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GİRİŞ 

Strateji idarəetmənin müasir konsepsiyaları alternativ iqtisadi 

inkişaf istiqamətlərinin formalaşmasına və şirkətlərin səmərəliyi-

nin artırılmasına birbaşa təsir göstərir. Strateji idarəetmə qeyri-

ənənəvi, səmərəli və müasir bir texnologiya olub, onun nəzəri-

metodoloji əsaslarının öyrənilməsi və tətbiqi yollarının müəyyən-

ləşdirilməsi, ölkənin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin təkmil-

ləşdirilməsi və sosial-iqtisadi problemlərinin aradan qaldırılması 

istiqamətində mühüm bir addımdır.  

Şrkətlərdə strateji idarəetmənin araşdırılması, Azərbaycan 

şirkətlərinin dünya bazarında rəqabət gücünün artırılmasına, məh-

sullarının keyfiyyətinin yüksəlməsinə, dövlət büdcəsinin artması-

na birbaşa və ya dolayı yolla təsirini dəyərləndirməyə imkan 

verir.  

Bu sahədə aparılan tədqiqatlar şirkətlərdə strateji idarəetmə-

nin elmi bazasının formalaşmasını və onun təməli üzərində müva-

fiq sahələr üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını, iqtisadi sahələrin 

inkişafında əsas təkanverici qüvvə olan müasir kadrların yetişdi-

rilməsini təmin edir.  

Şirkətlərdə ənənəvi inzibati idarəetmə sistemdən yeni strateji 

idarəetməyə keçid mərhələsində ortaya çıxan bir çox problem-

lərin həllində və idarə olunmasında, şirkətlərin fəaliyyətlərinin 

tənzimlənməsində dövlətin rolunun müəyyənləşməsində, müxtəlif 

sahələrin ölkə iqtisadiyyatında rolunun və yerli şirkətlərin dünya 

bazarında rəqabət qabiliyyətlərinin artırılmasında müvafiq təd-

qiqatların aparılması əhəmiyyətlidir.  

Şirkətlərin resurslarının vahid strateji məqsəd ətrafında 

səfərbər olunması və onların düzgün istiqamətdə funksional böl-

güsünün təşkili və idarə edilməsi, bazar iqtisadiyyatının qeyri-

sabit inkişaf strategiyasında gözlənilməz risklərin nəzərə alınması 

və gələcək perspektivlərin proqnozlaşdırılması kimi problemlərin 
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həlli yanlız bu sahədə aparılan ciddi araşdırmalar nəticəsində 

mümkündür.  

Şirkətlərdə strateji idarəetmənin nəzəri əsaslarının tədqiqi və 

praktiki tövsiyələrin hazırlanması, şirkətlərin müxtəlif resursları-

nın səmərəli istifadəsinə, itkilərin azalmasına, ehtiyatların 

qənaətinə və müasir texnologiyaların istehsal prosesinə cəlb olun-

masına əlverişli şərait yaradır.  

Şirkətlərin kapitalının artırılması, kadr təşkilinin inkişafı, 

təşkilati-inzibatı strukturun təkmilləşməsi strateji idarəetmənin 

nəzəri-metodoloji əsaslarının formalaşmasını və onların tətbiqi 

yollarının müəyyənləşməsini zəruri edir. 

Şirkətlərdə strateji idarəetmə sosial-iqtisadi inkişafda insan 

resurslarının fəallaşmasına şərait yaradır. Ölkəmizdə son illərin 

sosial-iqtisadi təhlili göstərir ki, insan amili iqtisadi inkişafın ən 

güclü və ən sabit amilidir. Ölkənin sosial-iqtisadi sahələrdə 

strateji idarəetmə vasitəsilə insan amilinin fəallaşmasına təkan 

vermək, ölkənin davamlı iqtisadi inkişafına zəmin hazırlayır. Bu 

baxımdan, şirkətlərdə strateji idarəetmə mühüm əhəmiyyətə 

malikdır. 

Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq olaraq yerli şir-

kətlərin beynəlxalq səviyyədə imic qazanması və rəqabətədavam-

lı olması üçün, strateji idarəetmənin mütərəqqi istiqamətlərinin 

tətbiqi zəruridir. 

Azərbaycanda səhmdar mülkiyyət formasının inkişafında bir 

sıra çatışmamazlıqlar vardır. Bütün səhmdarların korporativ ida-

rəetmə sistemində iştirakı və maraqlarının bir araya gətirilməsi 

vacib məsələlərdəndir. Müəyyən sahələrdə iqtisadi uğurlar əldə 

etmək üçün, korporativ idarəetmənin inkişaf etdirilməsi zəruridir. 

Lakin, korporativ idarəetmənin ölkə iqtisