. Marketinq fəaliyyətinin səmərəli idarə 

edilməsi məlumatların həmişə yenilənməsi və etibarlılığının 

dəqiqləşdirilməsi olmadan praktiki olaraq mümkün deyildir. 

Rəqabət mühitində fəaliyyət göstərmək üçün müəssisə həmişə 

bazarda baş verən bütün dəyişilikləri mütləq izləməli (istehlak-

çıların tələblərini, qiymətlərin müqayisəsini, rəqabətin vəziyyə-

tini), eyni zamanda yeni məhsulların yaradılmasını, yeni ele-

mentlərin daxil edilməsini və distributer şəbəkəsi haqqında mə-

lumatlara malik olmalıdır. Müəssisənin marketinq fəaliyyəti 

ona konkret bazar mühitində daha yaxşı istiqamətlənməyə 

imkan verir. Müəssisənin marketinq strategiyasının əsaslan-

dırılması və hazırlanması prosesində həll olunması tələb olunan 

əsas problemlər aşağıdakı sxemdə verilmişdir.  
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Sxem 6.1. Müəssisənin inkişafında marketinq strategiyasının 

formalaşmasının əsas problemləri 

  
 
 

Bunlara uyğun olaraq müəssisələrin marketinq strate-

giyalarının hazırlanması və əsaslandırılması prosesində üç 

qarşılıqlı əlaqəli məsələ həll edilir: 

- Kompleks marketinq tədbirlərinin hazırlanması (yeni 

məhsul növlərinin hazırlanması, alyansların qurulması, bazarın 

diversifikasiya edilməsi), bazara daxil olduqda maneələrin 

aradan qaldırılması və s.; 

- Xarici mühit dəyişikliklərinə müəssisənin fəaliyyətinin 

adaptasiya olunması (cəmiyyətlə əlaqələrdə mədəni-mənəvi 

yanaşmalar, ölkədə sosial durum, iqtisadi konyunktura və s. 

nəzərə almaq); 

- Müştərilərin tələbatlarının dəyişməsinə müəssisənin 

marketinq siyasətinin adevkat olmasının təmini (istehsal olunan 

məhsulun və xidmətlərin nomenklaturasının dəyişməsi, müştə-

rilərin tələbatlarını bilmək, bazarın seqmentlərinin dəqiqləş-

dirilməsi və s.). 

 Marketinq strategiyası və yaxud müəssisənin inkişafının 

marketinq strategiyası özünü müəssisənin bazara istiqamətlən-

miş fəaliyyətinin məcmusu kimi təqdim edir. 

Müəssisənin marketinq strategiyası müəyyən vaxt ərzində 

arzu edilən konkret mövqeyə malik olmaq üçün tələb olunan 

Bazar strategiyası 

Marketinq 

strategiyası 

Marketinqin taktikası Bazara çıxış 

Bazarın 

seqmentləşdirilməsi 
Məhsulun növləri 
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şəraitin yaradılmasını təmin edir və bu aşağıdakı sxemdə öz 

əksinin tapmışdır. 

 

 
 

Sxem 6.2. Rəqabət üstünlüyünə görə səmərəliliyin əldə 

edilməsi üçün müəssisənin marketinq strategiyası 

 

 

Marketinq strategiyasının planlaşdırılmasında dörd əsas 

yanaşmanı ayırmaq qəbul edilmişdir: 

- İ.Ansoffun mallar-bazar üzrə imkanlar matrisası; 

- Boston məsləhət qrupunun matrisası (BMQ); 

- Gəlirə görə bazar strategiyasının təsir proqramı (PİMS); 

- M.Porterin ümumi rəqabət strategiyası. 

Müəssisənin inkişafının marketinq strategiyasının əsas 

komponentləri aşağıdakı sxemdə verilmişdir: 
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Sxem 6.3. Marketinq strategiyasının əsas elementləri 

Tipik yanaşma 

Məhsul (malların) 

modifikasiyası 

Yeni məhsulun 

yaradılması 

Bazardan 

məhsulların 

çıxarılması 

1. Məhsul strategiyası 

2. Məhsulun hərəkət 

strategiyası 

3. Məhsul tanıtımı 

strategiyası 

4. Qiymət strategiyası 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

4.2 

Strategiyanın əsas 

elementləri 
M

a
rk

et
in

q
 s

tr
a
te

g
iy

a
sı

 

4.2 

Birbaşa kanallar 

Yardımçı kanallar 

Qarışıq kanallar 

Reklam 

Satışın 

stimullaşdırılması 

Təşviqat 

Şəxsi satış 

Bazarda 

möhkəmlənmək 

“Qaymağını 

götürmək” 

Seçilmiş əlamətlərin 

birinə qiymətin 

müəyyən edilməsi 
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Şəkil 6.1. Məhsul strategiyasının baza elementləri 

 

Məhsulun həyat tsiklinin inkişaf və yetkin mərhələsində 

dizayn strategiyasına əsas göstərici kimi baxılması 

məqsədəmüvafiqdir. 

Məhsulun dizayn strategiyası nəzərdə tutur ki, həcminə, 

maliyyə imkanları, populyarlığına görə müəssisə bazara 

istənilən standartlarda məhsul, xidmət və yaxud sifarişçinin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdeyanın həyata 

keçirilməsi 

(generasiyası) 

Sınaq marketinqi 

Məhsulun 

qiymətləndirilməsi 

İqtisadi təhlil 

Məhsulun hazırlanması 

Konsepsiyanın 

yoxlanması 

Yeni məhsulların hazırlanması  
imkanlarının daimi və sistematik 

axtarışı  

Kommersiya satışı 

İdeyaların özünəməxsus araşdırıl-

ması, uyğun olmayan ideyaların gə-

ləcəkdə istifadəsinin istisna 

edilməsi  

Təhmin edilən istehlakçılara 

(müştərilərə)  yeni məhsulun əsas 

ideyalarının təqdim edilməsi və bu 
məhsula onların reaksiyasının 

qiymətləndirilməsi 

Yeni məhsula tələbatın, xərclərin, 
tələb olunan investisiyanın və 

mənfəətin proqnozlaşdırılması  

İdeyada olan məhsulun real istifadə 

olunacaq məhsula çevrilməsi 

prosesi 

Məhsulu bir və yaxud bir neçə 

regionda realizasiya etmək və 

alınmış nəticəsinin 
qiymətləndirilməsi 

Təcrübə sınaq istehsalından kütləvi 

istehsala keçid 



151 

zövqünə və arzusuna müvafiq məhsullar və xidmətlər təklif edə 

bilər (“sifarişə görə” yəni məhsul və xidmət). 

Dizayn strategiyasının strateji alternativləri aşağıdakı 

sxemdə təklif olunur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sxem 6.4. Dizayn strategiyasına strateji alternativlər. 

 

Standart məhsulların modifikasiya ilə strategiyasında 

bazarda böyük paya malik olmaq üçün böyük həcmli məhsul 

istehsalı zamanı istifadə etmək məqsədəuyğundur (məsələn, 

standart bloklardan ibarət mətbəx mebeli toplusu).  

Məhsulların bir-birini “əvəz etməsi” strategiyası daxili 

rəqabət üçün şərait yaratmaqla müəssisənin özünün xarici 

rəqabətliyinin artırılmasına əsaslanır. Bu əsasən məhsulun 

həyat tsiklinin yetkinlik mərhələsi üçün daha aktualdır, bu 

zaman məhsulun satış həcminin dəstəklənməsi, ehtimal olunan 

məhsulun gələcəkdə diferensiallaşdırılması və onun istehlak 

tələbatının artırılması şəraitində mümkündür. Ayrı-ayrı kompo-

nentləri satmaqla rəqiblərlə kooperasiya mümkündür (məsələn, 

strateji alyans yaratmaq). Bu strategiyadan bazarı əldə etməyə 

çalışan, ancaq orada hələlik möhkəm mövqeyə malik olmayan 

və yaxud öz imicinə inamlı olan müəssisələrdə istifadə edilir.  

Standart məhsul və 

xidmət 
“Sifarişə görə”  

məhsul və xidmət  

Məhsulun dizayn strategiyası 

Standart məhsul modifikasiya 

edilməklə 



152 

“Əvəzləyici” məhsullar strategiyasının strateji 

alternativləri aşağıdakı sxemdə verilmişdir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 6.5. Məhsulların “əvəzləyici” strategiyasının strateji 

alternativlər 

 

Məhsulun həyat tsiklinin aşağı düşdüyü mərhələdə daha 

çox məhsulun ləğv edilməsi strategiyasından istifadə edilir və 

əsas alternativi aşağıdakı sxemdə verilmişdir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sxem 6.6. Məhsulların ləğv edilməsi strategiyasının strateji 

alternativləri 

Bazarda olan məhsullar ilə 

rəqabət aparan məhsulların 

bazara çıxarılması 

“Əvəzləyici” məhsullar strategiyası 

Öz istehsalında istifadə edilən ayrı-ayrı 

komponentlərin (məsələn, yarımfabrikatlar və 

başqa məhsullar) qərib şirkətə satılması 

Digər şirkətlərin markaları 

altında öz şirkətinin 

məhsullarının bazara 

çıxarılması  

“Məhsul yığımı” Assortmentlərin 

sadələşdirilməsi  

Bütün çeşidlərinin ləğv edilməsi 

Məhsulun ləğv edilməsi 

strategiyası 
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“Məhsul yığımı” strategiyası satış həcmi daimi azalan 

məhsullara tətbiq edilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal 

xərcləri aşağı salındığı zaman müəssisə çalışır ki, bazarda 

məhsullarını saxlamaq prosesinə vəsait qoymadan maksimum 

gəlir əldə etsin. 

Məhsul-malların çeşidləndirilməsinin sadələşdirilməsi 

strategiyalarında məhsulun bütün assortmentini istehsal etmək 

üçün vəsait çatışmadığı halda istifadə edilir, ancaq bu proses 

elə aparılmalıdır ki, məhsulun saxlanılan çeşidi müəssisəni 

mənfəətin yetərli həcmi ilə təmin etsin. 

Məhsulun bütün çeşidinin ləğv edilməsi strategiyası. 
Təklif olunan məhsul və xidmət daha istehlakçıların təlabatını 

ödəmir, yəni satılmır (məsələn köhnəlmiş məhsullar öz 

alıcılarını daha tapa bilmir). 

Qiymət (qiymətqoyma) strategiyası müəssisənin marke-

tinq strategiyasının elementi kimi istehsal olunan məhsulun 

qiymətqoyma mexanizminin əsaslandırılması və müəyyən 

edilməsi mexanizmində nəzərə alınır. Eyni zamanda, qiymət-

qoyma prosesi müəssisənin inkişafının ümumi məqsədlərində 

nəzərə alınmalıdır. Müəssisə səviyyəsində məhsulun- xidmət-

lərin qiymətlərinin müəyyən edilməsi prosesinə təsir edən əsas 

amillər aşağıda göstərilmişdir. 

 
 

Çox aşağı 

qiymət 

 

Bu qiymətdə 

mənfəətin 

əldə olunması 

mümkün deyil 

 

Pmin 

Mümkün olan qiymət (cost) Çox yüksək 

qiymət 

 

Bu qiymətdə 

tələbin 

formalaşdırılması 

mümkün deyil. 

 

Pmax 

Məhsulun 

maya dəyəri 

Rəqiblərin 

qiymətləri 

və 

əvəzləyici 

məhsulların 

qiyməti 

Unikal 

dəyərlər 

 

 

Şəkil 6.2. Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların qiymətlərinin 

müəyyən edilməsinə təsir edən əsas amillər 
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Sxem 6.7. Müəssisə səviyyəsində qiymətqoyma prosesində 

məqsədlərin müəyyən edilməsində mümkün yanaşmalar 

  

Satışa əsaslanmış məqsəd bazarda öz payının artırılması 

və satış həcminin yüksəldilməsinə çalışan aqresiv müəssisələr 

üçün xarakterikdir. 

Mövcud olan vəziyyətə əsaslanan məqsəd satış həcminin 

aşağı düşməsindən və eyni zamanda dövlət tərəfindən aparılan 

tədbirlərin təsirinin minumumlaşdırılmasının qarşısının alınma-

sına hədəflənib. Bu bazarda liderlik mövqeyinə malik olan 

müəssisələr üçün xarakterikdir. 

 Mənfəətə əsaslanan məqsəd bütün sahibkarlar üçün 

qlobal məqsəddir. Bu zaman əsas məqsəd mənfəətin maksi-

mum olması və yaxud uzunmüddət ərzində mənfəətin yüksək 

və davamlı olmasıdır. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisədə məhsula və 

xidmətə qiymətin qoyulması prosesində həm daxili və həm də 

xarici amillərin təsiri nəzərə alınmalıdır. Məhsulun qiymətinə 

təsir edən amillər aşağıda göstərilən kimi sistemləşdirilmişdir. 

  

Satışa əsaslanan: 

- həcm 

- bazar payı 

 

Mövcud olan 

vəziyyətə əsaslanan: 

- stabillik  

- əlverişli mühit 

Qiymət qoymanın mümkün 

məqsədi      

Mənfəətin əldə edilməsinə 

əsaslandırılmış:  

 - maksimal mənfəət  

 - investisiyadan gəlir 

 - likvidliyin təmin edilməsi (itkisiz) 
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Sxem 6.8. Məhsulun qiymətinə təsir edən əsas amillər 

  

Daxili amillərə müəssisənin vəziyyəti, istehsal və xidmət 

sektorunda istifadə edilən yeni texnika və texnologiyanın 

səviyyəsi, idarəetmənin və əməyin təşkili, maliyyə vəziyyəti və 

s. aid edilir. Yekun nəticədə bu amillər istehsal xərclərini, yəni 

qiymətin aşağı həddini müəyyən edir. 

Xarici amillərə o amillər aiddir ki, praktiki olaraq onlara 

müəssisə heç bir təsir göstərə bilmir. 

Bir çox hallarda, istehsalatda defisit resurslardan istifadə 

edildikdə təchizatçılar xərclərə təsir edə bilərlər. 

Satış kanallarının iştirakçıları daşınma, saxlanma, qablaş-

dırma, seçmə və komplektləşdirmə işlərinə sərf edilən xərclərin 

məhsulun istehsal və satışının ümumi xərclərinə təsirini nəzərə 

alaraq məhsulun qiymətinin müəyyən edilməsinə təsir göstərirlər. 

İstehlakçılar məhsul və xidmətlərin qiymətinin yuxarı 

həddini müəyyən edirlər, bundan yuxarı qiymətə malik olan 

məhsul satılmır və yaxud istehlakçıların diqqətini çox az cəlb 

edir. Məsələn, sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə müxtəlif 

istehlakçı təşkilatlar məhsulun qiymətinin aşağı salınmasına 

nail ola bilmirlər. 

Hökümət 

Satış kanallarının 

iştirakçıları 
Rəqiblər 

Təchizatçı 

Qiymət 

İstehlakçılar 

Xərc 
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Hökümət məhsula çəkilən xərclərin dəyişməsinə (məsələn, 

ətraf mühitin qorunmasına qoyulan ciddi tələblər, texniki 

təhlükəsizlik və s.) və eyni zamanda məhsulun son qiymətinin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsinə (antimonopoliya qanun-

vericiliyi, gömrük rüsumları, aksizlər, ayrı-ayrı məhsulların 

qiymətlərinin həddi və s.) hiss ediləcək dərəcədə təsir göstərə 

bilər. Qiymət üzrə qərarların qəbul edilməsinə hökümətin təsir 

mexaizmi aşağıda göstərilməsidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 6.9. Qiymətlərin qəbul edilməsinə hökümətin həyata 

keçirdiyi tədbirlər 

 

Müəssisədə qiymətqoyma metodlarının müəyyən edilməsi 

prosesi, metodikanın əsaslandırılması və təsnifatı məhsul və 

xidmətlərin qiymətinin formalaşdırılmasında xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Aşağıda müəssisələrdə qiymətqoymanın 

klasfikasiyası verilmişdir. 

Sxemdən göründüyü kimi, qiymətqoymanın əsas metodları 

aşağıdakılardır: 

1.“Orta xərclər üstəgəl gəlir” metoduna görə qiymətin 

hesablanması malların maya dəyəri üzərinə əlavələrin 

hesablanması. Bu zaman maya dəyəri faiz və yaxud mütləq 

dəyər formasında müəyyən edilir. 

İstehsal xərclərinə təsir 

Qiymət üzrə 

hökümətin 

qərarı 

Antimonopoliya 

qanunvericiliyi 

Ayrı-ayrı 

məhsullara qoyulan 

qiymət həddi 

Gömrük rüsumları 

Akzislər 
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2. Məqsədli gəlirlərin təmin edilməsi və müəssisənin 

itkisiz işləməsinə əsaslanan qiymətin hesablanması, müxtəlif 

satış səviyyəsində bütün daxil olmalar və ümumi xərcləri 

nəzərə alan itkisiz qrafikdən istifadə etməklə aparılır. Belə ki, 

aşağıda məhsulun hədəf qiymətini təyin etmək üçün qrafik 

verilmişdir. 

 
 

 
 

Sxem 6.10. Müəssisədə qiymətqoyma metodlarının 

klassifikasiyası (təsnifatı). 
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Şəkil 6.3. Məhsulun hədəf qiymətini təyin edilməsi üçün 

faydalılıq qrafiki. 

Qeyd: Real həyatda istehsal xərcləri və gəlirin həcmi əyrilər şəklində verilir. 

 

Qiymətqoymanın 

spesifik metodları 

Müəssisədə istifadə edilən 
qiymətqoyma metodları 

Qiymətqoymanın 

əsas baza metodları 

Orta xərclər üstəgəl 

gəlir metodu 

Yeni məhsula və 
xidmətə qiymətlərin 

müəyyən edilməsi 

Müəssisənin 
məqsədli gəlirinin 

təmini və itkisizliyinə 

əsalanan hesablama 

metodu 

“qaymağın 

götürülməsi” 

sürüşkən 

qiymətin aşağı 

düşməsi 

müdaxilə 

strategiyası 
uzunmüddətli 

dayanıqlı 

qiymət 

prestijli 

qiymət 

bazarın istehlak 

seqmentinin 

qiyməti 

üstün 

qiymətlər 

müqavilə 

qiyməti icarə qiyməti 

istehsalatdan 

çıxarılan 

məhsula 

qoyulan qiymət 

Bazarda formalaşmış 
məhsullara 

qiymətqoyma metodu 
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Səmərəlilik qrafikində satış həcmi əyrisi məhsulun 

qiymətindən asılıdır. Müəssisə çalışır ki, istehsal etdiyi 

məhsula elə qiymət qoysun ki, bu müəssisəyə gəlirin arzu 

olunan həcmini təmin etsin. 

Yeni məhsullara və xidmətlərə qiymətqoymanın əsas 

metodlarının xarakteristikaları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

Cədvəl 6.1. Yeni məhsul və xidmətlərə qiymətqoyma 

metodları 
Metodların adı Mahiyyəti 

1. “Qaymağın” 

götürülməsi 

Bazara tam yeni məhsul ilə çıxdıqda istifadə edilir 

(əsasən patentləşmiş). Bu zaman məhsula yüksək qiymət 

qoyulur, ancaq müqavilənin müddətinin başa çatması 

yaxınlaşdıqca müəssisə bazarda güclü mövqeyini 

qorumaq üçün məhsulun qiymətini mərhələlərlə azaldır. 

2. Müdaxilə 

startegiyası 

Rəqibə nisbətən məhsula daha aşağı səviyyədə qiymət 

qoyulmasını nəzərdə tutur. Bu zaman başlanğıc 

mərhələdə müəssisə müəyyən itkiyə məruz qala bilər, 

ancaq bazarda müəyyən paya malik olduqca gəlir əldə 

etməyə başlayır. 

3. Prestij qiymət 

Psixoloji baxımdan müəssisədə səmərəliliyin 

yaradılmasına əsaslanır, belə ki, məhsulun qiymətində 

cüzi, yəni “bir neçə qəpik” və yaxud manatın yarısı 

qədər azaltmaqla müştərilərin diqqətini cəlb edir. Bu 

metoddan əsasən aşağı səviyyədə inflyasiya və stabil 

iqtisadiyyatda istifadə edilir. 

4. Bazarın 

istehlak 

seqmentinin 

qiyməti 

Məhsulun satılması nəzərdə tutulan seqmentdə 

istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətinə əsasən müəyyən 

edilir. 

5. Müqavilə 

qiyməti 

Satıcı və alıcı arasında alqı-satqı danışıqları nəticəsində 

müəyyən edilir. Müqavilə qiyməti əsasən topdansatış 

sferasında və müəyyən xidmətlər göstərilən zaman, 

məsələn konsaltinq xidmətində istifadə edilir 

 

Formalaşmış bazarda məhsullara qiymətqoymanın əsas 

metodlarının xarakteristikası aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 
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Cədvəl 6.2. Formalaşmış bazarda məhsullara qiymətqoymanın 

əsas metodları 
 

Metodun adı Mahiyyəti 

Sürüşkən 
(dəyişkən) 
qiymətin aşağı 
düşməsi 

Bazar müəssisənin istehsal etdiyi məhsulla tam təmin 
olduğu mərhələlərdə əvvəldən qiymətlərin müəyyən 
dərəcədə aşağı salınması nəzərdə tutulur. Müəssisə bu 
formada fəaliyyət göstərməklə dəyişkən bazarda yeni 
alıcılar qazanır, satışın həcmini artırır, gəlirin səviyyəsini 
saxlayır və yaxud artırır. 

Uzunmüddətli 
dayanaqlı qiymət 

Bir qayda olaraq məhsullara kütləvi tələbat olan hallarda 
istifadə edilir. Belə stategiyalar istehlakçıları cəlb edir, 
onlar məhsula biganə qalırlar. Bu hal müəssisənin 
mənfəətinin artması və istehsal xərclərinin xüsusi 
çəkisinin azalması hesabına ola bilər. 

Çevik qiymət 

Bu metoddan rəqibləri sıxışdırmaq, onlara qarşı əks təsir 
aləti kimi istifadə etmək məqsədəmüvafiqdir. Bu 
müəssisənin bazar konyukturasında baş verən 
dəyişikliklərə müəssisənin göstərdiyi reaksiyadır, yəni 
qiymətlərin aşağı düşməsinə tələb olduqda aşağı salır və 
artdıqda isə yüksəldir. 

Üstün qiymətlər 

Qiymətlərin qoyulmasında bu metoddan əsasən rəqibinə 
nisbətən daha çox aşağı xərcləri olan lider müəssisələrin 
istifadə etməsi üstünlük təşkil edir. Bu müəssisəyə 
rəqibin hücum etdiyi dövrdə daha aşağı qiymət qoymağa 
imkan verə bilər. 

İstehsaldan 
çıxarılmış 
məhsula qoyulan 
qiymət 

Müəssisə tərəfindən məhsula qiymətqoymanın bu 
metodundan adətən istehsaldan çıxarılmış məhsulların 
ehtiyatda olan hissəsi üçün qiymət qoyulduqda istifadə 
edilir. Bu halda insanların köhnə metodlara psixoloji 
bağlılığı effektindən istifadə edilir. Bununla yanaşı 
bazarın bu seqmentinin çox dərindən öyrənilməsi tələb 
olunur. 

İcarə qiyməti 

Qiymət qoymanın bu metodundan adətən o məhsullar 
üçün istifadə edilir ki, alıcı onun alınmasına deyil, icarə 
götürülməsinə üstünlük verir (məsələn: avtomobil, 
mənzil, ofis və s.). Bu zaman qiymət məhsulun ilkin 
qiymətindən, xidmət və icarə müddətindən aslıdır. 

 

Məhsulların hərəkət strategiyası marketinq strategiyasının 

elementi kimi istehlakçıların məhsula yaranmış münasibətlərini 

möhkəmlətmək üçün müəssisə tədbirlər sistemini əsaslandırır 

və hazırlayır. Bu strategiya müxtəlif istehlakçılara- səhm-

darlara, hökumətə, idarə və işçi heyyətinə və s. ünvanlandırılır. 

Eyni zamanda, bu tədbirlər müxtəlif məqsəd, bilik və tələbata 

malik olan bu qrupların hər biri üçün spesifik olmalıdır. 
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Məhsulların hərəkəti strategiyasının əsas funksiyası kimi 

aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

1. Məhsullar, xidmətlər və aşağı qiymətlərin cəlbedici 

obrazını yaratmaq; 

2. Məhsul və xidmətlərin göstəriciləri haqqında məlumat 

vermək; 

3. Yeni məhsulların və xidmətlərin tanınması; 

4. Satış kanalları iştirakçıları arasında maraqların 

yaradılması; 

5. İstehlakçıların bir məhsul və xidmət növündən digərinə 

keçmələrinə inamın yaradılması; 

6. Məhsul və xidmətlərin qiymətlərinin əsaslandırılması; 

7. Şirkət, onun məhsul və xidmətlərinin rəqiblərinə nis-

bətən əlverişli olması haqqında məlumatların formalaş-

dırılması. 

Məhsulun hərəkət strategiyası özünə bir neçə əsas 

elementləri birləşdirə bilər: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 6.11. Məhsul hərəkəti strategiyasının əsas elementləri 

 

Reklam məşhur sponsor adından müəssisənin məhsul və 

xidmətləri haqqında məlumatların və ideyaların əvəzi ödənil-

məklə (pulla və yaxud digər formada) təqdimat formasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, reklam məhsul kütləsi, onun 

çeşidlərinin hərəkətləri haqqında vacib vasitədir, eyni zamanda 

reklam məhsul satışı zamanı alıcılara fərdi xidmətin 

Hərəkət 

Reklam 
Təşviqat 

Satışın 

stimullaşdırılması 

Şəxsi satış (fərdi 

satış) 
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göstərilməsini tələb etmir. Reklamın əsas məqsədləri aşağıda 

göstərilmişdir: 

 
Şəkil 6.4. Reklamın əsas məqsədləri 

 

 

Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müəssisə 

reklam işləri üçün büdcənin hazırlanmasına çox diqqət yetirir. 

Reklam fəaliyyətinə vəsaitin ayrılması məhsulların həyat tsikli 

mərhələlərin və seçilmiş reklam tədbirlərinin formalarından 

asılıdır. 

Reklam fəaliyyətinin səmərəliliyi aşağıdakı amillərlə 

müəyyən olunur: 

 Reklamın dəyəri, bir potensial alıcıya çəkilən xərc, 

ödənişin ümumi cəmi kimi hesablanır; 

 Lazımsız auditoriya- bu elə hissədir ki, şirkət üçün 

hədəf deyil; 

 Əhatə- auditoriyada olan iştirakçıların və reklam 

məlumatı ilə tanış olanların sayını xarakterizə edir; 

 Tezliyi- bu və ya digər reklam vasitələrindən istifadə 

etmə tezliyinə görə müəyyən edilir; 

Reklamın məqsədi

Məlumat

Bazarı yeni məhsul 
haqqında 

məlumatlandırmaq, 
şirkətin  təsvirinin  

formalaşması 

Məsləhət

İstehlakçıları təxirə 
salmaldan məhsulları 

almağa, məhsulun 
markasına üstünlük 
verməyə inandırmaq 

Yadasalma

İstehlakçılara yaxın 
gələcəkdə məhsula olan 

tələbatı və məhsulun yüksək 
səviyyədə dəstəklənməsini 

xatırlatmaq
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 Təkliflərin dayanıqlığı- verilən reklam elanlarını 

müşahidə edənləri və bu reklam məlumatlarının yadda 

qalma səviyyəsini göstərir. 

 Təşviqat- məhsullara və xidmətlərə olan tələbatı 

stimullaşdırmaq məqsədi ilə kütləvi informasiya vasi-

tələri ilə mütəmadi vacib kommersiya məlumatlarının 

paylanması.  

Müəssisələr təşviqat vasitələrindən özləri haqqında 

yaranmış düzgün olmayan məlumatların aradan qaldırılması və 

istehlakçılara şirkət, onun istehsal etdiyi məhsul və xidmətlər 

haqqında real vəziyyəti çatdırmaq üçün də istifadə edirlər. 

Təşviqat müəssisə haqqında cəmiyyətin fikirlərinin formalaş-

masında zəruri və vacib vasitə olduğu üçün onunla yalnız 

marketinq şöbəsi deyil, eyni zamanda daha çox cəmiyyətin 

fikrinin formalaşması fəal olan sturukturlar da məşğul olurlar. 

 
 

Təşviqatın aparılması vasitələri 

1. Mətbuatla əlaqənin yaradılması və dəstəklənməsi 

2. Məhsul təşviqatı - konkret məhsulların məşhurlaşması 

istiqamətində müxtəlif gücləri özündə birləşdirən fəaliyyətdir 

3. Lobbi fəaliyyəti- hökumət və qanunverici strukturlar ilə hər hansı 

qanunvericiliyin gücləndirilməsi və tənzimlənməsi işləri 

4. Məsləhət - müəsisənin vəziyyəti, forması, istehsal etdiyi məhsulun 

cəmiyyətdə istehlakçılar tərəfindən dəyərlədirilməsi və əhəmiyyəti 

ilə əlaqədar məsələlərlə bağlı rəhbərliyə mütəmadi təkliflərin 

verilməsi 

 

Şəkil 6.5. Müəssisədə təşviqatın aparılmasının əsas vasitələri 
 

Fərdi satışın aparılması məhsulların (malların) və 

xidmətlərin hərəkəti ilə bağlıdır. Bura məhsullar ilə əlaqədar 

bir və yaxud bir neçə potensial alıcılar ilə şifahi aparılan 

danışıqlar da daxildir. Fərdi satışın məqsədləri məhsulların 

hərəkətinin digər növləri ilə analojidir: məlumat, inandırma və 

yadasalma. 
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Fərdi satışın aparılmasının müsbət tərəfləri olduğu kimi 

mənfi tərəfləri də vardır və aşağıda göstərilmişdir: 

 

Müsbət tərəfləri Mənfi tərəfləri 

1. Hər bir istehlakçıya fərdi 

yanaşma 

1. Alıcılarla məhdud görüşlər olduğu 

üçün onlara məhsul haqqında ətraflı 

məlumatın verilə bilinməməsi 

baxımından səmərəsizdir 

2. Nəticə verməyən xərclərin 

həcmi reklama nisbətən azdır 

2. Bir istehlakçıya xərclərin çox 

olması 

3. İstehlakçıları əldə saxlayır, 

onlardan qərar qəbul edə 

bilməyənləri tərəddüddən və 

qayğıdan azad edir 

3. Pərakəndə satışda nüfuzunun zəif 

olması (alıcıya ölçüsüz təsirin 

göstərilməsi, müəyyən qeyri 

səmimiliyin olması və s.) 
 

Şəkil 6.6. Fərdi satışın əsas xarakteristikaları 

 

Fərdi satışın aparılmasının məhsul və xidmətlərin 

hərəkətinin digər qaydalarına görə üstünlükləri haqqında qərar 

qəbul edilərkən xərclər, potensial bazarın ölçüləri, onun 

tələbatı və çevikliyi nəzərə alınır. 

Satışın stimullaşdırılması – stimullaşdırıcı təsir 

vasitələrindən istifadə etmək, onları sürətləndirmək və yaxud 

bazarın reaksiyasına cavabın gücləndirilməsi.  

Məhsulların (malların) satışının stimullaşdırılması 

aşağıdakı əsas formalarda həyata keçirilir: 

 İstehlakçıların stimullaşdırılması (nümunələrin paylan-

ması, kuponlar, pulun qaytarılması təklifləri, mükafat, müsa-

biqə, nümayiş etdirmək) 

 Satış sferasının stimullaşdırılması (məhsul nümunələrinin 

ödənişsiz verilməsi, birgə reklam işlərinin aparılması, dilerlərin 

müsabiqəsinin aparılması, alış üçün müəyyən güzəştlər) 

 Müəssisənin öz işçi heyyətinin stimullaşdırılması 

(mükafat, müsabiqələr, satıcıların sərgisi, konfransların təşkili) 
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Məhsulun (malın) satışının stimullaşdırılması, eləcə də 

fərdi satışın müsbət və mənfi tərəfləri vardır, bu aşağıda 

göstərilmişdir.  

 
Üstünlüyü Çatışmamazlığı  

 

1. Alıcıları cəlb edir, məhsula və 
satış məntəqələrinə onların 
bağlılığının yaranmasına kömək 
edir 

1. Şirkətin daim məhsula endirim 
edirsə onun imici pisləşir pisləşir 
(belə ki, alıcı fikirləşir ki, bu göstərici 
məhsulun keyfiyyəti ilə bağlıdır) 

2. Daxili vitrinlərin köməyi ilə 
alıcılıq ritmi artırıla bilər 

2. İkinci dərəcəli amillərə diqqətin 
dəyişdirilməsi (yəni məhsulun 
keyfiyyəti əvəzinə müxtəlif 
lotoreyalar) 

3. İstehsalçılar ilə satış kanalının 
iştirakçılarının əməkdaşlığını 
yaxşılaşdırır və möhkəmləndirir 

3. Satışın stimullaşdırılmasını 
möhkəmləndirir, ancaq reklamı, 
təşviqatı və fərdi satışı əvəz edə 
bilməz 

 

 

Şəkil 6.7. Müəssisədə satışın stimullaşdırılmasının əsas 

xarakteristikası 

 
 

Müəssisədə satışın stimullaşdırılmasının əsas xarakteris-

tikası məhsullarının (malların) hərəkəti və ya paylanması stra-

tegiyası- malların istehsalçılara çatdırılması üzrə səmərəli 

tədbirlər sisteminin əsaslandırılması və hazırlanmasını nəzərdə 

tutur. Bu strategiya çərçivəsində iki vacib struktur elementinin 

ayırmaq lazımdır: birincisi, malların paylanması kanallarının 

formalaşdırılması, ikincisi, bunların paylanmasının idarə 

edilməsi. Bu elementlər aşağıdakı sxemdə əks olunmuşdur.  
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Paylama kanallarının formalaşdırılması 

Paylama kanalının 

strukturu 

Paylamanın 

miqyası 

Paylama 

kanallarının 

çoxluğu 

 

Malların paylanma sistemləri 

Paylama kanalının 

modifikasiyası 

Paylama kanallarına 

nəzarət 

Paylama kanalının 

daxilində 

münaqişələrin idarə 

edilməsi 

Paylama kanallarının idarə edilməsi 

 
 

Şəkil 6.8. Məhsulların (malların) hərəkəti (paylanması) 

strategiyasının əsas elementləri 

 

Müəssisənin marketinq strategiyasının hazırlanmasının 

ilkin mərhələsinin yuxarıda göstərilmiş əsas elementləri 

müəssisəyə xidmət edən bazarın hər bir seqmentində həyata 

keçirilməli və sonra onlar ümumi marketinq strategiyasında 

mütləq birləşdirilməlidir. 

Marketinq strategiyasını uğurla əsaslandırmaq və 

hazırlamaq üçün müəssisədə istehlakçıların göstəricilərinə 

birbaşa çıxışı olan marketinq fəaliyyətinin məlumat bazasının 

yaradılması məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə bir çox sənayecə 

inkişaf etmiş ölkələrdə marketinqin məlumat bazası (MMB) 

müəyyən texnoloji inkişaf mərhələsinə çatmış, ancaq iqtisadi 

cəhətdən tam rasional və səmərəli deyildir. Bunlar bütün 

mümkün olan məlumatları toplayıb və müəssisənin marketinq 

strategiyasının hazırlanması üçün istifadə edilə bilər. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, məlumat mənbəyinin çoxalması bir sıra 

çaşqınlığa, qarışıqlığın yaranmasına səbəb ola bilər, yəni 

bunlardan bir sıra xarici şirkətlər məlumat üstünlüyünü əldə 

etmək üçün istifadə edə bilərlər. 
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MMB-nin (Marketinqin Məlumat Bazası) rolu müəssisəyə 

lazım olan məlumatların sadəcə toplanması və saxlanmasından 

nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxdur. Yəni, onun məntiqi 

funksiyasına hal-hazırda qəbul edilən qərarların dəstəklənməsi 

vəzifəsi də əlavə olunur. Bu funksiya müəyyən formada 

müəssisə və bazarı əlaqələndirən bir fəaliyyətə çevrilir. 

1990-cı ilin əvvəlində 1960-1970-сi illərdə hökmranlıq 

edən bazarın ümumi marketinq vəziyyəti haqqında məlumatları 

spesifik və məqsədyönlü məlumatlar əvəz etdi, hansı ki, onların 

köməyi ilə bazarda tədqiqat aparmaq və müştərilərə fərdi 

nəzarət etmək mümkündür.  

Bu proses aşağıdakı sxemdə əks olunmuşdir: 

 
 

Sxem 6.12. Müəssisədə marketinq fəaliyyətinin məlumat 

təlabatının inkişaf prosesi 
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Müəssisə bu yanaşmadan istifadə etməklə nəinki onun 

müştərisinin kim olması haqqında məlumatlar (yaşı, 

məşğuliyyəti, cinsi keçmiş təcrübəsi, əvvəllər yerinə yetirdiyi 

sifarişlərin sayı) alır, eyni zamanda müştərinin ətraf mühitdə 

baş verən hadisələrə göstərdiyi reaksiya haqqında təsəvvürə 

malik olur (yəni müştərilərin psixologiyası). Qeyd etmək 

lazımdır ki, müasir şəraitdə müəssisə müştəriləri ilə birbaşa 

əlaqələr yaradır və onlar ilə uzunmüddətli işgüzar münasibətlər 

qurur. 

Beləliklə, marketinqin müştərilərin təlabatlarını ödəyən 

sistem kimi uğurla fəaliyyət göstərməsi üçün, marketinqin 

fəaliyyət göstərdiyi sahənin inkişafı və vəziyyəti haqqında 

menecerlərin tələbatına cavab verən bütün məlumatlar 

sisteminə malik olmalıdır. 

F.Kotlerə görə marketinq məlumat sisteminin əsas 

elementi insan, avadanlıq və qərarları qəbul etmək üçün dəqiq 

məlumatların vaxtında toplanması, bölüşdürülməsi, qiymət-

ləndirilməsidir [86]. Belə bir sistem müəssisədə qərarların əsas-

landırılması və qəbuluna təsir edən həm daxili (məhsul, qiymət, 

əlaqə, distributor və s.) və həm də xarici (bazar sifarişçi, 

rəqabət xarakteristikası və s.) amillərin xüsusiyyətlərini nəzərə 

almaqla formalaşdırılmalıdır. Bunlara müvafiq olaraq hər bir 

müəssisənin özünün marketinq informasiya sistemi ola bilər. 

Bununla yanaşı F.Kotler marketinq informasiya sisteminin 

formalaşması prosesində bir sıra universal xarakterli ümumi 

tələblərin də nəzərə alınmasını təklif edir. Onun fikrincə 

istənilən müəssisənin marketinq məlumat sistemi dörd əsas 

elementdən (altsistemdən) ibarət olmalıdır: 

 Daxili məlumat altsistemi; 

 Marketinq araşdırma (kəşfiyyat) altsistemi; 

 Marketinq tədqiqat altsistemi; 

 Analitik marketinq altsistemi. 
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Yuxarıda adları qeyd olunan marketinq informasiya 

sisteminin elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı 

sxemdə verilmişdir. 

 

1. Daxili məlumatlar  

 

 
 

2. Marketinq araşdırması (kəşfiyyatı) 

altsistemi 

“Sifariş-çatdırılma-hesab-faktura” 

tsiklli haqqında məlumatlar ilə 

təmin olunmasını müəyyən etmək 

üçündür. 

Xarici marketinq mühiti haqında 

məlumatlarla təmin edilmək 

məqsədi ilə formalaşdırılır. 

 

 

 

 

3. Marketinq tədqiqatları altsistemi Analitik marketinq altsistemi 

Müəəssisə tərəfindən həll edilməli 

olan marketinq problemləri 

haqqında məlumatları təmin 

etmək üçün nəzərdə tutulur. 

Marketinq qərarlarını təmin 

etməsini dəstəkləmək üçün 

yaradılır. 

 

Şəkil 6.9. Müəssisənin marketinq məlumat sisteminin 

prinsipial sxemi 

 

Daxili məlumat altsistemi müəssisədə marketinq fəaliyyəti 

üçün uçot sisteminə əsaslanır. Müəssisənin hər bir struktur 

bölmələri istehsal olunan məhsulların sifarişçiləri müəyyən növ 

məhsulların (malların) satış, istehsal xərclərinin həcmi və s. 

haqqında məlumatları toplayır. Müəssisədə onun bütün struktur 

bölmələrinin giriş icazəsi olan məlumatlarının işlənilməsi 

(təhlili) mərkəzlərinin yaradılması məqsədəuyğundur. Bu 

altsistemin çıxışında alınan məlumatlar müəssisədə operativ 

qərarların qəbul edilməsində və eyni zamanda planlaşdırma və 

nəzarət prosesində istifadə edilə bilər. 

Marketinq araşdırmaları (kəşfiyyat) müəssisənin ətraf 

mühitində baş verən dəyişiliklər haqqında məlumatları 

mütəmadi yeniləməli, sistemləşdirərək saxlamalı və məhsul 

istehsalın və satışının təşkilində müntəzəm istifadə etməlidir. 
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Bu altsistem müxtəlif mənbələrdən - müəssisənin əməkdaş-

ların, sifarişçilər, alıcılar, rəqiblərdən və s. daxil olan 

məlumatlar əsasında yaradılır. Bu formada məlumatların 

toplanması və işlənilməsi üçün ən səmərəli və etibarlı vasitə 

kompüter şəbəkəsi ola bilər. 

Marketinq tədqiqatları altsistemi mütəxəsislərin iştirakı 

ilə xüsusi marketinq tədqiqatlarının aparılmasını nəzərdə tutur. 

Bu altsisteminin əsas vəzifələri kimi aşağıdakıları qeyd 

etmək olar: 

- Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin problemlərinin 

aşkar edilməsi və qeyd olunması; 

- Müəssisədə matketinq fəaliyyəti sferasında tədbirlərin 

layihələndirilməsi, inkişafı və qiymətləndirilməsi; 

- Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin monitorinqi və 

nəzarəti; 

- Təhlilin aparılması və bazar imkanlarının 

qiymətləndirilməsi; 

- Rəqibləri, istehlakçılara təqdim edilən məhsulları 

öyrənmək və təhlil etmək; 

- Qiymətləri təqib etmək və araşdırmaq; 

- Müxtəlif növ məhsulların satış həcminin təhlili; 

- İstehlakçıların alıcılıq niyyətlərini, onların müəyyən 

məhsul növünə olan maraqlarını, müəssisənin məhsullarının 

reklamı və qiymətləri müntəzəm tədqiq etmək və proqnoz-

laşdırmaq. 

Müəssisədə marketinq tədqiqatlarını müəssisənin istənilən 

elmi-tədqiqat bölməsi və yaxud müvafiq ixtisasa malik olan 

kənar təşkilatlar apara bilər.  

Analitik marketinq altsisteminin vəzifəsi müəssisənin 

inkişafının marketinq strategiyasının hazırlanması və həyata 

keçirilməsi prosesini dəstəkləməkdir. Bu altsistem çərçivəsində 

model hazırlanır və müəssisədə marketinq fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün məlumatların təhlili aparılır. 
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Marketinq informasiyasının strateji əhəmiyyəti müəs-

sisənin ətraf mühitlə (sosial-iqtisadi, hüquqi, mədəni və s.), 

bütövlükdə rəqiblərin bazarda fəaliyyətləri ilə əlaqələrinin 

vəziyyətini müəyyən etməyə istiqamələnməsi ilə şərtləndirilir. 

Hər bir müəssisə xarici mühitin daimi dəyişən şəraitinə 

adoptasiya olmağı bacarmalı, bazarda daim əlaqədə olduğu və 

harmoniya təşkil etdiyi rəqibləri ilə münasibətini dəqiq 

müəyyənləşdirməlidir. 

Müasir şəraitdə Marketinqin Məlumat Bazası (MMB) aşa-

ğıdakı əsas vəzifələri yerinə yetirmək üçün istifadə edilməlidir: 

birincisi – zəruri qərarların qəbul edilməsinə cavab verən işçi 

heyyətinin biliklərinin artılmasında; ikincisi strateji qərarların 

qəbul edilməsində (məsələn, bazarın seqmentləşməsi) və yaxud 

həyata keçirilməsi ərəfəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin ha-

zırlanmasında (məsələn, müştəriləri qazanmaq üşün proqram). 

Müştəriyə hədəflənmə şəraitdə müəssisədə marketinq 

fəaliyyəti üçün məlumat bazasının əlverişliliyi, məlumatın 

generasiya edə bilməsi ilə şərtlənir. Bu aşağıdakı məsələlərin 

həll edilməsi üçün vacibdir: 

 bazarın seqmentləşdirilməsi (məsələn, müəssisənin 

məhsullarının bazarın ən çox hansı seqmentinə uyğun olması); 

 müəssisənin müştəriləri haqqında məlumatların genişlən-

dirilməsi (müştərinin şəxsiyyəti, onların məşğuliyyəti, zövqləri, 

dəyərləri və s.); 

 müştərilər ilə əlaqələrin asanlaşdırılması (məsələn, 

müştərilər ilə harda, nə vaxt və hansı formada əlaqə yaratmaq); 

 müştərilərin tələblərinin təmin edilməsi (onların 

təlabatları, müəssisənin məhsullarının rəqib məhsuluna 

nisbətən istehlakçıların tələbatını ödəmə dərəcəsi); 

 perspektivdə istehlakçıların tələbatlarının proqnozlaşdı-

rılması (məsələn, müştərilərin tələbatları hansı formada artır); 

 müştərinin etibarını qazanmaq (məsələn, təkrar sövdələş-

məyə hansı formada başlamaq). 
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Müasir dövrdə müəssisənin marketinq starategiyasının 

əsaslandırılması və hazırlanması müəssisənin aşağıdakıların tə-

min edə bilmə dərəcəsindən asılıdır: bunlara, birincisi -müxtəlif 

mənbələrdən daxil olan məlumatların daha ciddi idarə 

edilməsi; ikincisi- müştərilər ilə qarşılıqlı yaranmış əlaqənin 

daimi dəqiqləşdirilməsi; üçüncüsü - daha çox aktual tələblərə 

cavab verən müştərilər ilə şəxsi əlaqələri aid etmək olar. 

Bununla yanaşı müəssisənin marketinq strategiyasını 

formalaşdırarkən bir vacib məqama da diqqət yetirmək 

lazımdır. Müasir şəraitdə müəssisənin marketinq strategiyası 

bazarda rəqabət üstünlüyünün qazanılması və saxlanmasına 

hədəflənməlidir. Bu vəziyyət müəyyən dərəcədə müəssisənin 

uğurlarının bir sıra strateji amilləri ilə əlaqədardır. 

Son illərdə bu istiqamətdə aparılan araşdırmalarda 

müəssisənin uğurlarının strateji amillərinin tədqiqi nəzərə 

çarpacaq dərəcədə yüksəlib. Belə tədqiqatlara əvvəlki 

paraqraflarda baxılmış Harvard qrupunun inkişaf modelni 

göstərmək olar. Müəssisənin uğurlarının strateji amillərinin 

formalaşdırılmasında əsas istinad müəssisənin uzun müddət 

ərzində rəqibə nisbətən istehsal etdikləri məhsula görə 

üstünlüklərini saxlamasıdır. 

Marketinq üzrə ədəbiyyatlarda müəssisələrin rəqabət üs-

tünlüyünə cavab verən üç əsas tələbin fərqləndirilməsi qəbul 

edilmişdir və bunları uyğun strateji amil kimi hesab etmək olar: 

 uzun müddət ərzində rəqiblər ilə müqayisədə müəssisə-

nin məhsulunun şəxsi markasının unikallığının təmin edilməsi; 

 müştərinin spesifik tələbatının təmin edilməsi, başqa 

sözlə müəssisənin güclü tərəfi istehlakçıların müəyyən 

məqsədli qruplarının tələblərinin ödənilməsinin təmin edilməsi; 

 müəssisənin spesifik resursları və imkanlarına söykən-

mək, hansı ki, rəqib müəssisələr ilə müqayisədə orijinal olmalıdır. 

Bir çox müəssisələr üçün əsas problem resurs və qabiliyyət 

formasında olan rəqabət üstünlüyünün bazarda qorunması və 

həyata keçirilməsini təmin edən uğurun strateji amillərinin 
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formalaşdırılmasıdır. İnkişafın strateji amili və müəssisənin 

imkanlarını mütləq fərqləndirmək lazımdır. Bu potensial 

müəssisənin resursları və imkanlarını xarakterizə edir, onun 

köməyi ilə o, özünün müəyyən uğurlarının dayanıqlığını təmin 

edir. Uğur strateji amili, öz növbəsində, strateji potensiala 

söykənməlidir. Ancaq uğur strateji amili strateji potensialdan 

bazarın səmərəliliyinə təsir etmə imkanları ilə fərqlənir. Belə 

ki, müəssisə müasir texnologiya potensialına malikdirsə, onda 

bu imkan bazarda elə formada tətbiq etməlidir ki, müəssisənin 

məhsulu istehlakçılar üçün rəqib məhsula nisbətən daha 

cəlbedici olsun. 

 Müəssisənin inkişafının ümumi strategiyasının elementi 

kimi onun marketinq strategiyası ümümi halda onun resursları 

və ətraf mühitin imkanlarına hədəflənməlidir ki, uğurun lazım 

olan potensialını yarada bilsin. Bu zaman iki qarşılıqlı əlaqəli 

olan məsələnin həllini araşdırmaq lazımdır: 

 birincisi, strateji təhlil əsasında müəssisənin gələcək uğur 

potensialını inkişaf etdirmək;  

 ikincisi, müəssisənin uğur potensialını uğurun strateji 

amilinə çevrilməsini təmin etmək. 

Yuxarıda göstərilən məsələlərdən birincinin həlli 

prosesində müəssisə lazım olan vaxtda onu əhatə edən mühitin 

imkanları və qorxulu anlarını müəyyən etməlidir. Bu yanaşma 

ilə müəssisənin məhsulunun rəqabətqabiliyyətini təmin etmək 

olar. Bununla yanaşı müəssisənin hal-hazırki potensialının 

perspektiv vəziyyəti dəyərləndirilməli və sonrakı mərhələdə 

müəssisənin inkişafını təmin edən müvafiq tədbirlər hazırlan-

malıdır. Yuxarıda baxılan ikinci məsələnin həlli, müəssisəsinin 

mövcud olan uğurlarının yenilənməsi və həyata keçirilməsi 

müəssisənin bazarda üstünlük əldə etməsinə səbəb olmalıdır. 

  Beləliklə, müasir şəraitdə, marketinq strategiyası da 

daxil olmaqla müəssisənin inkişafı, baza strategiyasının 

əsaslandırılması və hazırlanması prosesində müəssisə daim 
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potensialın inkişaf etdirilməsi və uğurun strateji amillərinə də 

yenidən baxılması zərurəti qarşısında qalır. 

 

6.2. Maliyyə strategiyası 

Maliyyə strategiyası müəssisənin fəaliyyət istiqamətlərinə 

uyğun olaraq, müəssisənin bazar strategiyasını həyata keçirmək 

üçün maliyyə resurslarının formalaşdırılması və istifadə 

edilməsini müəyyən edir. Maliyyə strategiyası müəssisənin 

iqtisadiyyat xidmətləri, maliyyə resurslarının yaradılması və 

dəyişdirilməsinə, müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədə 

çatması və inkişaf etdirməsi üçün onlardan optimal istifadə 

etməyə imkan verir. Bu fəaliyyət strategiyasının vacibliyi 

ondan ibarətdir ki, bütün fəaliyyət növlərinin iqtisadi 

göstəriciləri maliyyələşdirmə sistemində əks olunur, fəaliyyət 

istiqamətlərinin balanslaşdırılması aparılır və müəssisənin əsas 

məqsədlərinə nail olması təmin edilir. Digər tərəfdən maliyyə 

başqa fəaliyyət strategiyalarının hazırlanması üçün başlanğıc 

an və mənbədir. Belə ki, maliyyə resursları bir çox hallarda 

müəssisənin fəaliyyət istiqamətləri və həcmləri üçün 

məhdudiyyət kimi çıxış edir.  

Müəssisənin inkişafında strateji planlaşdırma prosesi ilə 

maliyyə strategiyasının əlaqələri aşağıdakı sxemdə əks 

olunmuşdur. 

Müəssisə maliyyəsinin idarə edilməsi prosesi kifayət qədər 

dinamik proses olaraq xarici iqtisadi və sosial mühitin 

dəyişiklikləri, iqtisadiyyatın işgüzar fəallığı, inflyasiya tempi, 

dövlətin iqtisadi siyasəti, siyasi vəziyyətə və s. amillərə qarşı 

çox həssasdır. Maliyyə sferasında qərarların əsaslandırılması 

və qəbulu sahibkarlıq fəaliyyətinin istiqaməti və strukturunu, 

borcları, dividentlərin və aktivlərin strateji idarəedilməsi 

prosesidir. 
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Sxem 6.13. Müəssisənin inkişafının strateji planlaşdırılması 

prosesində maliyyə strategiyasının rolu 

 

Belə ki, hər şeydən əvvəl bu müəssisənin operativ 

fəaliyyətinə deyil, onun uzunmüddətli perspektiv inkişafına aid 

edilir. Ona görə də müəssisənin iqtisadi struktur bölmələrinin 

rəhbərləri müəssisənin yüksək rəhbərliyi ilə əlaqədə (ittifaqda) 

olmalı və müəssisənin ümumi (baza) strategiyasının 

hazırlanmasında birbaşa iştirak etməlidir. Müəssisənin maliyyə 

strategiyasının formalaşdırılmasında əsas məqsədlər aşağıdakı 

sxemdə verilmişdir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 6.14. Müəssisənin maliyyə strukturunun 

formalaşdırılmasının əsas məsələləri 
 

Müəssisənin inkişafının  

ümumi (baza) 

strategiyası   

    

  

 
Strateji maliyyə 

perspektivi 

 Müəssisənin fəaliyyət 

strategiyası 

 

  

  

Dividentin idarə 

edilməsi 

Kapitalın əldə 

edilməsi 

Kapitalın 

bölüşdürülməsi 

Kapitalın strukturu 

Müəssisənin maliyyə 

strategiyası 
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Bazar iqtisadiyyat şəraitində müəssisənin maliyyə strategi-    

yasının hazırlanması ilk növbədə aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin aparılmasını 

məqsədəuyğun edir: 

 müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili; 

 müəssisənin maliyyə imkanlarının müəyyən edilməsi. 

Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili müəssisənin 

fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə, məhsulun maya 

dəyərini aşağı salan amilləri müəyyən etməyə, istehsal prose-

sində çatışmazlığı və ehtiyatları aşkar etməyə, əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi yollarını, mənfəətin artırılması, 

əsas istehsal fondlarının xarakteri, vəziyyəti, onlardan səmərəli 

istifadəetməni dəyərləndirməyə imkan verir. 

Müəssisənin maliyyə strategiyasının əsaslandırılması və 

hazırlanması nöqteyi-nəzərincə istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin 

təhlilinin aşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə aparılması 

məqsədəmüvafiqdir: 

 müəssisənin qısamüddətli öhdəliklərini ödəmək 

imkanlarını dəyərləndirmək; 

 müəssisənin maliyyələşdirmə imkanları və səviyyəsini 

dəyərləndirmək; 

 müəssisənin malik olduğu bütün vəsaitlərdən səmərəli 

istifadə etmək imkanlarını dəyərləndirmək; 

 müəssisənin səmərəli idarə edilməsinin 

qiymətləndirilməsi. 

Müəssisənin maliyyə imkanlarının müəyyən edilməsi. 

Müəssisənin maliyyə imkanlarının müəyyən edilməsi onun hal-

hazırda və gələcəkdə fond yaratma potensialına, müəssisənin 

inkişafının baza strategiyasının həyata keçirilmə mənbələrinə 

və həcminin qiymətləndirilməsinə görə şərtləndirilir. 

Müəssisənin maliyyə potensialının təyin edilməsi. 

Müəssisənin maliyyə imkanı müəssisənin inkişafının baza stra-

tegiyasının həyata keçirilmə mənbə və ölçüləri hal-hazırda və 

gələcəkdə fond yaratma potensialına görə qiymətləndirilir. Ona 



177 

görə də maliyyə imkanları müəssisənin strateji fəaliyyətinin 

nəinki hazırlığını, eyni zamanda bir çox hallarda bu fəaliyyətin 

xarakterini müəyyən edir. Məsələn, verilmiş strategiyada manat 

formasında maliyyə resursları olan maliyyə imkanlarının 

artımı, avadanlıqların aşınması, yəni yeni istehsalın inkişafı, 

şaxələndirmə, şirkətlər arası əməkdaşlıq və yaxud xarici 

iqtisadi fəaliyyətin alternativ strategiyasını seçməyi zəruri edir. 

Maliyyə startegiyasının əsas komponentləri (elementləri) 

aşağıda verilmişdir: 

 
Sxem 6.15. Maliyyə startegiyasının əsas komponentləri 

(elementləri) 

 

1. Sahibkarlıq strukturu. Strateji məqsədlərə uyğun 

olaraq (müəssisənin müvafiq iqtisadi xidmətləri tərəfindən 

formalaşdırılan müəssisənin inkişafının baza strategiyasına) 

maliyyə stratergiyasının əsas prinsipləri hazırlanır:  

 müəssisənin aktivinin artırılması, o cümlədən maliyyə 

ehtiyatları və onların strukturlarının təkmilləşdirilməsi; 

 mənfəətin bölüşdürülməsinin əsas prinsipləri; 

 müəssisənin likvidliyinin təmin edilməsi. 

Maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən edilməsinə, o 

cümlədən kredit imkanlarına (məsələn kreditlərin alınmasının 

xüsusi siyasəti əsaslandırıla bilər) xüsusi fikir verilir. 
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2. Yığım və istifadə strategiyasının strukturu. Maliyyə 

strategiyasının bu komponenti baza strategiyasının həyata 

keçirilməsini təmin edən yığım və istifadə fondları arasında 

əlaqənin optimallaşdırılması ilə nəticələnir. 

3. Borc strategiyası. Bu kredit planının əsas elementlərini 

müəyyən edir: kreditin alınma mənbəyi, kreditin həcmi və 

onun qaytarılma qrafiki. 

Müəssisənin maliyyə strategiyasının bu komponentinin 

zəruriliyi onun bazarda stabil fəaliyyətinin xarakterindən biri 

kimi müəssisənin kredit qabiliyyətliyi ilə səciyyələnir. Bu 

səbəbdən kreditin alınma və ödəmə metod və qaydaları 

borcların xüsusi strategiyasında qeyd olunur.  

4. Böyük proqramların və funksional strategiyaların 

maliyyələşdirmə strategiyası: Maliyyə strategiyasının bu 

komponenti 1 il müddətinə həyata keçirilən böyük həcmli 

proqramların və funksional strategiyaların maliyyələşdirilməsi-

nin idarəedilməsinə yönəldilir. Hər şeydən əvvəl bu strategiya 

kapital qoyuluşu üzrə həlləri özündə əks etdirir: 

 sosial proqramları; 

 mövcud olan aktivlərin bərpası və yaxşılaşdırılması (əsas 

istehsal fondları); 

 yeni tikinti vəsaitlərinin alınması və ödənilməsi, ETTSİ və 

s. 

Müəssisənin maliyyə strategiyasının bütün komponent-

lərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müəs-

sisənin uzun müddətli maliyyə planı hazırlanır. Burada bütün 

funksional strategiyanın balansını təmin edən tənzimləyici 

sənədlərə, böyük proqramlara və müəssisənin əvvəlcədən tərtib 

edilmiş strateji inkişaf məqsədlərinin uğurlu nəticələrinə 

baxılır. 

Müəssisənin maliyyə strategiyasının hazırlanması prose-

sində mütləq üç əsas prinsipi rəhbər tutmaq lazımdır: 

 sadəlik; 

 daimilik; 
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 təhlükəsizlik. 
Sadəlik- müəssisənin maliyyə strategiyası öz quruluşuna 

görə sadə olmalı, müəssisənin bütün əməkdaşları tərəfindən 
(onun hansı bölmədə işləməsindən asılı olmayaraq) anlaşılan 
formada tərtib edilməlidir. Bu isə öz növbəsində müəssisənin 
bütün əməkdaşlarının fəaliyyətlərini müəssisənin inkişafının 
ümümi məqsədlərinə yönəltməyə imkan verir.  

Daimilik- müəssisənin digər funksional bölmələrində baş 

verən əsaslı dəyişiklik müəssisənin fəaliyyətində disbalans 

yaradarsa, onda bu prosesdə tənzimləmənin aparılması 

imkanları nəzərdə tutulur. 
Təhlükəsizlik- müəssisənin maliyyə strategiyasında xarici 

mühitin mümkün olan dəyişilikliyinə uyğun müəyyən “möh-
kəm ehtiyat”-ları nəzərə alaraq layihələndirilir. Maliyyə ehti-
yatlarının mövcudluğu, funksional strategiyanın dəqiq koordi-
nasiyası inkişafın strateji məqsədlərinin həyata keçirilməsi 
baxımından maliyyə strategiyasının təhlükəsizliyi deməkdir. 

Maliyyə strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi müəyyən 
dərəcədə qısa, orta və uzunmüddətli maliyyə planlaşdırmada 
nəzərə almaqla maliyyə planlaşdırma sistemlərinin formalaş-
ması və inkişafı ilə müəyyən edilir. 

Uzunmüddətli maliyyə planlaşdırması- kapitalın struktu-
runun planlaşdırılmasını və onların bağlılığının nəzərə alınma-
sıdır. Bu investisiya planlaşdırma ilə sıx bağlıdır. 
Uzunmüddətli maliyyə planlaşdırılmasının əsas vəzifəsi 
müəssisənin uzunmüddətli struktur tarazlığını təmin etməkdir, 
bu isə müəyyən disbalans yarandığı vaxtda müəssisəyə 
müvafiq tədbirlər həyata keçirməyə imkan verir. 

Müəssisədə likvidliyin struktur dəstəkləməsinin məqsədi 
özünəməxsus borc kapitalını cəlb etməklə, fəaliyyətini təşkil 
etmək imkanını təmin etməkdir. Müəssisənin potensial 
kreditoru onu xüsusi maliyyə göstəricilərini istifadə etmə 
vəziyyətinə, məsələn, likvidlik əmsalına görə qiymətləndirir.  

Uzunmüddətli maliyyə planlaşdırılması çərçivəsində plan-
ların müəyyən balanslaşdırılması (tarazlaşdırılması) nəzərə 
alınmalıdır. Perspektiv balansın maliyyə sistemi vəsaitin dis-
kontlaşdırılmış pul axınına öz vəsaiti və borc kapitalı ehti-
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yatlarına hesablanmış investisiya biznes-lahiy  ələrinə 
əsaslanır. Struktur balans planlaşdırılması müəssisənin maliyyə 
imkanlarını dəyərləndirməyə imkan verir və ilkin mərhələdə 
borc kapitalı verən kreditorların potensial hazırlığını göstərir. 

Qeyd olunanlar ilə yanaşı balans strukturunun planlaşdırıl-
ması dövründə uzunmüddətli maliyyələşmə və investisiyanın 
dövriyyəsi sferasında uzunmüddətli daxilolmaların və ödə-
nişlərin tarazlığını strukturda əks etdirmək mümkün deyil. 

Bu məqsədlə uzunmüddətli balans maliyyələşdirməni 
ödənişlər axınına hədəflənmiş inteqrasiya edilən maliyyə 
planını əlavə etmək lazımdır. 

Uzunmüddətli maliyyə planlaşdırılması ödəniş və daxilol-
manın həcmi və müddətlərinə görə dəqiqləşdirməni nəzərdə 
tutan ortamüddətli plan ilə tamamlanmalıdır.  

Orta müddətli maliyyə planının nümunəsi aşağıdakı 

cədvəldə verilmişdir. 
 

S/s Bölmələrin adı Mahiyyəti 
1 Dövriyyə Bu bölmədə müəssisənin əsas maliyyə axını əks olunur, 

hansı ki, onun cari fəaliyyətinə uyğun olan dövriyyədən 
cari daxil olmaları təmin edir  

2 Müəssisə üçün cari 
xarici ödənişlər 

Bu bölmədə müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə əlaqədar 
olmayan ödənişlər əks olunur  

3 İnvestisiya 
fəaliyyəti 

Bölmədə müəssisənin uzunmüddətli investisiya 
fəaliyyətindən daxil olan vəsait və ödənişlər əks olunur 

4 Borc maliyyələş-
məsi ilə əlaqədar 
olan ödənişlər 

Bu bölmədə planlaşdırma dövründə borcların 
ödənilməsi və yeni kreditin alınması ilə əlaqədar baş 
verə biləcək ödənişlər və daxil olmalar planlaşdırılır 

5 Qeyri əsas fəaliyyət 
növlərindən 
ödənişlər 

Bu bölmədə müəssisənin fəaliyyət göstəricilərinə təsir 
edən qeyri əsas fəaliyyətindən daxilolmalar və 
ödənişlər planlaşdırılır 

6 Vergi ödənişləri Bu bölmədə planlaşdırılan vergi ödənişləri göstərilir 
7 Sair ödənişlər Bu bölmədə əsasən səhmdarlara ödəniləcək divident 

ödənişləri və eyni zamanda özünün xüsusi kapitalının 
artırılması hesabına mümkün ola biləcək daxil olmalar 
planlaşdırılır 

 

Ortamüddətli maliyyə planı müəssisənin ödənişlərinin apa-

rılmasına hədəflənən dəyişkən xarakterli olmalıdır. Bu plan 

cari likvidliyinin təmin edilməsi üçün əsas olaraq uzunmüddətli 

maliyyə planını tamamlayır.  
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Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, ortamüddətli maliy-
yə planı bütün nöqsanları vaxtında və yaxud müəssisənin 
maliyyə vəsaitindəki çatışmamazlığı aşkar etməyə imkan ver-
məlidir. Maliyyənin planlaşdırılması daha çox qısamüddətli 
maliyyə planı çərçivəsində dəqiq həyata keçirilir. Bu plan 
müəssisənin malik olduğu maliyyə ehtiyatlarını əks etdirmə-
lidir. Belə ehtiyatlar kimi aşağıdakılar nəzərdə tutula bilər: 

 likvid vəsait- əvvəlcə nəzərdə tutulmuş həcmindən artıq 
olanı; 

 müəssisənin mobilizasiya əmlakı (məsələn, maliyyə 
aktivlərinin satılmasından yaranan vəsait); 

 kredit xəttinin genişləndirilməsi; 

 müəssisənin xüsusi kapitalının qısamüddətli 
genişləndirilməsi. 
  

6.3. İnnovasiya strategiyası 
  

Müəssisənin innovasiya strategiyası funksional strategiya 

olaraq müəssisənin innovasiya siyasətini əks etdirir, müəssisə-

nin istehsal etdiyi məhsulun rəqabətqabiliyyətliyini artırmağa 

və yaxud dəstəkləməyə imkan verir [107]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, milli iqtisadiyyatın bütövlükdə, 

yaxud ayrıca götürülmüş müəssisənin inkişafının müasir 

mərhələsinin mahiyyəti “innovasiyanın inkişafı” kateqoriyasını 

göstərir, hansı ki, son illərdə həm ölkənin və həm də xarici 

ölkələrin ədabiyyatlarında geniş və ətraflı araşdırılır və 

məlumatlar verilir. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Sxem 6.16. Müəssisənin innovasiyalı (yenilik) inkişaf prosesi. 

Müəssisələrdə innovasiya layihələrinin 

həyata keçırilməsi 

Müəssisənin innovasiya  
potensialının  inkişafı 

Müəssisənin innovasiyalı  

 inkişaf prosesi 
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Bunlar ilə yanaşı müəssisənin innovasiyalı inkişafı yalnız 

innovasiya prosesi deyil, eyni zamanda onun həyata keçirilməsi 

üçün lazım olan amillər sisteminin inkişafıdır. 

Beləliklə, demək olar ki, müəssisənin innovasiya strategi-

yası müəssisənin innovasiyalı inkişaf prosesinin əsas isti-

qamətlərini və mahiyyətini əks etdirməlidir.  

Müəssisənin innovasiya strategiyasının formalaşması 

prosesinə təsir edən bir sıra amilləri fərqləndirmək olar. Bunlar 

sxematik olaraq aşağıda göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sxem 6.17. Müəssisənin innovasiya strategiyasının 

formalaşmasına təsir edən amillər 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin inkişafına yönəl-

dilmiş innovasiya strategiyasının həyata keçirilməsi çərçi-

vəsində məqsədlər və bu məqsədlərə nail olma vasitələrini 

müəyyən edən amillər aşağıdakılardır: 

 xarici ətraf mühitin dəyişməsi şəraitində müəssisənin 

müxtəlif istehsal səviyyəsini və istehlakçıların tələb olunan 

keyfiyyətli məhsulla təmin olunma imkanlarının təyin 

edilməsini müəyyən edən müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar 

və texnoloji imkanları arasındakı balans; 

Buraxılan məhsul və texnoloji imkanlar 

arasındakı balans 

Müəssisənin 

innovasiya strategiyası 

Rəqabət üstünlüyünün əldə etməsini nəzərə 

almaqla bazarda mövqeyə malik olmaq 

Məhsulun 

hazırlanması və 

bazara çıxarılma 

vaxtı 

Fundamental və 

tətbiqi elmi 

işləmələr 

arasındakı 

balans 
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 innovasiyaya əsaslanan elmi-praktiki əsasları yaradan, 

tədbiqi və fundamental elmi işləmələr arasındakı balans; 

 yuxarı rəhbərliyin təsərrüfat maraqlarını təmsil edən 

bazarın seqmentləri üçün rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsalının təmini, məhsulun rəqabətqabiliyyətli üstünlüklərini 

nəzərə almaqla bazarda xüsusi mövqeyə malik olmaq; 

 yüksək və davamlı gəliri təmin edən məhsul istehsalı və 

bazara çıxış. 

 

6.4. İstehsal strategiyası 
 

Müəssisənin istehsal strategiyası məhsul istehsalı 

sahəsində onun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin hazırlanması 

və həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Bu zaman nəzərə almaq 

lazımdır ki, istehsal prosesi müəssisənin praktiki fəaliyyətinin 

daha çox stabil formasıdır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, 

istehsal sferasında qeyri stabillik yarandığı halda onun 

müəssisəyə təsiri daha güclü olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, funksional strategiyanın sərbəst 

forması kimi müəssisənin istehsal strategiyası tərtib edilərkən 

hətta strateji planlaşdırma və idarəetmə üzrə qərb mütə-

xəssisləri də bir sıra anları diqqətdən qaçırırlar. Bununla yanaşı 

nəzərə almaq lazımdır ki, istehsal fəaliyyəti müəssisənin əsas 

funksiyasıdır, burada məhsul hazırlanır və onun satışından gəlir 

əldə edilir. İstehsal strategiyasının hazırlanması prosesində 

funksional bölmələrin rəhbərləri arasında baza strategiyasının 

həyata keçirilməsini və fəaliyyət proqramını təmin edən 

məlumatların qarşılıqlı mübadiləsi baş verir. 

İstehsal strategiyasının əsas elementləri aşağıdakı şəkildə 

verilmişdir. 
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Sxem 6.18. İstehsal strategiyasının tərkib elementləri 

 

1. İstehsalın planlaşdırılması və nəzarət. Müəssisənin stra-

tegiyasının əsaslandırılması və hazırlanması prossesində müəs-

sisənin istehsal strukturları passiv iştirak edirlər, ona görə ki, 

istehsal planın tərtibi hər şeydən əvvəl strateji deyil taktiki 

qərarlara aid edilir. Ancaq istehsal strukturlarının rəhbərləri 

aşağıdakı prinsipial qərarların qəbul edilməsində iştirak edirlər: 

- istehsalatda olan avadanlıqlardan istifadə etmə imkanları-

nın və onların rekonstruksiyasının zəruriliyinin müəyyən edil-

məsində; 

- işçi heyyətinin ixtisasının və əmək haqqının artırılma-

sında, işçilərlə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması proseslərində və 

eyni zamanda onların sosial məsələlərinin həll edilməsi forma-

larının təyin edilməsində; 

- istehsal prosesini təmin etmək üçün müəssisənin digər 

bölmələrinin fəaliyyətinin ekspertiza edilməsində. 

2. Əmək məhsuldarlığının artırılması. Müəssisənin fəaliy-

yətinin bu istiqamətində aşağıdakılar aparıla bilər: 

- əmək məhsuldarlığı amillərinin təhlilinin aparılması və 

ehtiyatların müəyyən edilməsi; 

- müəssisənin idarə edilməsinin strukturunun və sisteminin 

yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsi yolu ilə əmək məhsul-

darlığının yüksəldilməsi; 

İstehsal strategiyası  

 

1. İstehsalın 

planlaşdırılması 

və nəzarət      

2. Əmək 

məhsuldarlığının  

artırılması 

3. İstehsalda 

insan amili 
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- əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üzrə tədbirlər 

proqramının hazırlanması. 

3. İstehsalatda insan amili.  

Qeyd etmək lazımdır ki, insan amili əmək 

məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edən həlledici amildir. Bu 

amilə iki əsas aspektdən baxmaq olar: birincisi, istehsal 

prosesində işçilərin səmərəli fəaliyyət göstərmələri üçün 

müəyyən şəraitin yaradılmasının zəruriliyi; ikincisi, işçi 

güclərinin yeniləşdirilməsinin təmin edilməsi üçün tələb olunan 

şəraitin yaradılmasıdır. İşçilərin istehsal prosesində səmərəli 

iştirakı bir sıra amillər ilə müəyyən edilir, bu amillərə əmək 

haqqının hesablanması, istehsal mühiti, mənəvi stimullaşdırma, 

kadrların təlimi, təhsili və professional inkişaf sistemi, iş 

yerlərinin müasir avadanlıqlarla təmin edilməsi və əməyin 

mühafizəsi, məsuliyyətin işçilər arasında bölüşdürülməsi və 

tənzimlənməsi və s. daxildir. 

Bunlar ilə yanaşı, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 

müəssisənin istehsal etdiyi məhsul o halda rəqabətqabliyyətli 

olur ki, əgər müəssisə istehsalatda innovativ texnoloji 

prosesləri və əməyin təşkilinin yeni formalarını 

müvəffəqiyyətlə tətbiq edir. 
Bu zaman müasir şəraitdə hər bir müəssisə qarşısında üç 

əsas problem durur: 
- kifayət qədər qısa müddətdə yeni texnologiyanı 

mənimsəmək; 
- bazarın tələblərinə uyğun məhsul istehsalını təmin etmək 

və xidmətləri göstərmək üçün yeni texnologiyadan səmərəli 
istifadə etmək;  

 - istehsalatda istifadə edilən yeni texnoloji prosesləri daim 
optimallaşdırmaq.  

Yaranan problemləri müvəffəqiyyətlə həll etmək üşün 

müəssisə rəhbəri texnoloji menecmentə inteqrasiyalı formada 

yanaşmanı qəbul etməlidir.  

Məsələlərin xarakterindən asılı olaraq onlar idarəetmənin 

üç səviyyəsində həll edilir. 
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Birinci normativ səviyyədə müəssisənin inkişafının uzun 

müddətli texnoloji məqsədləri müəyyən edilir və bunlar 

müəssisənin ümumi inkişaf strategiyasının əsaslandırılması və 

hazırlanması prosesində nəzərə alınmalıdır. Bu zaman kollek-

tivin dəyərləri kimi təqdim olunan firmanın məhsulunun 

xarakteri və xüsusiyyətləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar 

müəssisənin məqsədində ətraf mühitdə müəssisənin texnoloji, 

sosial sisteminin optimallaşdırılması amillərinin yeni texno-

logiysında əks olunur.  

İkinci strateji səviyyədə səmərəlilik prinsipi üstünlük təşkil 

edir. Müəssisənin istehsal strategiyası orta hesabla texnolo-

giyanın seçimidir. Belə ki, müəssisəyə məhsul istehsalı üçün 

hal-hazırda və gələcəkdə lazım olacaq texnoloji potensiala 

hədd müəyyən edilir. Sonra isə müəssisədə texnalogiyanın 

özünü (müəyyən tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq etməklə də) 

hazırlamaq və yaxud xüsusi təşkilatların xidmətlərindən 

istifadə etmək haqqında qərar qəbul edilir.  
Bundan başqa, müəssisənin bu səviyyədə öz ehtiyacları 

üçün istifadə edəcəyi texnologiyanı və eyni zamanda digər 
müəssisələrin sərəncamına verəcəyi texnalogiyaları müəyyən 
etməsi məqsədəmüvafiqdir. 

Burada seçilmiş strategiyanın həyata keçirilməsi üçün 

lazım olan struktur məsələləri həll edilir. Beləki, məsələn 

bunlar yeni texnologiyanın hazırlanması və istehsal prosesinə 

tətbiq edilməsinin mərkəzləşdirilməsinə və yaxud əksinə aid 

ola bilər.  

Üçüncü operativ səviyyədə seçilmiş strateji istiqamətlər 

müəssisənin inkişafının qısa müddətli məqsədlərinə müvafiq 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu halda operativ idarəetmə 

konkret sahə üzrə fokuslanmalıdır, məsələn konkret elmi-tədqiqat 

və konstruktor layihələrinin mütəxəssis və maliyyə təminatına.  

Müəssisənin innovasiya strategiyası onun texnoloji poten-

sialının optimallaşdırılması ilə birbaşa əlaqədardır. Bu zaman 

müəssisənin təlabatına uyğun gələn əsaslandırılmış texnologi-

yanın seçilməsi nəzərə alınmalıdır. Qəbul edilən qərar 
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əvvəlcədən müəyyən edilmiş istehsalat funksiyasının yerinə 

yetirilməsinə və yaxud gələcək üçün texnoloji potensialın 

formalaşdırılmasına yönəldilə bilər.  

Müəssisənin investisiya strategiyası çərçivəsində istehsal 

fəaliyyəti üçün texnologiyanın seçilməsi prossesi bir neçə 

mərhələdə həyata keçirilə bilər. 
Birinci mərhələdə müəssisə öz maraqları da daxil olmaqla, 

texnoloji proses ilə əlaqədar olan bütün maraqlar ilə tanış olur 
və sonra onun məqsədlərinə daha yaxşı cavab verən texnolo-
giyanı seçir. 

İkinci mərhələdə müəssisə hal-hazırda yeni hazırlanmış 

texnoloji prosesləri də nəzərə almalı və onların istehsalata 

tətbiq edilməsi imkanları qiymətləndirməlidir. 

Üçüncü mərhələdə uzunmüddətli perspektivi nəzərə 

almaqla istifadə edilən texnoloji qərarların əhatəsinin 

genişləndirilməsi məqsədəuyğundur. Bu halda müəssisənin 

texnoloji potensialının formalaşdırılması haqqında danışmaq 

olar. Yəni, texnoloji qərarlar, hansıların ki, funksional təyinatı 

hələlik aydın deyil, ancaq məlum olan funksiyaların daha 

səmərəli yerinə yetirilməsində və yaxud perspektivdə yarana 

biləcək yeni funksiyalarda istifadə edilə bilər.  

Hamı tərəfindən qəbul edilmişdir ki, yeni texnologiya 

müəssisəyə rəqabət üstünlüyü verir beləki, bu istehsalat proqra-

mının şaxələndirilməsinə imkan verir. Bundan başqa, texno-

logiyanın dinamik inkişafı qərarların təxirə salınmadan, lazım 

olan zamanda qəbul edilməsini müəyyənləşdirir. Vaxta görə uduş 

prinsipial əhəmiyyət kəsb edir, ona görə ki, müasir müəssisələrin 

rəqabətqabiliyyətliyində bu kritik amil olur. Onu da nəzərə almaq 

lazımdır ki, bunlar ilə yanaşı texnologiyaların dinamik inkişafı 

alternativlərin sayını sürətlə artırır, ona görə də tez zamanda 

texnologiyaları seçib düzgün qiymətləndirmək lazımdır. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin istehsal 

və innovasiya strategiyaları arasında kifayət qədər sıx qarşılıqlı 

əlaqələr vardır. Bu qarşılıqlı əlaqələrin xüsusiyyətləri aşağıdakı 

sxemdə əks olunmuşdur. 
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Sxem 6.19. Müəssisənin istehsal və innovasiya 

strategiyaları arasında qarşılıqlı əlaqələri  
 

Yuxarıdakı sxemdən göründüyü kimi istehsal strategi-

yasının əsaslandırılması və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi 

istehsal fəaliyyəti prosesində müxtəlif növ innovasiyalardan 

(texnoloji, marketinq, təkrar istehsal) səmərəli və əlverişli 

istifadə etməkdən daha çox asılıdır. 

Müəssisənin istehsal strategiyasının əsas elementləri 

aşağıdakı sxemdə əks olunmuşdur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 6.20. Müəssisənin istehsal strategiyasının əsas 

elementləri 

Marketinq 

innovasiyaları 
Texnoloji 

innovasiyalar 

Məhsul istehsalı 

Təkrarlanan 

innovasiya 

Müəssisə 

Məhsulun realizasiyası Resursların təkrar 

istehsalı 

Müəssisənin istehsal 

strategiyası 

3. İstehsalın 

qarışıq 

strategiyası 

2. İstehsal-mühəndis 

strategiyası 
1.İstehsalın baza 

strategiyası 
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Müəssisənin istehsal strategiyası. Bu strategiyanın əsas 

mahiyyəti istifadə edilən avadanlıqlar, işçi qüvvələri və buraxı-

lan məhsullar arasında qarşılıqlı inteqrasiya edilmiş balansın 

müəyyən edilməsidir. Müəssisənin istehsal strategiyasının for-

malaşdırılması prosesində aşağıdakı amilləri nəzərə almaq la-

zımdır: 

- istehsal prosesinin texniki səviyyəsini və avadanlıqların 

modernləşdirilmə imkanları; 

- işçilərin kvalifikasiyası və istehsal prosesinin əmək 

ehtiyatları ilə təmin edilmə səviyyəsini; 

- alıcıların məhsullarla bağlı ehtimal olunan təklifləri ilə 

əlaqədar avadanlıqların sürətlə yenidənqurulması və başqa 

zəruri fəaliyyət imkanlarını. 

İstehsalatın baza strategiyasının alternativ strategiyası kimi 

aşağıdakılar qəbul edilmişdir: 

- təlabatın tam ödənilməsi- müəssisə bazarda tələb olunan 

səviyyədə məhsul istehsal edir. Bu halda məhsul ehtiyatı az 

olur, ancaq daimi buraxılan məhsulun həcmi dəyişdiyi üçün 

ona çəkilən xərclər çox ola bilər; 

- tələbatın orta səviyyəsinə müvafiq məhsul istehsalı, bu 

zaman tələb aşağı düşdüyünə görə müəssisə məhsul ehtiyatları 

toplayır və bazarın artan təlabatını bu yığım hesabına təmin 

edir; 

- aşağı təlabat səviyyəsinə uyğun məhsul istehsalı 

(pessimist strategiya) onda çatışmayan məhsulları rəqiblər və 

yaxud şərik müəssisələr istehsal edirlər. 
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FƏSİL 7 

İNNOVASİYA STRATEGİYASI 
 

Müəssisənin innovasiya strategiyası funksional strategiya 

olub, müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun rəqabətliliyini 

dəstəkləyən və onun həcminin artırılmasına imkan verən 

innovasiya siyasətini əks etdirməlidir [108].  

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin innovasiya 

strategiyası müəssisədə innovasiya mühitinin və vəziyyətinin 

əsas istiqamətlərini və mahiyyətini əks etdirməlidir. Müəssisə-

nin innovasiya strategiyasının formalaşmasına təsir edən bir 

sıra amilləri ayırmaq olar. 
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, müəssisədə 

innovasiya strategiyasının həyata keçirilməsi çərçivəsində 
məqsədlərin müəyyən edilməsi və bu məqsədlərə nail olmaq 
üçün əsas amillər aşağıdakılardır: 

- Buraxılan məhsul ilə müəssisənin texnoloji imkanları 

arasındakı balans xarici ətraf mühitin dəyişməsi şəraitində 

müəssisənin imkanlarını və eyni zamanda istehlakçıların 

tələbatının ödənilməsini müəyyən edir; 

- Fundamental və tətbiqi elmi işləmələr arasındakı balans, 

gələcəkdə istifadə edilə biləcək innovasiya təlabatını və yaxud 

real vacib komponentləri müəyyən edir; 
- Bazarda müəssisənin konkret üstünlüklərə malik olma 

mövqeyi və yüksək rəhbərliyin bazarın müəyyən edimiş 
seqmentlərində təsərrüfat maraqlarını nəzərə almaqla rəqabət-
qabiliyyətli məhsul istehsal etməyə imkan verir;  

- Yüksək dayanaqlı mənfəət əldə etməyi təmin edən 
məhsulun hazırlanması və bazara çıxış vaxtı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəla bütün amillər məhsul və 

xidmətlərin bu və ya digər bazarlarda müəssisənin müəyyən 

konkret üstünlüklər əldə etməsinə yönləndirilmişdir, ikincisi 

amillər “nəinki ayrıca” aspeklərə təsir edir və eyni zamanda 

müəyyən hallarda innovasiya strategiyasının formalaşmasını 

çətinləşdirir.  
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Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti üçün vəsaitin həcmi, 

müəssisə rəhbərliyi tərəfindən aşağıda gostərilənlərə əsaslanan 

bir sıra amillərdən və fərdi yanaşmalardan asılı olaraq müəs-

sisənin fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan ümumi vəsaitdən ayrılır. 

 müəssisənin sənaye mənsubiyyəti; 

 müəssisənin baza strategiyası; 

 müəssisənin maliyyə resurslarının həcmi. 

 Müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin büdcəsinin hazırlan-

masında hər hansı ayrıca investisiya layihəsinin xərclərini də-

yərləndirmək və innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyini müəy-

yən etmək üçün bütövlükdə satış həcmi, bazarda liderlik na-

liyyətləri, vahid vəsait qoyuluşunun gəlirləri və s. iqtisadi və 

texnoloji kriteriyalardan istifadə etmək olar. Aşağıda müəssisə-

nin innovasiya strategiyasının əsaslandırılması və hazırlanması 

ardıcıllığı verilmişdir. 

Müəssisədə yaranmış innovasiya situasiyasının təhlili 

innovasiya strategiyasının formalaşdırılması prosesinin başlan-

ğıc anından başlanmalıdır. Bu təhlil müəssisənin fəaliyyət 

sferası qarşısında duran əsas məqsəd və vəzifələrin qısa xarak-

teristikasından başlanmalıdır. Bu zaman, müəssisənin bazarda 

fəaliyyətinin vəziyyətinin təhlilinə və qiymətləndirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Hər bir istehsal olunan məhsulun və yaxud məhsul 

qrupunun innovasiya potensialı haqqında, müasir mərhələdə 

istifadə edilən innovasiya strategiyası və taktikası haqqında 

ətraflı məlumatlar verməli, daxili və xarici mühitin spesifik 

amillərini ayırmaq, bu zaman rəqiblərin fəaliyyətini və 

mövqeyini təhlil edərək qiymətləndirmək lazımdır. 
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Sxem 7.1. Müəssisənin innovasiya siyasətinin 

formalaşdırılmasının prinsipial sxemi 
 

Müəssisənin innovasiya imkanlarının və çatışmamazlıqla-
rının müəyyən edilməsi müəssisədə yaranmış innovasiya 
imkanlarını və gözlənilən çətinlikləri dəyərləndirmək məqsədi 
ilə aparılır. Bu mərhələ müəssisədə innovasiya planlarının hə-
yata keçirilməsində iqtisadi situasiyanın dəyişməsini qabaqca-
dan müəyyən etməyə kömək etməlidir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, bu sahədə kompyuter texnologiyasından və digər spesifik 
innovasiya üstünlüklərindən mütləq istifadə edilməlidir. Eyni 
zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisənin innovasiya 
fəaliyyəti onun istehsal gücünün o istiqamətlərindəndir ki, 
bunun əsasında müəssisə hər hansı məhsula görə bazarda 
liderliyə və yaxud monopoliyaya malik ola bilər. 

Öz növbəsində innovasiya fəaliyyəti sferasında meydana 

çıxan müəyyən çətinliklər əsasən məqsədyönlü innovasiya 

istiqamətinin olmaması nəticəsində yarana bilər, bu isə son 

nəticədə məhsulun bazarda sıxışdırılmasına və yaxud onun 

bazara buraxılmaması ilə nəticələnə bilər. 

1. Müəssisənin 

innovasiya situasiyasının 

təhlili 

2. Müəssisənin 

innovasiyalı inkişaf 

imkanlarının və 

çatışmamazlıqlarının 

müəyyən edilməsi 

3. Müəssisənin 

innovasiyalı inkişafının 

əsas problem və 

tapşırıqlarının təqdimi 

Müəssisədə innovasiya 

fəaliyyətinə nəzarət 

Müəssisədə innovasiya 

fəaliyyəti proqramı 

4. Müəssisənin 

innovasiya strategiyası 
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Əvvəlki iki mərhələyə görə alınmış nəticələrə əsasən 

üçüncü mərhələdə - innovasiya strategiyasının əsaslandırılması 

və işlənilməsi zamanı müəssisə mütləq onun innovasiyalı 

inkişafının perspektiv planlaşdırılmasının əsas problemləri və 

vəzifələrini formalaşdırılmalı və nəzərə almalıdır.  

Müəssisənin innovasiya strategiyasını, ümumi şəkildə 

müəssisənin innovasiya sferası fəaliyyəti qarşısında duran əsas 

məsələlərin həll edilməsinə imkan verən müəyyən məntiqi 

sistem kimi xarekterizə etmək olar. Eyni zamanda nəzərə 

almaq lazımdır ki, hər bir yenilikdə olduğu kimi, hər bir 

istehsal olunan məhsul və yaxud xidmət üçün də 

ixtisaslaşdırılmış taktika və strategiya vardır. Bununla yanaşı 

müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə, konkret innovasiya 

strategiyasının və yeniliklərin həyata keçirilməsini və istehsalın 

müxtəlif aspektlərini özündə əks etdirən kompleks innovasiya 

fəaliyyəti kimi baxılmalıdır. Bununla yanaşı müəssisədə 

innovasiya prosesinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xərclər və 

ondan əldə ediləcək mənfəət real qiymətləndirilməlidir.  

Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti proqramında müəssi-

sənin innovasiya fəaliyyətinin ümumi strateji vəziyyətinin 

konkretləşdirilməsi nəzərdə tutulur, başqa sözlə müəssisənin 

innovasiya strategiyasında nəzərdə tutulan konkret məqsədlərə 

nail olması üzrə taktiki tədbirlər proqramı hazırlanır. Bu zaman 

proqramda aşağıdakı suallar öz əksini tapmalıdır. 

1. Nələr həyata keçirilməli? 

2. Konkret nə vaxt həyata keçirilməlidir? 

3. İnnovasiya tədbiri ilə konkret kim məşğul olmalıdır? 

4. Gözlənilən xərclər. 

Müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin nəzarət sisteminə 

aşağıdakı elementləri aid etmək olar: 

 illik innovasiya planlarının həyata keçirilməsinə 

nəzarət; 

 innovasiya fəaliyyətinə nəzarət; 

 innovasiya fəaliyyətinə strateji nəzarət. 
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İllik innovasiya planlarının tərtib edilməsində əsas məqsəd 

innovasiya fəaliyyətinin müəyyən konkret göstəricilər üzrə 

naliyyətlərin və yaxud çatışmamazlıqların dəyərləndirilməsidir. 

Bu zaman innovasiya fəaliyyətinin illik planı aylara 

bölünməklə bu plana konkret göstəricilər daxil edilir. 

Bu göstəricilərin yerinə yetirilməsinə nəzarət prosesində 

göstəricilərin yerinə yetirilmə səviyyəsi və yaranmış kənarlaş-

manın səbəbləri, bunun nəticələri qiymətləndirilir. Bundan 

sonra, məntiqi olaraq yaranmış mənfi halların aradan qaldı-

rılmasına yönəldilmiş müəyyən sistemin qəbulu prosesi 

aparılmalıdır.  

Müasir şəraitdə innovasiya fəaliyyətinə strateji nəzarət 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onun əsas elementi isə 

innovasiya strategiyasının tənzimlənməsidir . 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu proses kompleks olmalı və 

innovasiya mühiti müntəzəm olaraq tədqiq edilməlidir. Onun 
əsas vəzifəsi strategiya və operativ fəaliyyətdə yaranmış 
problemləri aşkar etmək və bunun nəticəsində müəssisənin 
innovasiya fəaliyyəti planının təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş 
təkliflərin hazırlanmasıdır. 

Müəssisənin müdafiə xarakterli innovasiya strategiyası 
bazarda müəssisənin mövqeyinin qorunmasına və daha çox 
məhsul buraxılışının həyat tsiklinin dəstəklənməsinə yönəldilir. 
Bu strategiya çərçivəsində adətən iki alternativ strategiyanı 
fərqləndirmək qəbul edilmişdir: 

 buraxılan məhsulun həyat tsiklinin dəstəklənməsi üçün 
texnoloji qərarlar; 

 qısa və uzunmüddətli rəqabət aparmaq üçün tədbirlər 
sistemini əsaslandırmaq və hazırlamaq. 

Bu, strateji alternativlər eyni zamanda bir-birini qarşılıqlı 

inkar və əvəz edə bilər. Belə ki, onlar müəssisədə istehsal 

prosesinin stabil aparılmasının təmin edilməsində müəyyən 

rola malikdir.  

İnkişaf xarakterli innovasiya strategiyası bazara daxil olma 

formalarının inkişafı və yaxud şaxələndirməni həyata keçirmək 

üçün yeni texnoloji qərarların hazırlanmasına istiqamətlənir. 
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Əlbəttə, inkişaf xarakterli innovasiya strategiyası iqtisadiyyatın 

aparıcı sahələrində müdafiə strategiyası da hesab etmək olar, 

belə ki, zamanında və sürətlə bazarda məhsulu dəyişmək ona 

bazarda öz mövqeyini saxlamağa imkan verir. Adətən böyük 

müəssisələrdə yuxarıda qeyd olunan müdafiə- inkişaf innova-

siya strategiyalarının bir-birini əvəz etməsi tam mümkündür. 
Bu istiqamətdə tədqiqat aparan L.Vodaçek və O.Vodaçkov 

müəssisənin baza innovasiya strategiyasının mümkün olan 
variantlarının daha dərin bölgüsünü aparmışlar. Onlar bu 
strategiyanı fəal hücum strategiyası, ahəngdar hücum 
strategiyası, müdafiə və qalıq strategiyası kimi təsnifləş-
dirmişlər [74]. 

Fəal innovasiya strategiyası müəssisənin ən yüksək 

fəaliyyətinə uyğun gəlir və bu strategiya nəinki yalnız müəssi-

sənin bu və ya digər təsərrüfatçılıq zonasında liderlik 

qazanmaq və eyni zamanda innovasiya “portfeli”nin 

formalaşdırılması nöqteyi -nəzərindən də bu strategiyaya 

uyğundur. Bu strategiyanın həyata keçirilməsində böyük 

təsərrüfatçılıq riskləri vardır, beləki, bu strategiya perspektiv 

satış bazarı ilə bağlı olduğu kimi müəssisənin tamamilə yeni 

bazarlarda da mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi ilə də 

əlaqədardır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, birinci və ikinci 

hal böyük təsir dərəcəsinə malikdir. Orta dərəcəli (ahəngdar) 

hücum strategiyası firmaya (şirkətə) “liderin arxasınca” 

mövqeyini həyata keçirməyə əsas verir. Bu strategiyaya görə 

daha çox liderin arxasıca gedildiyi üçün daha az risk və xərclər 

olur. Orta dərəcəli hücum strategiyası adətən daha geniş 

istehlakçılara hədəflənir (kütləvi satış və bunun nəticəsində bö-

yük mənfəət), ancaq bu zaman fəal hücum strategiyası bazarda 

mürəkkəb innovasiyanı ödəyə bilən, yüksək rentabelliyi təmin 

edən daha böyük istehlakçılara istiqamətlənir. 

Müdafiə xarakterli strategiya məhsulun realizasiya edilmə-

sində ciddi rəqabətin olmaması səbəbindən çətinlik çəkməyən 

bir neçə müəssisənin mövqeyinin saxlanmasını təmin edir 

(məsələn, bazarda monopoliya vəziyyətinin olmaması). Ancaq, 
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belə strategiya müəssisəyə yeni bazarda mövqeyini möhkəm-

lətməyə heç bir şans vermir. 

Nəhayət, qalıq strategiyasının mahiyyəti müəssisənin əsas 

bazarda hətta köhnə məhsulla qalmasına çalışmasından iba-

rətdir. Əgər müəssisə rəhbəri innovasiyanın müəssisənin inki-

şafı üçün əhəmiyyətini aydınlaşdırıbsa, onda bununla əlaqədar 

qəbul edilən qərar kollektivin bütün əməkdaşlarına çatdı-

rılmalıdır. Bu halda profesional təşkilatçılar və menecerlər 

üçün geniş fəaliyyət sahəsi açılır. Sənayecə inkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müəssisənin təşkilati strukturu 

onun inkişaf strategiyasına uyğun olmalıdır. Profesional 

təşkilatçı vəzifə və öhdəliklər çərçivəsi daxilində qapanıb 

qalmamalıdır, o müəssisənin yeni inkişaf ənənələrini hiss edib, 

uyğunlaşmalı və onlara təsir etməyə çalışmalıdır. Yalnız, bu 

zaman təşkilatçının biliyi və təcrübəsindən öz vaxtında 

müəssisənin innovasiyalı inkişafının səmərəliliyinin artırılması 

üçün istifadə edilə bilər. 
Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya mədəniyyəti insan 

mədəniyyətinin xüsusi forması kimi onun digər formaları, hər 
şeydən əvvəl hüquq, idarəçilik, sahibkarlıq və təşkilati 
formaları ilə qarşılıqlı sıx əlaqədədir. İnnovasiya mədəniy-
yətinin formalaşması və inkişafı öz növbəsində insanların 
istehsal münasibətləri və peşəkar fəaliyyətinin ümumilikdə 
mədəniyyətinə təsir etməsinə nail ola bilər. 

Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin 

innovasiya strategiyasının əsaslandırılması və hazırlanması baş 

verən dəyişikliklərin idarəedilməsi və sahibkarlıq davranışı ilə 

bir başa əlaqədardır. Bununla əlaqədar, son illərdə Qərbin 

sənayecə inkişaf etmiş ölkələrinin əksər firmalarında 

müəsisənin inkişafının yeni yolunu nəzərdə tutan sahibkarlığın 

innovasiya modeli fəal tətbiq edilir. Bu isə innovasiya və yaxud 

inkişafın idarə edilməsi arasında rəqabətin olması haqqında 

danışmağa əsas verir. İdarəetmənin bu modeli idarəetmə 

işçilərinin bütün səviyyələrində onların innovasiya 

baxışlarında, yəni, müəssisələrdə müxtəlif formalarda baş 
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verən dəyişikliklərə olan müqavimətin neytrallaşdırılmasında, 

müxtəlif formada olan təşəbbüslərin stimullaşdırılmasında, 

strukturun səmərəli təşkil ediməsində və s. fəal rol oynayır. 
Müəssisənin inkişaf strategiyasında sahibkarlığın inno-

vasiya modeli məhsul bazarını genişləndirmək istəyi istiqamə-
tində daimi axtarışların aparılmasına söykənir. Belə 
strategiyanı aqressiv bazar strategiyası adlandırmaq qəbul 
edilmişdir. Bu, əlverişli texnoloji üstünlüklərin yaradılmasını 
və daimi dəstəklənməsini nəzərdə tutmalıdır.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin qeyd olunan rəqabətqabiliyyətli 

modeli yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən formalaşdırılmış bö-

yük olmayan bölmələri xarakterizə edir: idarəetmə səviyyəsinin 

az sayda olması; innovasiya biliklərinə malik olan mütəxəs-

sislərdən təşkil olunan strukturu; istehlakçıların tələblərinə 

hədəflənmiş texnoloji proses və s. 
Bununla yanaşı, bu modeldə əsas diqqət yüksək ixtisaslı 

işçi heyyətinin seçilməsinə, məhsul istehsalı texnologiyalarının 
yeniləşdirilməsində müasir elmi nəticələrindən istifadə edən 
rəqibləri qabaqlayan istehsalın aparıcı bazasının yaradılmasına 
yönədilməlidir. Müəssisənin bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizliyi 
həm də sahibkarlıq strategiyasını seçməsi bundan asılıdır. Bu 
yanaşma Azərbaycan müəssisələri üçün son dərəcədə vacib və 
fəaliyyətləri üçün zəruridir.  

Müəssisənin innovasiya strategiyasının vacib aspekti yeni 

texnoloji qərarların qəbul edilməsinin zəruriliyinin əsaslan-

dırılması olmalıdır. Müasir şəraitdə birinci plana üç əsas 

məsələ irəli sürülür. Birincisi, istehsal texnologiyasının dinamik 

inkişafı şəraitində istehsal texnologiyasının seçiminin 

mürəkkəbləşməsi. İkincisi, hər bir müəssisə bir çox hallarda 

bazardan yeni texnologiyalar almaq, yoxsa özünün hazırladığı 

texnologiyaları istefadə etmək seçimi qarşısında qalır. Üçüncüsü, 

texnologiyanın gəlir mənbəyi olduğu üçün müəssisə öz hazırladığı 

texnologiyaları bazara çıxarıb satacaq və yaxud onlardan özü 

istifadə edəcək kimi məsələləri mütləq həll etməlidir.  

Müəssisənin innovasiya strategiyasının həyata keçiril-

məsinin bir neçə strateji alternativini qeyd etmək olar. 
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7.1. Texnoloji innovasiya 
 

Texnoloji innovasiya əmək alətlərinin və yaxud ilkin 

məhsulların son məhsula çevrilməsinin müxtəlif üsullarına 

əsaslanır. Bunlar aşağıda göstərilənlər ilə əlaqədar ola bilər: 

- emal etmə qaydasında olan dəyişikliklə;  

- daha mükəmməl əmək vasitələrindən istifadə etməklə; 

- daha mükəmməl əmək alətlərindən istifadə; 

- emal prosesində işçilərin məhsuldarlığının artırılması, 

temperatur rejimi, əmək vasitələrinin, hazır məhsulların forma 

və tərkibinin, texnoloji tsiklin davam etmə müddətini azaltmaq; 

-əməliyyatların daha mütərəqqi metodlar ilə əvəz edilməsi 

və bunun nəticəsində onların sayının azaldılması; 

-texnologiyadan, nəqliyyat vasitələrindən, ilkin 

məhsullardan, xammal və materiallardan səmərəli istifadə. 

Texnoloji innovasiya şəraitində avadanlıqların 

dəyişdirilməsi, koorporativləşdirmə hesabına özlərinin ayrı-

ayrı əməliyyatlarından və emal formalarından, o cümlədən 

tender şərtlərindən imtina etmək mümkündür. 

Texnoloji innovasiyanı, məhsul və xidmətlərin 

innovasiya gücü və yaxud marketinq fəaliyyəti hesabına həyata 

keçirmək olar. Texnoloji innovasiya iki istiqamətdə investisiya 

tələb edir – birbaşa əsas vəsaitlərə və dövriyyə vəsaitlərini 

tamamlamaq üçün. 

Təbiidir ki, texnoloji innovasiyaya istinad etmək 

gözlənilən əlavə gəlirin artmasına nail olmağa imkan verir. 

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, texnoloji 

innovasiya təşkilat strukturuna, uçot və kadr hazırlığına 

innovasiyanın cəlb edilməsində mühüm rola malikdir. Rəqabət 

mühitində rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsal edilməsində 

texnoloji innovasiyanın potensialı böyükdür, yəni, məhsul 

bazarında üstünlük qazanmaq və bazarın zəruri seqmentində 

müəssisə əlverişli yeri əldə etmək üçün bu yeganə vasitədir.  

  



199 

7.2. Məhsul (xidmət) innovasiyası 
 

Məhsul innovasiyasının aşağıdakı formalarının olması 

mümkündür:  

 - zəruri olan təlabatın ödənilməsi çərçivəsində yeni növ 

məhsula keçid; 

 - istehsalın uyğunlaşdığı yeni növ məhsula olan təlabatın 

marketinq təhlilininin formalaşması; 

 - məhsul portfelinin şaxələndirilməsinə və yaxud firmanın 

istehsal proqramına müvafiq istehsalın mənimsənilməsi;  

 - məhsula olan təlabatın artırılmasını və keyfiyyətin 

yüksəldilməsini təmin edən məmulatların bəzi elementlərinin 

yeniləşdirilməsi.  

Məhsulların (xidmətlərin) innovasiyası – firmalar tərə-

findən satışın dəstəklənməsi və artırılması, rəqabət mübarizə-

sində stabilliyin mökəmləndirilməsi məqsədi ilə daim 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilir. Bu, əsasən texnoloji, 

marketinq, mütəxəssis hazırlığı, təşkilati struktur və uçotda 

innovasiya ilə bir başa əlaqədardır. Məhsul istehsalında tətbiq 

edilən innovasiya – elmi tədqiqat və konstruksiya sahəsində 

aparılan marketinq araşdırmalarını nəzərə almaqla həyata 

keçirilir. 

Bəzən məhsul istehsalında innovasiyalar adı altında 

“saxta məhsul” istehsal olunur. Bir sıra məhsul və məmulatla-

rın istehsalında innovasiya aparılması məqsədi ilə məmulatların 

tərkibi və istehsal mexanizmində heç bir dəyişiklik etmədən, 

istehlakçılara psixoloji təsir gostərmək məqsədi ilə məhsulların 

yalnız zövqlü qablaşdırması, dizaynında dəyişiklik edilir, ona 

görə də innovasiyanın olduğunu göstərən əlamətlərə xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır. 
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7.3.Marketinq innovasiyası 
 

Marketinq sistem kimi məhsul hərəkətini həyata keçirən 

əməliyyatlar və proseduralara görə çox müxtəlifdir. Bunların 

hər biri öz texnologiyalarına görə fərqlənsə də, ümumilikdə 

marketinq fəaliyyətində ən əsas məqsəd məhsul və xidmətlər 

haqqında məlumatlara malik olmaq və əldə etməkdir. 

Marketinqdə innovasiya ayrıca prosedur və 

əməliyyatların kombinasiyası hesabına yaranır. Marketinq 

innovasiyasının məqsədi məhsul və xidmətlərə olan təlabatın 

genişləndirilməsi və bu zaman təlabatın artım dinamikasına 

mütəmadi nəzarətin aparılmasıdır. Bu isə öz növbəsində 

müvafiq məhsul istehsalı üzrə maksimum istehsal imkanlarını 

və müntəzəm olaraq zamana görə məhsullara olan təlabatı 

təmin etməyi sinxronlaşdırmağa imkan verir. 

Bu zaman mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, rəqabət 

mübarizəsinin hər bir iştirakçısı bu vəzifəni bir məqsəd kimi 

qarşılarına qoymalıdırlar. Ona görə də marketinq sahəsində 

innovasiya müəyyən qədər rəqiblərin fəaliyyətinin daim 

öyrənilməsi, onların fəaliyyətinin elmi araşdırılması və 

proqnazlaşdırılması nəticəsində yaranır.  

Marketinqdə innovasiya aşağıdakı hallarda ola bilər: 

 təlabatın öyrənilməsinin daha mükəmməl, yeni, 

universal, dəqiq, az əməktutumlu metodları;  

 təlabatı stimullaşdırmaq məqsədi ilə istehlakçılara təsir 

qaydaları; 

 reklamın təşkili və metodologiyası; 

 reklamların səmərəliliyininin qiymətləndirilməsi 

qaydaları. 

Aydındır ki, marketinq fəaliyyətində innovasiya şirkətin 

məhsulunun realizə edilməsi, gəlirin artırlması prosesi ilə 

əlaqədar xərclər tələb edir. 
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7.4. Maliyyə innovasiyası 
 

İctimai-istehsalat münasibətləri kimi qiymətləndirilən 
maliyyə – məcmu ümumi daxili məhsulun yaradılması və 
bölüşdürülməsi ilə bağlı mürəkkəb daxili sturuktura malik olan, 
informasiya axını, qərarların qəbul edilməsi və məsuliyyət 
mərkəzlərini birləşdirən bir tərəfdən xərc mərkəzləri, digər 
tərəfdən fəaliyyətdə olan normativ-hüquqi aktlar, qanun-
vericilik və qanunlara müvafiq normativ sənədlər çərçivəsində 
məlumatların toplanması, ötürülməsi, emalı və saxlanılması 
üzrə fəaliyyətdir. 

Təbiidir ki, istehsal münasibətləri inkişaf etdikcə 
maliyyənin ayrı-ayrı elementləri təkmilləşir və yaxud son 
nəticədə ona uyğunlaşır. 

Maliyyə innovasiyasına aşağıdakıları aid etmək olar: 
- vergi sistemində dəyişikliklər; 
- büdcədən maliyyələşmə və kredit sisteminin 

təkmilləşdirilməsi;  
- qarşılıqlı ödəmələrin yeni sxeminə keçid; 
- kredit zamanət mexanizminin yaradılması və qarşılıqlı 

fəaliyyəti; 
- müxtəlif növ güzəştlərin verilməsi və dayandırılması; 
- vəsaitlərin xərclənməsində daxili strukturun 

cavabdehliyinin və hüquqlarının artırılması istiqamətində 
tədbirlərin həyata keçirilməsi və s.. 

Burada maliyyə innovasiyasının bir sıra istiqamətləri – 
sinifləri göstərilmişdir. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq bunlar az 
kapitaltutumludur, ancaq çox hallarda ayrı-ayrı şirkətlər, 
ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün ciddi təsirə malik ola 
bilər. 

Rəqabət mübarizəsində maliyyə innovasiyası inqilabi 

rol oynaya bilər, bu zaman şirkətin top menencerinin, struktur 

bölmələrin işçi heyyətinin müntəzəm olaraq stimullaşdırılması 

məqsədəmüvafiqdir. 
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7.5.Təşkilati strukturda innovasiya 

Şirkətin təşkilati strukturu bir çox amillərdən asılıdır, 

bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

- mülkiyyətçinin tələbi; 

- menecmentin texnologiyası; 

- istehsalatın texnologiyası; 

- məhsulun (xidmətin) texnologiyası; 

- regional, sahə, şirkətdaxili infrastrukturun vəziyyəti; 

- təsir göstərən tipik tələblər və başqaları. 

Qeyd olunan amillərin siyahısından göründüyi kimi 

təşkilati struktur daha çox əlverişli sahədir, yəni bu amil bir 

çox hallarda şirkəti konkret olaraq xarakterizə edir. Bu zaman 

təşkilati strukturun təkmilləşdirilməsinin bir neçə ümumi 

tələbləri vardır. Beləki: 

 - subyektiv təsirlərdən qaçmalı; 

 - informasiyanın hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, xərclərin, 

birinci növbədə şərti-daimi xərclərin azaldılması; 

 - istehsalatda xərclərə qənaət etmək vasitəsi kimi kənar 

təşkilatların xidmətindən və kooperativləşmədən istifadə 

etmək; 

 - qabaqcıl təcrübədən istifadə etməli. Təşkilati 

strukturlarda innovasiyanın həyata keçirilməsinin əsas şərti 

onunla bağlı olan xərclərə, istehsala çəkilən xərclərə qənaət 

etmək, satışın genişləndirilməsi hesabına əlavə gəlirin 

artırılmasıdır. Göründüyü kimi bu müqayisə öz növbəsində 

innovasiyanın mümkün variantlarının səmərəliliyinin 

hesablanmasını və mütəmadi tədqiq edilməsini tələb edir. Bu 

isə öz növbəsində qəbul olunmuş qərarlarla əsaslanmış, özünü 

doğrultmuş xərclərlə əlaqəlidir. 

Təşkilati infrastrukturda innovasiya tez-tez aparıla 

bilməz, çünki bunlar firmanın fəaliyyətinin bütün mexanizminə 

təsir göstərir. Burada yaranan boşluqlar böyük itkilərlə müşayət 

olunur.  
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7.6. Uçotda innovasiya 
Uçot eyni zamanda iki səviyyədə –dövlət və şirkətdaxili 

idarəetmənin daha çox konservativ funksiyasına aiddir. 

Dövlətin fiskal maraqları firmaların fəaliyyəti nəticəsində 

büdcəyə daxil olan vəsaitlərin səviyyəsinin yalnız saxla-

nılmasına deyil, eyni zamanda daxil olmaların səviyyəsinin 

artırılmasını tələb edir. Bu isə bütövlükdə ölkədə mühasibat 

uçotunun təşkili və təkmilləşdirilməsi üzrə dövlətin təşəbbüsü 

ilə baş verir, belə ki, mərhələlərlə mühasibat uçotunun norma-

tiv aktlarında yeniliklər və dəyişikliklər edilir. Bu isə uçotda 

innovasiyanın “yuxarıdan aşağı” aparılan birinci nümunəsidir.  

Müasir mərhələdə uçotda innovasiyanın aparılmasının 

parlaq nümunəsi kimi vahid mühasibat uçotundan idarəetmə 

uçotu, maliyyə uçotu və vergi uçotunun ayrılmasını göstərmək 

olar. Bu yanaşmanın iqtisadiyyatın bütün sahələrində aparıl-

ması təklif olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün inno-

vasiyalarda olduğu kimi burada da dərin metodoloji əsaslan-

dırmanın aparılması tələb olunur. Belə ki, yoxsa mühasibat 

uçotu (idarə etmənin vacib funksiyası kimi) zərər çəkər.  

Uçotun göstərilən formalarının təşkili və saxlanılması 

praktiki olaraq mərkəzləşdirilmiş formada tənzimlənmir. 

Beləliklə, burada daha geniş innovativ fəaliyyət 

göstərmək olar. Bunlar nəzərə alınan məlumatların tərkibinə, 

onun daşıyıcıları, texnologiyaları üzrə baş verir.  

Uçotda səhvlər böyük itkilərin baş verməsinə səbəb ola 

bilər, ona görə də uçotda aparılan bütün innovasiyalar ciddi 

əsaslandırılmalıdır. Uçotda innovasiya təşəbbüsləri bir qayda 

olaraq şirkətin yuxarı idarə etmə strukturuna aid olur.  

 

7.7. Kadr hazırlığında innovasiya 
Şirkətin işçi heyyətinin rəqabət mühitində rolu olduqca 

yüksəkdir. Bazarda şirkətin uğurları kadrların peşakarlıq 

səviyyəsindən – kvalifikasiyasından, çevikliyindən və inno-

vasiya tələblərinə müvafiq şəraitə uyğunlaşma bacarığından, 
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fəallığından, mütərəqqi baxışlarından, mümkün olan fəaliyyət 

variantlarından, bilik və bacarığına görə yanaşmalarından və 

digər keyfiyyətlərindən çox asılıdır.  

Göstərilən keyfiyyətlərin formalaşdırılması kadr-

mütəxəssis hazırlığından çox aslıdır. Bu kifayət qədər 

mürəkkəb bir sistemdir, beləki, mütəxəssis hazırlığı 

ümumtəhsil, profesional, xüsusi hazırlıq, bilik və bacarıq 

vermək üçün təlim-tərbiyənin aparılmasını, humanitar və 

profesional vərdiş etikasını əhatə edir. Bu hazırlığın böyük bir 

hissəsi istənilən şirkətin fəaliyyət dairəsindən kənardadır, 

ancaq bu işin müəyyən hissəsi şirkətin hesabına birbaşa 

kollektivdə yerinə yetirilir. 
Kadr hazırlığı xüsusi texnologiya, məlumat və material-

texniki bazaya, təşkilatı və nəzarət metodlarına malikdir və 
onlar mütəxəssis hazırlığında mühüm rol oynayır.  

Beləliklə, bunlar innovasiya fəaliyyətinin obyekti kimi 
çıxış edə bilər və onlar aşağıdakılara istiqamətlənib: 

- yeni məlumatların mənimsənilməsinə; 
- biliyin modernləşdirilməsinə; 
- şirkətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə güclərin 

intensivləşdirilməsinə; 
- kadr hazırlığı ilə əlaqədar xərclərin azaldılmasına;  
- yeni biliklər və vərdişlərdən istifadə sferasında 

xərclərin azaldılmasına; 
- mütəxəssis hazırlığı müddətinin azaldılması və 

innovasiyanın başqa formalarının mənimsənilməsinə. 
Bir qayda olaraq, rəqabət mübarizəsində müxtəlif 

göstəricilər üzrə bərabər olan firmalarda yüksək hazırlıqlı 

kadrlara malik olanlar qalib gəlir. Mütəxəssis hazırlığı üçün 

innovasiya layihələrinin hazırlanmasında qeyd olunanların 

nəzərə alınması əsas şərtdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, səmərəli innovasiya strate-

giyasının və müvafiq alternativ fəaliyyətin hazırlanması bir sıra 

ciddi problemlər ilə əlaqədardır, bu problemlərə konkret 

innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinin qiymətləndi-

rilməsi və uçotunun aparılması ilə əlaqədar məsələləri aid 



205 

etmək olar. Rəqabətlilik şəraitində innovasiya riskinin qiymətl-

əndirilməsi prosesində müəssisənin innovasiya strategiyasının 

həyata keçirilməsinin səmərəlilik dərəcəsinə təsir edən birbaşa 

və yardımçı parametrlər ilə yanaşı, səmərəlilik dərəcəsinə təsir 

edən bir çox amillər də nəzərə alınmalıdır. Ona görə də 

innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinin daxili imkanlarını 

nəzərə alan investisiya risklərinin məlum olan qiymətləndirilmə-

sinə əlavə olaraq M.Porterin məşhur “beş rəqabət gücü” 

metodikası ilə təsnifləşdirilən, mümkün olan risklərin 

qiymətləndirilməsini təklif etmək olar. Eyni zamanda qeyd 

olunanlarla yanaşı mümkün olan risklərin qiymətləndirməsini 

aşağıdakı cədvəldə göstərilən işgüzar ətraf mühütin formaları və 

növlərinə görə də aparılması məqsədəmüvafiq olar.  

 

Cədvəl 7.1. Ətraf mühütə uyğun olaraq risklərin təhlili 
 

Ətraf mühitə yaxın risklərin formaları Yaranma ehtimalı 

1. Satış bazarında aşağıdakılara görə payların 

itirilməsi: 

- yeni rəqiblərin yaranması;  

- substitut – məhsulların yaranması; 

- mümkün olan alıcıların azalması;  

- bazarda mövqeyi möhkəmlənmiş müəssisələr 

arasında rəqabətin güclənməsi. 

 

2. Realizə olunan məhsulların qiymətlərinin aşağı 

düşmə riski. 

 

3. Aşağıda göstərilən səbəblərə görə xərclərin artması 

riski: 

- istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin artırılması;  

- tətbiq mərhələsində yeni texnologiyanın  

mənimsənilməsi; 

- xammalın qiymətinin artması; 

- müəssisənin ixtisaslaşma səviyyəsinin azalması; 

- alıcılara əlavə xidmətlərin həcminin artırılması. 

 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin innovasiya 

strategiyası istehsal strategiyası ilə sıx əlaqədardır və müəs-

sisənin istehsal strategiyası yeni texnologiya və texniki 

qərarlardan istifadə etmək əsasında məhsul istehsalını təmin 

edir. 
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FƏSİL 8.  

QURUMLAR, MÜƏSSİSƏ VƏ 

TƏŞKİLATLAR TƏRƏFİNDƏN 

STRATEJİ PLANIN HAZIRLANMASINA 

DAİR METODOLOJİ TÖVSİYƏLƏR 

(İqtisadiyyat Nazirliyi) 
 

Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq strateji plan-

laşdırma dünya iş təcrübəsində geniş yayılmışdır. Buna səbəb, 

strateji planlaşdırmanın (bəzi mənbələrdə daha çox “srateji 

menecment” ifadəsi istifadə edilir) dəyişkən iş mühitinə daha 

çox uyğun olmasıdır. Belə ki strateji planlaşdırma, özəl 

qurumların xarici mühitdə əmələ gələn fürsətlərdən istifadə edə 

bilməsini və təhlükələrə qarşı tədbirlər görməsini, nəticədə 

rəqabət şəraitində inkişaf etməsini təmin etmək məqsədilə 

istifadə olunan bir planlaşdırma və idarəetmə vasitəsi olaraq 

ortaya çıxmışdır.  

Dövlət qurumlarında strateji planlaşdırmanın istifadəsi 

özəl sektorla müqayisədə nisbətən yeni olsa da (ötən əsrin 80-

ci illərindən) dünyada müxtəlif ölkələrdə geniş yayılmışdır. Bir 

çox ölkələrin dövlət qurumlarında strateji planların 

hazırlanması qanunla nəzərdə tutulmuşdur və məcburidir.  

Strateji planlaşdırmanın tətbiq olunduğu ölkələrdə, 

dövlət qurumlarının daha səmərəli xidmət göstərməsi, siyasət 

hazırlaması və müəyyənləşdirilən siyasətin iş proqramlarına və 

büdcəyə əsaslandırılaraq tətbiq olunması və bunun monitorinqi 

və qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə “strateji 

planlar” bir vasitə kimi çıxış edir. Strateji planlaşdırma bir 

tərəfdən dövlət resurslarından daha effektiv istifadə olunmaqla 

daha səmərəli fəaliyyət göstərməyə zəmin hazırlayır, digər 

tərəfdən korporativ mədəniyyətin və korporativ kimliyin 

gücləndirilməsinə və inkişafına dəstək olur.  
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Əvvəlcədən qeyd edək ki, strateji planda daha çox 

strateji hədəflərin müəyyən edilməsinə əhəmiyyət verilir və 

hədəfin əldə olunması üzrə müəyyən işlərin həyata keçirilməsi 

əks olunur. Bununla yanaşı, hədəflərin əldə olunması üzrə 

ətraflı və hər addımı təsvir edən planlar verilmir. Bu iş ayrıca 

olaraq “strateji proqramlaşdırma” metodu daxilində həyata 

keçirilir. Bu fərqi daha da qabartmaq üçün bir daha qeyd edək 

ki, strateji plan daha çox ümumi hədəfləri müəyyən edir, 

strateji proqramlaşdırma isə daha ətraflı məqsəd və hədəfləri, 

həmçinin detallı büdcəni və fəaliyyət planlarını müəyyən edir.  

Beləliklə yuxarıdakıları nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki:  

Strateji plan – daxili və xarici amillərin təhlili əsasında 

gələcək məqsəd və hədəflərin müəyyən edilməsi və bu 

hədəflərə çatmaq üçün hazırda mövcud olan resursların istifa-

dəsi istiqamətlərini müəyyən edən sənəddir.  

Strateji planın əsas məqsədi xarici dəyişikliklərə cavab 

olaraq təşkilat daxilində qabaqcadan dəyişikliklərin həyata 

keçirilməsi və bununla da xarici dəyişikliklərin mənfi 

təsirlərinin minimuma endirilməsi, müsbət təsirlərinin isə 

maksimal fayda ilə istifadə edilməsindən ibarətdir.  

Strateji hədəf və məqsədlər müəyyən edildikdə mövcud 

resursların necə və hara istifadə edilməsi strateji planda 

göstərildiyi üçün təşkilatın işçiləri artıq öz gündəlik fəaliy-

yətində hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyini daha aydın başa 

düşürlər.  

Deyilənləri nəzərə alsaq, strateji plan aşağıdakı suallara 

cavab verməlidir:  

 Hal-hazırda tutduğumuz yer və istiqamət (məqsəd) 

nədir?  

 Gələcəkdə hansı nailiyyəti əldə etmək və ümumiyyətlə 

necə təşkilat olmaq istəyirik?  

 İstədiyimiz nailiyyəti əldə etmək üçün nə etməliyik?  

 Fəaliyyətimizi necə ölçə (qiymətləndirə) bilərik?  
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Strateji planın strukturu  

Dünya təcrübəsində strateji plan sənədi adətən həcmcə 

10-20 səhifədən ibarət olur. Daha nadir hallarda isə strateji plan 

50 və hətta 100 səhifədən ibarət ola bilər. Lakin, dünyada bir 

çox qurum və şirkətlərdə daha kiçik həcmli və konseptual 

sənədlərə üstünlük verilir.  

Strateji planda əhatə edilən müddət ölkədən asılı olaraq 

fərqlənir. Bəzi ölkələrdə 3-4 illik, bəzi ölkələrdə isə 5 və daha 

uzunmüddətli planlar mövcuddur. Lakin, bir çox hallarda 3-4 

illik strateji planlara üstünlük verilir.  
  
Mümkün struktur  

Strateji plan sənədinin müxtəlif ölkələrdə fərqli 

strukturları vardır. Buna baxmayaraq, strateji planın ayrılmaz 

və əsas hissəsi kimi 1) gələcək hədəflər, 2) strateji təhlil və 3) 

əsas hədəflər və fəaliyyət istiqamətləri qəbul edilir.  

Əlavə olaraq hər hansı digər bölmələr və struktur 

elementlər strateji plan sənədinə daxil edilirsə, bunlar qeyd 

edilən əsas bölmələrə münasibətdə alt bölmələr kimi qəbul 

edilir və strateji planın əsas məqsədinin gücləndirilməsi 

xarakterini daşıyır.  

Beləliklə, aşağıdakı siyahıda strateji plan sənədlərində 

ən çox istifadə edilən bir sıra bölmələr və struktur elementlər 

verilir (qeyd edək ki, aşağıda verilmiş bölmələrin adları 

ölkədən ölkəyə dəyişə bilər və bu səbəbdən bölmələrin adları 

şərti xarakter daşıyır):  

1. Təşkilat rəhbərinin giriş sözü  

Təşkilat rəhbərinin giriş sözü təxminən 200-300 sözdən 

ibarət olur və burada təşkilatın rəhbəri kollektiv ilə öz 

fikirlərini bölüşür. Burada ölkənin hazırkı vəziyyəti, mövcud 

olan tendensiyalar, o cümlədən dünyada gedən tendensiyalar və 

nəhayət, təşkilat haqqında qısa məlumatlar verilir. Sonda, 

strateji planı xarakterizə edən ümumi məlumat (nə istəyirik, 

hansı istiqamətdə iş aparacağıq və s.) verilir.  



209 

2. Qanunvericilik çərçivəsi  

Bu hissə daha çox dövlət təşkilatları tərəfindən istifadə 

olunur və burada təşkilatın fəaliyyətinə təsir göstərən 

qanunvericilik aktlarının (təşkilatın əsasnaməsi, fəaliyyətində 

nəzərə alınmalı ən vacib qanunlar, strategiya və proqramların 

və s.) siyahısı və qısa təsviri verilir.  

Həmçinin, dövlət (və ya özəl) müəssisəsi digər yuxarı 

təşkilatın tabeliyində olduğu halda onun haqqında qısa 

məlumat, xüsusilə də yuxarı təşkilatın əsas funksiyaları və 

məqsədi haqqında məlumat verilir.  

Bundan əlavə, bəzi dövlət təşkilatlarında strateji planda 

birbaşa təşkilata aid olan bölmələrə keçməzdən əvvəl dövlətin 

(hökumətin) və ya ölkə federativ bölgüyə malikdirsə vilayətin 

(regionun, ştatın və s.) missiyası, baxışı, prioritetləri və 

monitorinq üçün meyarlarını qeyd edirlər.  

3. Maraqlı tərəflər  

Hər bir təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 

birgə çalışdığı digər təşkilatlar və ünsiyyətdə olduğu maraq 

qrupları vardır. Dövlət təşkilatlarında maraqlı tərəflər dedikdə 

ilk növbədə cəmiyyət və ya müəyyən əhali qrupları (məsələn, 

səhiyyə orqanlarında bu, müalicə alan əhalidir, ticarət profilli 

orqanlarda sahibkarlar və s.) nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, 

təşkilatın tabe olduğu yuxarı instansiyalar, beynəlxalq 

təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, media və digər tərəflər 

ola bilər.  

4. Missiya  

Strateji planın bu bölməsi və həmçinin “Gələcəyə 

baxış” bölməsi strateji plan sənədinin ən qısa həcmli 

bölmələridir. Bu bölmədə təşkilatın əsas vəzifəsi və ya 

vəzifələri əks olunur. Adətən bir və ya bir neçə cümlədən 

istifadə edilir və daha çox şüar xarakterini daşıyır.  

5. Gələcəyə baxış  

Bu bölmədə təşkilatın arzu olunan gələcək vəziyyəti 

haqqında qısa məlumat verilir.  
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6. Əsas dəyərlər  

Bu bölmədə təşkilatın dəyərləndirdiyi prinsiplər əks 

olunur. Burada loyallıq, qərəzsizlik, peşəkarlıq, digər müsbət 

və təşkilatın fəaliyyəti zamanı davamlı şəkildə istifadə ediləcək 

mənəvi dəyərlər əks olunur.  

 7. Strateji təhlil  

Strateji sənədin ən vacib hissələrindən biri də strateji 

təhlil bölməsidir. Qeyd edək ki, bir çox ölkələrin dövlət və özəl 

təşkilatlarının strateji sənədlərində bu adda bölmə olmaya da 

bilər. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, burada verilən bölmələrin 

adı və ardıcıllığı şərti xarakter daşıyır.  

Lakin, istifadə edilən təhlil metodologiyasından asılı 

olaraq, bu və ya digər formada təşkilatın daxili və xarici 

mühitinin təhlili strateji plan sənədində qısa və ya geniş 

formada əks olunur.  

8. Əsas hədəf və məqsədlər  

Bu bölmədə təşkilatın 3 ildən (və ya digər bir 

müddətdən sonra) sonra əldə edəcəyi nailiyyətlər (hədəflər və 

məqsədlər) əks olunur. Adətən strateji planda 4-5 hədəf və 

hədəflər daxilində bir neçə məqsəd göstərilir və bunlar xarici 

amillər və mövcud resursların vəziyyəti nəzərə alınmaqla 

müəyyən edilir. Lakin, bu rəqəm təşkilatın xarakterindən və 

hazırkı vəziyyətindən asılı olaraq daha böyük ola bilər və bu 

hədəflərin maksimal göstəricisi heç bir qayda ilə tənzimlənmir.  

Qeyd edək ki, bir çox strateji planlarda məqsədlər 

hədəfin əldə olunması üzrə fəaliyyətlər şəklində göstərilir 

(Haşiyə 4). Bu səbəbdən belə strateji planlarda əlavə olaraq 

“Fəaliyyət planları” bölməsi olmur.  

 9. Fəaliyyət planları  

Fəaliyyət planları əsas hədəf və məqsədlərə nail 

olunması üzrə əsas fəaliyyət istiqamətləri kimi müəyyən 

olunur. Hər bir hədəf üzrə bir və ya bir neçə fəaliyyət 

istiqaməti ola bilər.  
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Bəzi təşkilatlar “Əsas məqsədlər və hədəflər”, 

“Fəaliyyət planları” və  

“Fəaliyyətin ölçülməsi” bölmələrini birləşdirir və bir 

bölmə kimi, məsələn,  

“Əsas məqsədlər və hədəflər” bölməsini strateji plana 

daxil edirlər və ya “Fəaliyyət planları” və “Fəaliyyətin 

ölçülməsi” bölmələrini ayrıca olaraq strateji plana “Əlavə” 

kimi qoşurlar.  

 10. Fəaliyyətin ölçülməsi  

Fəaliyyətin ölçülməsi meyarları təşkilatın strateji planda 

müəyyən edilmiş hədəf və məqsədlərinin əldə edilməsinə 

müvəffəq olub-olmamasını müəyyən edən meyarlardır. Bu 

meyarlar ümumi xarakter daşıyır və bu meyarlar (həmçinin 

fəaliyyət planları) daha ətraflı və dəqiq şəkildə hər il qəbul 

olunan illik planlarda müəyyən edilir.  

 11. Monitorinq və nəzarət  

Bu bölmə “Fəaliyyətin ölçülməsi” bölməsi ilə birbaşa 

bağlıdır və daha çox bir bölmədə verilir. Bu bölmədə 

monitorinqin və hesabatın verilmə müddətləri, strateji planın 

təftişi və digər texniki məsələlər göstərilir. Bir çox təşkilatların 

strateji planlarında bu bölmə ayrıca bölmə olaraq verilmir.  

 Strateji planın hazırlanması üçün tövsiyə edilən 

minimal struktur  

Yuxarıda göstərilən struktur bölmələrindən aşağıdakı 6 

bölmənin istifadə edilməsi tövsiyə edilir. Lakin, dövlət orqanın 

fəaliyyətinin xarakterindən asılı olaraq, əlavə bölmələr də 

istifadə edilə bilər. Bölmələrin adı dəyişdirilə və ya digərləri ilə 

birləşdirilə bilər.  

1. Missiya  

2. Gələcəyə baxış  

3. Əsas dəyərlər  

4. Strateji təhlil  

5. Əsas məqsədlər və hədəflər (“Fəaliyyət planları” və 

“Fəaliyyətin ölçülməsi” bölməli daxil olmaqla)  
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8.1. Strateji planın strukturuna dair İqtisadiyyat 

Nazirliyinin tövsiyələri 

1. Qeyd edilən “minimal struktur” yalnız tövsiyə xarakteri 

daşıyır və dövlət təşkilatının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

yuxarıda qeyd edilən 11 bölmədən istənilən hər hansı birinin 

seçilib “minimal struktur”a əlavə edilməsi məqsədəmüvafiqdir;  

2. Strateji plan hazırlanarkən təşkilatın (dövlət orqanının) 

struktur bölmələrinin və işçilərinin sənədin hazırlanma 

prosesində mümkün qədər geniş iştirak etməsi tövsiyə edilir;  

3. Strateji plan sənədinin 10-20 səhifə arası tərtib edilməsi 

tövsiyə edilir;  

4. Eyni zamanda hazırlanan sənəddə hədəf və 

məqsədlərin, həmçinin hədəf və məqsədlərdən irəli gələn 

fəaliyyət istiqamətlərinin sayı çox olduqda daha iri həcmli 

sənədin hazırlanması məqsədəmüvafiqdir;  

5. Dövlət təşkilatının fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı 

olaraq “Fəaliyyət planları” və “Fəaliyyətin ölçülməsi” 

bölmələrinin ayrıca bölmələr kimi verilməsinə ehtiyac 

yarandığı halda, bu bölmələrin ayrıca verilməsi 

məqsədəmüvafiqdir;  

6. Strateji planın əhatə etdiyi müddətin 3-4 il olması 

tövsiyə edilir.  

“Missiya” bölməsi  

Strateji planın bu bölməsi çox qısa, adətən bir və ya bir 

neçə cümlədən ibarət olur. Burada təşkilatın əsas vəzifəsi və ya 

fəaliyyət sahəsi haqqında məlumat verilir.  

Bu bölmənin (missiya) adı ölkədən ölkəyə fərqlənir. Belə 

ki, bir çox ölkələrdə “missiya”, digər ölkələrdə “mandat” (bu 

ifadəyə dövlət müəssisələrində rast gəlinir) və nəhayət, 

“məqsəd” ifadəsi istifadə edilir.  

Missiya bölməsi təşkilatın fəaliyyətindən irəli gələn əsas 

funksiyasını təsvir edir və aşağıdakı suala cavab verir:  

- Təşkilat nə iş görür və hansı məqsədlə?  
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Haşiyə 1-də bəzi ölkələrin dövlət orqanları və özəl 

təşkilatlarının “Missiyaları” nümunə kimi göstərilmişdir.  

Tövsiyə  

Dövlət orqanının əsasnaməsindən irəli gələrək bir və ya 

bir neçə cümlədən ibarət “Missiya” bölməsinin tərtib edilməsi 

tövsiyə edilir.  

“Gələcəyə baxış” bölməsi  

Strateji planda gələcəyin təhlili əvəzinə təşkilatın 

məqsədindən asılı olaraq təşkilatın gələcəkdə nə kimi 

üstünlüklərə, bacarıqlara, imkanlara malik olacağına yer verilir.  

Haşiyə 2-də bəzi ölkələrin dövlət orqanları və özəl 

təşkilatlarının “Baxışları” nümunə kimi göstərilmişdir.  

 

 

   

Haşiyə 2 – “Gələcəyə baxış” bölməsi üzrə nümunələr  
  
Qazaxıstanın Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyinin baxışı  

Sarsılmaz milli vahidlik prinsiplərinə və vətəndaş hüquq və 

təşəbbüslərinin reallaşdırılması üzrə səmərəli mexanizmlərə 

əsaslanan ümummilli mədəni-məlumat və dil mühiti.  

Haşiyə 1 – “Missiya” bölməsi üzrə nümunələr  
  

ABŞ-ın Exim Bankının (ixrac idxal üzrə dövlət bankı) missiyası  

Exim Bank Amerika şirkətlərinə (böyük və kiçik) ixrac 

imkanlarını real satışlara çevirməyə kömək edir və bununla da 

ABŞ-da yeni iş yerlərinin yaradılmasına, mövcud iş yerlərinin 

möhkəmləndirilməsinə və daha güclü milli iqtisadiyyata töhfə verir.  
  

Böyük Britaniyanın İntellektual Mülkiyyət Xidmətinin məqsədi  

Biz aydın, əlçatan və asan başa düşülən intellektual 

mülkiyyət sistemini təmin edərək innovasiyaları təşviq edirik.    

Qazaxıstanın Sənaye və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin missiyası  

Yeni, yüksək texnoloji və rəqabətqabiliyyətli istehsalın inkişafına 

yardım edən şəraitin  

yaradılması.  
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Malayziyanın Xarici İşlər Nazirliyinin baxışı  

Malayziyanın milli maraqlarını müdafiə etmək və həmçinin 

proaktiv diplomatiya vasitəsilə ədalətli millətlər birliyi istiqamətində 

töhfə vermək.  

 “Amtrak” şirkətinin (ABŞ-ın dövlət dəmir yolları şirkəti) baxışı  

“Amtrak” şirkəti sərnişinlərə, icmalara və partnyorlara 

müştəri yönümlü, təhlükəsiz, ekoloji və səmərəli intermodal xidmət 

təqdim edən, şəhərlər və ölkənin əsas metropoliya əraziləri arasında 

səyahət üçün Amerikanın bir nömrəli seçimidir. “Amtrak” şirkətinin 

tanınmış təşkilati mükəmməllik vasitəsilə şirkətin istedadlı və 

çoxşahəli kollektivi Şimali Amerikada yüksək sürətli və şəhərlərarası 

dəmir yolu sərnişin daşımasının inkişafını və artımını təmin edəcək.  

  

Tövsiyə  

Azərbaycan Respublikasının mövcud və gələcək prioritetləri, 

həmçinin dövlət qurumunun fəaliyyətinə təsir edən dövlət 

proqramları, strategiyaları və digər dövlət sənədlərini nəzərə 

almaqla bir və ya bir neçə cümlədən ibarət  

“Gələcəyə baxış” bölməsinin tərtib edilməsi tövsiyə edilir.  
    

“Əsas dəyərlər” bölməsi  

Strateji planın “Əsas dəyərlər” (bəzi təşkilatların strateji 

planlarında bu bölmə “Təşkilatın fəlsəfəsi” adlandırılır) 

bölməsində təşkilatın rəhbər tutduğu mənəvi və təşkilati 

dəyərlər göstərilir.  

“Missiya” bölməsində göstərilən əsas məqsəd və vəzifə 

icra olunarkən təşkilatın dəyərləri təşkilatın əməliyyat və 

fəaliyyət prinsiplərini ifadə edir. Beləliklə də, təşkilatın 

missiyası və onun əsas dəyərləri ayrılmaz bir vəhdət təşkil edir. 

Əsas dəyərlər idarəetmə prinsiplərini və siyasətlərini özündə 

əks etdirərək təşkilatın necə fəaliyyət göstərdiyini müəyyən 

edir. Strateji planın əsas dəyərlər bölməsi aşağıdakı suallara 

cavab verməlidir: 1. Biz öz missiyamızı həyata keçirərkən 

fəaliyyətimizi nə ilə əsaslandıracağıq?  
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2. Bizim təşkilati (daxili) dəyərlərimiz hansılardır?  

 Haşiyə 3-də bəzi ölkələrin dövlət orqanlarının əsas dəyərləri 

nümunə kimi göstərilmişdir.   
Haşiyə 3 – “Əsas dəyərlər” bölməsi üzrə nümunələr  
  

Malayziyanın Xarici İşlər Nazirliyinin əsas dəyərləri  

LOYALLIQ  

Ölkəyə loyallıq  

MƏNƏVİ BÜTÖVLÜK  

Mənəvi bütövlük, və məsuliyyət ilə xidmət etmək  

SƏDAQƏTLİLİK  

Millətə və xalqa xidmət etməyi hər şeydən üstün tutmaq  

PEŞƏKARLIQ  

Bilik və bacarıqlar vasitəsilə xidmət etmək  

İNNOVASİYA  

Daima mükəmməlliyə doğru çalışmaq  

  

Avstraliyanın Maliyyə Nazirliyinin əsas dəyərləri  

XİDMƏT YÖNÜMLÜ  

Avstraliya xalqı və hökuməti naminə ən yaxşı nailiyyətləri əldə etmək üçün 

nazirlik peşəkarlıq, qərəzsizlik, innovativlik, məhsuldarlıq və əməkdaşlıq 

ruhunda çalışır.  

ETİK  

Nazirlik liderlik nümayiş etdirir, nazirliyə inanmaq olar və o, hər bir işində 

kollegial şəkildə çalışır.  

HÖRMƏTLƏ YANAŞAN  

Nazirlik bütün insanlara, o cümlədən onların hüquqlarına və irsinə 

hörmətlə yanaşır.  

CAVABDEH  

Maliyyə Nazirliyi qanun və nazirliyin əsasnaməsi çərçivəsində Avstraliya 

cəmiyyətinə münasibətdə açıq olan və məsuliyyət daşıyan nazirlikdir.  

QƏRƏZSİZ  

Nazirlik hökumətə vaxtlı-vaxtında səmimi, düzgün və mümkün qədər yaxşı 

əsaslandırılmış məsləhətlər təqdim edir.  

 ABŞ-ın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas dəyərləri  

ŞƏFFAFLIQ  
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Nazirliyin idarəetmə prosesini şəffaf və cəmiyyətə daha açıq etmək və 

bununla da amerikalıların maraqlarının Nazirlik tərəfindən gündəlik şəkildə 

hər bir istiqamətdə necə güddüyünü onlara göstərmək.  

İŞTİRAK  

Nazirlik tərəfindən təqdim edilən xidmətlərin müəyyən edilməsi və 

yaxşılaşdırılması işinə nazirliyin partnyorlarını cəlb etmək.  

ƏMƏKDAŞLIQ  

Geniş auditoriyaya aid olan siyasət məsələləri üzrə yerli və beynəlxalq 

məkanda bütün dövlət səviyyələrində əməkdaşlıq etmək.  

CAVABDEHLİK  

Nazirliyin bütün işçiləri tərəfindən nazirliyin strateji hədəfləri üzrə 

fəaliyyət göstəricilərinin ölçülməsini təmin etmək.  

MÜŞTƏRİ YÖNÜMLÜLÜK  

Nazirliyin müştərilərinin geniş və müxtəlif tələblərini ödəmək üçün 

müvafiq proqramları yerinə yetirmək.  

PEŞƏKARLIQ  

Yüksək peşəkar işçi qüvvəsini formalaşdırmaq və qorumaq.  

NƏTİCƏ YÖNÜMLÜLÜK  

Fəaliyyəti ölçmək və bunun əsasında resursların ən səmərəli şəkildə 

istifadə ediləcək istiqamətlərə yönəldən qərarlar qəbul etmək.  

  

Tövsiyələr  

1. Loyallıq, peşəkarlıq, cavabdehlik, şəffaflıq, qərəzsizlik 

və digər dəyərlərin verilməsi və qısa açıqlaması üzrə 5-10 

dəyərin müəyyən edilməsi tövsiyə edilir;  

2. Dəyərlərin sayı 10-15 arası olduqda onların 2 qrupa, 

yəni “Təşkilati dəyərlər” (məsələn, innovativlik, ictimai 

etimad, qanunilik və s.) və  

“Mənəvi dəyərlər” (məsələn, qərəzsizlik, əməkdaşlıq, 

loyallıq və s.) qruplarına bölünməsi tövsiyə edilir.  

    

“Strateji təhlil” bölməsi  

“Strateji təhlil” bölməsi Strateji planın ən vacib 

bölmələrindən biri hesab olunur. Burada təşkilatın fəaliyyətinə 

təsir göstərən daxili və xarici amillərin təhlili və bu təhlildən 

irəli gələn imkanlar və təhdidlər müəyyən edilir.  
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Xarici amillərə iqtisadi şərait, qlobal rəqabət, demoq-

rafik və texnoloji trendlər, coğrafi şərait və qanunvericilik üzrə 

dəyişikliklər daxil ola bilər. Daxili amillərə isə idarəetmə 

mədəniyyəti, resurs mövcudluğu (çatışmazlıqları), təşkilati 

struktur, texniki və məlumat sistemləri (bazaları), əməkdaşların 

potensialı və digər amillər aid edilə bilər.  

Strateji təhlil nəticəsində mövcud və yaxın gələcəkdə 

təşkilat qarşısında yarana biləcək məsələlər müəyyən edilir ki, 

bu məsələlər təşkilatın gələcək məqsədlərinin əldə olunmasına 

müsbət və mənfi təsirlərini göstərəcəkdir. “Strateji təhlil” 

bölməsində təhlilin yalnız nəticələri göstərilir və nəticələrin 

əldə olunması üçün istifadə edilən məlumatlar toplusuna dair 

qısa xülasənin verilməsi kifayətdir.  

Təşkilatın gələcək məqsəd və hədəflərinin, həmçinin bu 

hədəflərin əldə edilməsi üçün həyata keçiriləcək tədbirlərin (və 

ya tədbirlər planlarının) və müvəffəq olma ölçülərinin 

müəyyən edilməsi üçün strateji təhlil əsasverici bir alətdir.  

Qeyd edək ki, strateji təhlil üçün bir neçə metodoloji 

alətlərdən istifadə olunur. Bunların arasında Portfel təhlili, 

“BCG” (Boston Consulting Group – Boston Məsləhətçi Qrupu) 

matrisi, “Mak-Kinzi” matrisi, “Mak-Kinzi 7S” modeli, “PEST” 

təhlili (Siyasi, iqtisadi, sosial və texnoloji təhlil), “PIMS” 

modeli (Bazar strategiyasının mənfəətə təsiri modeli), 

“SWOT” təhlili (Güclü, zəif tərəflərin, imkan və təhdidlərin 

təhlili) və digərləri vardır.  

“SWOT” təhlilinin digər təhlil alətləri ilə müqayisədə 

daha çox tanınmasını nəzərə alaraq, bu təhlildən dövlət 

orqanlarında istifadə edilməsi tövsiyə edilir.  

  

“SWOT” təhlili  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, təhlil iki istiqamətdə 

aparılmalıdır: daxili və xarici. Bu iki istiqaməti ayırmaq bəzən 

çətin olur, çünki təşkilatın fəaliyyətində daxili və xarici 

amillərin biri-birinə təsiri güclü və bəzən mürəkkəb olur.  
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“SWOT” abreviaturası (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) Güclü tərəflər, Zəif tərəflər, İmkan-

lar və Təhdidlər kimi açılır. Güclü və zəif tərəflərin təhlili 

təşkilatın fəaliyyətinin daxili amillərinin (resurs potensialının) 

təhlilinə xidmət edir. İmkanlar və təhdidlər isə xarici amillərin 

(ətraf mühitin) təhlilinə aiddir.  

Məlum olduğu kimi, təşkilatın daxili resurs potensialı 

bir neçə amildən ibarətdir. Bunlar fiziki resurslar, maliyyə 

resursları, insan resursları, inzibati sistem (işin təşkili və 

idarəetmə sistemi) və qeyri-maddi aktivlərdir.  

Digər tərəfdən təşkilatın xarici və ya ətraf mühit amillə-

rinə adətən makroiqtisadi məsələlər, texnoloji dəyişikliklər, 

qanunvericilik dəyişiklikləri və digər məsələlər aiddir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi dövlət təşkilatları 

“SWOT” təhlilini apararkən daxili amillər təşkilatın deyil, 

ölkənin daxili amillərini əhatə edir.  

Məsələn, cədvəl 2-də Hindistanın Ticarət və Sənaye 

Nazirliyinin Strateji Planının SWOT təhlili göstərilmişdir. 

Ticarət və Sənaye Nazirliyinin daxili amillərinin təhlilində 

nazirliyin güclü və zəif tərəfləri deyil, Hindistanın ticarətlə 

bağlı güclü və zəif tərəfləri təhlil edilmişdir.  

Xarici amillərin təhlilində isə ölkə üzrə mövcud 

vəziyyət və tendensiyalar, həmçinin yaxın rəqib ixracatçı 

ölkələrdə olan mövcud vəziyyət və tendensiyalar təhlil edilir.  
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Cədvəl 8.1. Hindistanın Ticarət və Sənaye Nazirliyinin Strateji 

Planının “SWOT” təhlili (QEYRİ-KORPORATİV) 

 

Daxili 
amillər  

 
  
  
  
  
 
 

Güclü tərəflər  
  
- Zəngin təbii resurslar və dünya 

okeanına çıxış  
- Çoxşaxəli sənaye bazası  
- Peşəkar işçi qüvvəsi (sahibkarlıq 

daxil olmaqla)  
- İngilis dili bilikləri  
- Böyüyən orta sinif və yerli 

bazarın  
- böyüməsi  
- Çin və Braziliya kimi ölkələrlə 

müqayisədə aşağı maaşlar  
- İnkişaf etmiş ölkələrlə 

müqayisədə daha cavan əhali  

  
  
  
 
  
 

Zəif tərəflər  
  
- Enerji, liman, yol və dəmir yolu 

kimi infrastrukturun 
çatışmazlığı Bir çox istehsal 
sahələrində müasir 
texnologiyaların olmaması  

- Elmi axtarışa ayrılan xərclərin 
aşağı olması  

- Aşağı təhsil səviyyəsi və 
texniki təhsilin zəif olması (bir 
neçə kollec istisna olmaqla)  

- Aşağı məhsuldarlıq və işçi 
qüvvəsinin yüksək xəstəlik 
göstəricisi  

- Yüksək tranzaksiya və icarə 
xərcləri 

Xarici 
amillər 

 
  
  
  

İmkanlar  
  
Peşəkar işçi qüvvəsinin və aşağı 
maaşların mövcudluğu birbaşa 
xarici investisiyaların cəlb edilməsi 
üçün müsbət amillər ola bilər 
(infrastrukturun düzəldilməsi 
şərtilə). Kənd təsərrüfatının 
yaxşılaşdırılması və “soyuq 
daşımalar” sisteminin qurulması 
Hindistanı aqro-məhsullar üzrə 
böyük ixrac ölkəsinə çevirə bilər 
(xüsusilə meyvətərəvəz 
sektorunda).  
İnkişaf etmiş ölkələrin qocalan 
əhalisinin mövcudluğu bir sıra 
işlərin Hindistan kimi aşağı gəlirli 
ölkələrə həvalə olunmasına gətirib 
çıxaracaq.  
Böyük sayda İKT mütəxəssislərinin 
mövcudluğu Hindistanı qlobal 
“arxa ofis” mərkəzinə çevirə bilər.  

 
  
  

Təhdidlər  
  
Çinin daha yüksək işçi 
məhsuldarlığı, qabaqcıl infra-
strukturunun və böyük sənaye 
bazasının mövcudluğu Hindista-
nın qlobal ixracatçıya çevrilmə-
sinə mane ola bilər.  
Hindistanın Çinlə ticarəti hazırda 
illik 17 milyard ABŞ dollarlıq 
kəsirlə baş verir Banqladeş 
(tekstil və paltar sahəsində) və 
Vyetnam (tekstil, çay, qəhvə və 
ədviyyat sahələrində) kimi daha 
aşağı dəyərli (az xərcli) rəqiblər 
Hindistanın qlobal ixracatçıya 
çevrilməsinə mane ola bilər.  
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Bundan fərqli olaraq, cədvəl 3-də Türkiyənin Ədliyyə 

Nazirliyinin “SWOT” təhlili nümunə kimi göstərilmişdir. Bu 

təhlildə daxili amillər kimi məhz Ədliyyə Nazirliyinin güclü və 

zəif tərəfləri təhlil edilmişdir.  

Xarici amillər isə, Hindistandakı kimi nazirliyin 

fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək amillər və beləliklə də daha 

çox ölkə və dünyada baş verən tendensiyalarla bağlıdır.  
 

 Cədvəl 8.2. Türkiyənin Ədliyyə Nazirliyinin Strateji Planının 

“SWOT” təhlili (KORPORATİV)  

 
Daxili 
amillər  

Güclü tərəflər  
  

- Güclü institusional quruluş  
- Məhkəmə xidmətlərində 

informasiya 
texnologiyalarının 
istifadəsinə imkan verən 
Milli Ədliyyə Məlumat 
sistemi  

- Türkiyə qanunvericiliyinə 
hüquqi sistemə uyğunluq 
nöqteyi-nəzərindən baxmaq 
hüququ  

- Nazirlik Türkiyənin 
Hakimlər və Prokurorların 
Yüksək Şurasında (HPYŞ) 
təmsil olunur  

- İnspektorlar Şurasının 
mövcudluğu  

- Kriminal və mülki işlərdə 
apelyasiya vasitəsilə hüquqi 
təhlükəsizlik sistemi üçün 
imkan vardır  

- Strateji menecment anlayışı 
inkişaf etdirilir  

- İşçi qüvvəsinin işə sadaqəti  
- Tikilən binaların Ədliyyə 

Sisteminə uyğunluğu güdülür  
- Cəza sistemi inkişaf üçün 

Zəif tərəflər  
  

- Məhkəmələrdə iş 
həcminin böyük 
olması və məhkəmə 
müddətlərinin uzun 
olması  

- Nazirliyin büdcəsinin 
az olması - Məhkəmə 
işçilərinin şəxsi 
hüquqlarının 
qaneedici səviyyədə 
olmaması  

- İşçi qüvvəsinin 
çatışmazlığı  

- Hakim, prokuror və 
digər işçi 
vakansiyaları üzrə 
peşəkar kadrların 
azlığı  

- Hakim və prokurorlar 
öz vəzifələrindən 
savayı bir sıra inzibati 
işləri görməlidirlər  

- Fiziki və texniki 
infrastruktur 
qaneedici deyildir  

- Qərarların icrası və 
müflisləşmə 
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açıqdır  
- Hakimlərdən ibarət mərkəzi 

rəhbərlik dəyişiklik üçün 
açıqdır  

- Avropa İttifaqına daxil olma 
prosesində vacib rolu vardır  

- Effektiv və davamlı 
treninqlərin keçirilməsi  

- Qabaqcıl texnologiyalara 
malik Məhkəmə Tibbi 
Ekspertiza İnstitutunun 
mövcudluğu  

- Nazirlik işçiləri tərəfindən 
akademik araşdırmaların 
aparılması və xarici dillərin 
öyrənilməsi təşviq edilir  

idarələrin 
fəaliyyətində 
problemlərin 
mövcudluğu  

- Məhkəmənin əlçatma 
səviyyəsi qaneedici 
deyildir  

- Səmərəsi az olan 
ədliyyə orqanlarının 
mövcudluğu  

- Monitorinq və nəzarət 
sistemləri qaneedici 
deyildir  

- Zəif ictimai əlaqələr  
- Əlaqələr və iştirak 

haqqında 
məlumatlılığın aşağı 
olması  

- Ölkə üzrə regional 
cəza institutlarının 
təsis olunması başa 
çatmamışdır  

- Bəzi sahələrin 
qanunvericiliyində 
qeyrimüəyyən 
məqamların 
mövcudluğu  

Xarici 
amillər  

İmkanlar  
- Ədliyyə sisteminə ictimai 

inamın olması zəruridir  
- İqtisadi və siyasi stabillik  
- Konstitusional düzəlişlər 

prosesi  
- HPYŞ-nın yerli qanun 

sisteminə müsbət təsiri  
- E-hökumət xidmətlərinin 

geniş əhatəsi  
- Texnoloji inkişaf və 

məlumata çıxışın asanlaşması  
- Avropa İttifaqına qoşulma 

prosesi  
- Cinayətkarlığa qarşı 

Təhdidlər  
  

- Ədliyyə sisteminə 
ictimai inamın 
səviyyəsi istənilən 
səviyyədə deyildir  

- Məhkəmə sisteminin 
müstəqilliyi və 
qanunun aliliyi 
prinsipləri kifayət 
qədər qavranılmayıb  

- KİV-in məhkəmə 
sisteminə təsir etməsi 
tendensiyası  

- Həbs olunanların sayı 
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mübarizə üzrə beynəlxalq 
əməkdaşlıq  

- Milli və beynəlxalq 
institutlarla əməkdaşlıq  

- Türkiyənin Ədliyyə 
Akademiyası təsis edilib  

- Məhkəmə qərarlarını icra 
edən strukturların gücü 
artmaqdadır  

- Alternativ mübahisə həlli 
üzrə müəyyən inkişaf vardır  

- Demokratiya mədəniyyəti 
davamlı inkişaf edir  

- Vətəndaş cəmiyyəti ilə 
əməkdaşlıq artır  

- Ədliyyə xidmətləri ilə bağlı 
elmi tədqiqatlar artır  

- Sosial elmlərdə elmi 
tədqiqatlara daha böyük 
diqqət yetirilir  

- Türkiyə əhalisinin cavan 
olması və təhsil səviyyəsinin 
artması  

artmaqdadır  
- Keyfiyyət və say 

məsələlərində işçi 
qüvvəsinin işə 
götürülməsi siyasəti 
çevik deyildir  

- Hüquqi təhsil üzrə 
siyasətlər qənaətbəxş 
deyil - Məhkəmə 
qərarlarının icrası 
orqanlarının təşkili 
onların funksiyaları 
ilə düzgün uzlaşmır  

- Vəkil peşəsi üzrə 
keyfiyyət və 
kəmiyyət problemləri 
vardır  

- Mütəşəkkil cinayətlər 
artır  

- İşsizlik, miqrasiya və 
gəlirlərin qeyri-
bərabər bölünməsinin 
mənfi sosial təsiri - 
Qadın və uşaq 
hüquqlarının 
müdafiəsinin 
təşkilində 
problemlərin olması  

 

Bu iki “SWOT” təhlildəki yanaşma fərqi strateji planın 

məqsədinin bir qədər fərqli qəbul edilməsindən irəli gəlir. 

Hindistanın Ticarət və Sənaye Nazirliyinin strateji planı daha 

çox ölkənin ticarət sektorunun inkişafına yönəldilib.  

Türkiyənin Ədliyyə Nazirliyinin strateji planı isə daha 

çox nazirliyin potensialının artırılmasına və bununla da ümumi 

məhkəmə sisteminin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Ümumiy-

yətlə, ikinci tip strateji planı (Türkiyənin Ədliyyə Nazirliyi) 

bəzi ölkələrdə korporativ plan və ya korporativ planlaşdırma 

kimi qəbul edilir.  
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 Təhlilin sənəddə əks olunması  

Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra ölkələrdə 

strateji planlaşdırma çərçivəsində həyata keçirilən məlumat 

topluları, bunların əsasında təhlilin aparılması və təhlilin 

nəticələrinə dair geniş arayış strateji planda tam şəkildə 

göstərilmir.  

Strateji plan sənədində daha çox təhlil nəticələrinin qısa 

icmalı verilir və ya təşkilat haqqında ayrıca bölmədə (təşkilatın 

iş istiqamətləri, təşkilatın struktur bölmələrinin sxemi, 

tabeliyində olan qurumlar, işçilərin sayı, onların ölkə üzrə 

yerləşməsi, işçilərin gender bölgüsü, kadr potensialı, təşkilatın 

büdcəsi və s.) təhlil xarakterli məlumatlar verilir.  
  

Tövsiyələr  

1. Strateji plan sənədinin strateji təhlil bölməsi hazır-

lanarkən daha çox korporativ planlaşdırmaya, yəni daxili 

amillər deyəndə ölkənin müvafiq sahədəki mövcud vəziy-

yətinin təhlilinə deyil, təşkilatın daxili (korporativ) amillərinin 

təhlilinə üstünlüyün verilməsi tövsiyə edilir;  

2. Strateji plan sənədində ayrıca strateji təhlil bölməsi 

verildiyi təqdirdə təhlilin qısa icmalının verilməsi tövsiyə 

edilir;  

3. Strateji plan sənədində ayrıca strateji təhlil bölməsi 

verilmədiyi təqdirdə isə təhlil xarakterli məlumatın təşkilat 

haqqında məlumat bölməsində verilməsi tövsiyə edilir.  
 

“Əsas hədəf və məqsədlər” bölməsi  

Strateji təhlil nəticəsində bir tərəfdən təşkilatın işlədiyi 

xarici mühit, digər tərəfdən isə təşkilatın sahib olduğu resurslar 

(fiziki, mənəvi, insan kapitalı və s.) müəyyən edilir. Bunlardan 

irəli gələrək “Gələcəyə baxış”da qoyulmuş ümumi məqsədin 

(yəni təşkilatın gələcəkdə tutacağı yeri və rolu) əldə olunması 

üçün müvafiq olaraq hədəf və məqsədlər müəyyən edilir.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hədəflərin sayı adətən 4-

5 ədəd arası olur, lakin bu bir mütləq rəqəm deyildir və 
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hədəflərin sayı təşkilatın missiyasından asılı olaraq daha böyük 

ola bilər. Hədəflər daxilində məqsədlərin sayı birbaşa olaraq 

hədəfin xarakterindən asılıdır və məqsədlərin sayına dair 

ümumi bir göstərici yoxdur. Lakin, burada da hər bir hədəf 

daxilində məqsədlərin sayı adətən 10-15-dən artıq olmur.  

Haşiyə 4-də Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin 

2012-2015-ci illəri əhatə edən Strateji planında (Böyük 

Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin bu sənədi ingilis dilində 

biznes plan adlandırılır) nazirliyin hədəf və məqsədləri 

göstərilmişdir.  

Hədəf və məqsədlər Müdafiə Nazirliyinin “gələcəyə 

baxışı”ndan (“Bizim baxışımız çevik və döyüşlərdə qələbə 

çalan, müxtəlifliyi olan, bundan əlavə dəyişən dünyada bizim 

təhlükəsizliyimizi qoruyan, lider və cavabdeh olmağa hazır 

olan, vəsaitləri qənaətlə xərcləyən mütəxəssisləri olan və pe-

şəkar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən idarə olunan və dəstəklənən 

Silahlı Qüvvələri təmin etməkdir”) irəli gəlir. 
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Haşiyə 4 – Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin strateji 

planının “Əsas hədəf və məqsədlər” bölməsi  
  

1. Silahlı qüvvələrin və onun bacarıqlarının restukturizasiyası  
1.1. İkitərəfli konstruktiv əlaqələrin qurulması, xüsusilə ABŞ ilə  

1.2. İkitərəfli konstruktiv əlaqələrin qurulması, xüsusilə Fransa ilə  

1.3. Çoxtərəfli konstruktiv əlaqələrin qurulması, xüsusilə NATO 

ilə  

1.4. “Kraliça Yelizaveta” tipli təyyarə daşıyıcı gəmilərin 

işlənilməsini davam etdirmək (ikinci daşıyıcı üzrə qərarların növbəti 

Strateji Müdafiə və Təhlükəsizlik Hesabatından sonra qəbul 

ediləcəyi nəzərə alınmaqla)  

1.5. Kral Dəniz Qüvvələrinə dair Strateji Müdafiə və Təhlükəsizlik 

Hesabatında qeyd edilmiş restrukturizasiya işlərinin davam 

etdirilməsi  

1.6. Orduya dair Strateji Müdafiə və Təhlükəsizlik Hesabatında 

qeyd edilmiş restrukturizasiya işlərinin davam etdirilməsi  

1.7. Kral Hava Qüvvələrinə dair Strateji Müdafiə və Təhlükəsizlik 

Hesabatında qeyd edilmiş restrukturizasiya işlərinin davam 

etdirilməsi  

1.8. Müdafiə Nazirliyinin “Sea King” vertolyotlarının istismardan 

çıxarılması  

1.9. “Force Generation” hesabatı (“Force Generation” – istənilən 

əməliyyat üçün insanların yığılması, komplektasiyası deməkdir)  

1.10. 2015-ci il üçün Kral Dəniz Qüvvələri, Kral Hava Qüvvələri və 

Orduda nəzərdə tutulmuş restrukturizasiya işlərinin həyata 

keçirilməsi  
  

2. Silahlı Qüvvələr üzrə Razılaşmanın başa çatdırılması və 

Yeni İşəgötürmə Modelinin işlənilməsi  
2.1. Silahlı Qüvvələr üzrə Razılaşmanın təqdim edilməsi  

2.2. Yeni İşəgötürmə Modelinin prinsiplərini daxil etmək üçün 

Xidməti Personal üzrə alt- 

Strategiyanın redaktə edilməsi  

2.3. Xeyriyyə Cəmiyyətləri ilə iş  
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Müdafiənin transformasiyası  
3.1.  Fəaliyyətin səmərəsini və səmərələliyini müəyyən 

etmək üçün iş axınının təhlilini həyata keçirmək  

3.2. Müdafiənin İslahatı ilə nəzərdə tutulmuş nəticələrin icmalı  

3.3. Nazirliyin transformasiya üzrə apardığı işlərin maksimum 

səmərəli olmasına yönəldilməsini təmin etmək  

3.4.  Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında mülki işçilərin 

sayının 20 minə endirilməsi  

 

  

Müdafiənin ən effektiv, səmərəli və davamlı şəkildə təmin 

edilməsi  
4.1.  Müdafiənin islahatı çərçivəsində səmərəliliyin əldə 

edilməsi üzrə işlərin davam etdirilməsi və 2014-cü ilə kimi illik 

qeyri-əsas əməliyyatlar üzrə xərclərin 2 milyard Britaniya 

funtuna kimi azaldılması  

4.2.  Vahid Satınalma Qiymətləri Qaydaları (Sarı Kitab) üzrə 

hesabat  

4.3.  Yaşıllaşdırma (ekoloji problemlər) üzrə Nazirliyin 

öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün uzunmüddətli davamlı 

inkişaf strategiyasını müəyyən edib həyata keçirmək  

4.4.  Silahlı Qüvvələrin yerin təkindən çıxarılan yanacaqdan 

asılılığının azaldılması  

  

 “Fəaliyyət planları”  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bəzi hallarda “Hədəf və 

məqsədlər” və “Fəaliyyət planı” birləşdirilir.  

Misal kimi, göstərilən Böyük Britaniyanın Müdafiə 

Nazirliyinin strateji planında məhz bu üsuldan istifadə 

olunmuşdur. Haşiyə 5-də BB-nin Müdafiə Nazirliyinin 2-ci 

hədəf üzrə məqsədləri və məqsədlər daxilində fəaliyyətləri 

müəyyən edilmişdir.  
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Haşiyə 5 – Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin strateji 

planının “Əsas hədəf və məqsədlər” bölməsinin 2-ci hədəfindən 

çıxarış (fəaliyyətlərlə birlikdə)  

  

2. Silahlı Qüvvələr üzrə Razılaşmanın başa çatdırılması və Yeni 

İşəgötürmə Modelinin işlənilməsi  
2.1. Silahlı Qüvvələr üzrə Razılaşmanın təqdim edilməsi  

i. 2012-ci ildə Silahlı Qüvvələr üzrə Razılaşmaya dair Hesabatı 

nəşr etmək (Vətəndaş Cəmiyyəti Razılaşmasının müddəalarına uyğun 

olaraq 3-cü sektorun çıxarışlarını daxil etməklə)  

2.2. Yeni İşəgötürmə Modelinin (YİM) prinsiplərini daxil etmək 

üçün Xidməti Personal üzrə alt- 

Strategiyanın redaktə edilməsi  

i. YİM proqramı çərçivəsində layihələri həyata keçirmək (Gələcək 

Yerləşdirmə Layihəsi daxil olmaqla)  

ii. YİM-in Yekun Hesabatını illik büdcə tsikli üçün (ABC 13) nəşr 

etmək  

iii. YİM siyasətini, proqram təminatını və həyata keçirmə planını 

işləmək  

iv. YİM siyasətini həyata keçirmək  

v. Silahlı Qüvvələrin Gələcək Pensiya Sxeminin (SQGPS) 

siyasətini, proqram təminatını və həyata keçirmə planını işləmək  

vi. SQGPS siyasətini həyata keçirmək  

2.3. Xeyriyəə Cəmiyyətləri ilə iş  

i. Vətəndaş Cəmiyyəti Razılaşmasının müddəalarına uyğun şəkildə 

Xeyirxah Cəmiyyətlərlə iş üçün strategiyanı hazırlamaq  

  

  

 Fəaliyyətin ölçülməsi  

Təşkilatın fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, bir 

sıra təşkilatlar öz strateji planlarında nəzərdə tutulmuş hədəf və 

məqsədlərə nail olunmasına monitorinq və nəzarət etmək üçün 

məqsədlər üzrə (və ya məqsədlər daxilində fəaliyyətlər üzrə) 

ölçülə biləcək meyarlar müəyyən edirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu meyarlar daha çox texniki 

xarakterli işlərə (fəaliyyətlərə) aiddir.  
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Belə ki, haşiyə 6-da göründüyü kimi Türkiyənin 

Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Strateji planının 

“Hədəf və məqsədlər” bölməsində Hədəf 1 daxilində 3 məqsəd 

müəyyən edilmiş, hər bir məqsədin əldə edilməsi üçün müvafiq 

fəaliyyətlər göstərilmişdir. Bu fəaliyyətlər üzrə isə onların 

həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün müvafiq meyarlar 

(“Fəaliyyətin ölçülməsi”) verilmişdir.  

  
 

Haşiyə 6 – Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

Strateji planının  

“Hədəf və məqsədlər” bölməsindən çıxarış (bir hədəf üzrə)  

  
HƏDƏF 1. ENERJİ TƏMİNATININ TƏHLÜKƏSİZLİYİ  
  

 Məqsəd 1. Yerli resurslara prioritet vermək şərti ilə resurslar 

üzrə müxtəlifliyi təmin etmək  
  

Fəaliyyət 1.1 Strateji Planın müddəti ərzində yerli neft, təbii qaz və 

kömür üzrə axtarış işlərini genişləndirimək  

  

Fəaliyyətin ölçülməsi:  
- Neft üzrə kəşfiyyat (buruq) işlərinin həcmi (min metr)  

- Təbii qaz üzrə kəşfiyyat (buruq) işlərinin həcmi (min metr)  

- Kömür üzrə kəşfiyyat (buruq) işlərinin həcmi (min metr)  

  

Fəaliyyət 1.2 Tikintisi başlanmış 3.500 MVt yerli kömür istilik 

elektrik stansiyasının inşasının 2013-cü ildə başa çatdırılması.  

  

 

Fəaliyyətin ölçülməsi:  
- 2013-cü ildə tamamlanması nəzərdə tutulmuş yerli kömür 

termal stansiyasının istifadəyə veriləcək gücünün plan-cədvəli (MVt) 
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  İşin tamamlanması üzrə təxmin edilən 

tarix  

2010  2011  2012  2013  

İstifadəyə verilmiş güc 

(MVt)  

200  1.200  800  1.300  

  

Fəaliyyət 1.3 2014-cü ilə kimi atom enerjisi stansiyasının tikintisinə 

başlanılacaq.  

  

 Məqsəd 2. Enerji təminatı üzrə bərpa olunan enerji payını artırmaq  
  

Fəaliyyət 2.1 5 min meqavatlıq (MVt) hidroelektrik stansiyasının 

inşasının 2013-cü ildə başa çatdırılması.  

  

Fəaliyyətin ölçülməsi:  
-  2013-cü ildə tamamlanması nəzərdə tutulmuş hidroelektrik 

stansiyasının istifadəyə veriləcək gücünün plan-cədvəli (MVt)  

  

 

  İşin tamamlanması üzrə təxmin edilən 

tarix  

2010  2011  2012  2013  

İstifadəyə verilmiş güc 

(MVt)  

1.200  1.000  1.500  1.300  

  

Fəaliyyət 2.2 2009-cu ildə gücü 802,9 MVt olan külək enerjisi 

stansiyasının gücünün 2015-ci ilə kimi  

10 min MVt-a çatdırılması.  

  

Fəaliyyətin ölçülməsi:  
- Külək enerjisi stansiyasının inkişafı üzrə plan-cədvəli (MVt)  

 

 Başlanğıc ili 2009  Bitmə ili 2014   

802,8  10.000  
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 Fəaliyyət 2.3 2009-cu ildə gücü 77,2 MVt olan geotermal enerji 

stansiyasının gücünün 2015-ci ilə kimi  

300 MVt-a çatdırılması.  

  

Fəaliyyətin ölçülməsi:  
 -  Geotermal enerji stansiyasının inkişafı üzrə plan-cədvəli (MVt)  

  

 Başlanğıc ili 2009  Bitmə ili 2014   

77,2  300  

  

 Məqsəd 3. Enerji səmərəliliyinin artırılması  
  

Fəaliyyət 3.1 Enerji səmərəliliyi üzrə aparılan tədqiqatlar çərçivəsində 

2008-ci illə müqayisədə enerji sıxlığının 2015-ci ildə 10% azaldılması.  

  

 

Fəaliyyətin ölçülməsi:  
 -  Enerji sıxlığının azaldılması  

  

 Başlanğıc ili 2008  Bitmə ili 2014   

 

 282  254  
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Tövsiyələr 

1. Dövlət təşkilatının missiya və gələcəyə baxışdan irəli 

gələrək 4-5 hədəfinin müəyyən edilməsi tövsiyə edilir;  

2. Dövlət təşkilatının fəaliyyət xüsusiyyətindən asılı 

olaraq hədəflərin sayı 10-15-ə kimi artırıla bilər;  

3. Hər bir məqsədin əldə olunması üzrə fəaliyyətin (və ya 

fəaliyyətlərin) müəyyən edilməsi tövsiyə edilir;  

4. Dövlət təşkilatının fəaliyyət xüsusiyyətindən asılı 

olaraq, mümkün qədər fəaliyyətlər üzrə meyarların müəyyən 

edilməsi və strateji planda qeyd edilməsi tövsiyə edilir.  
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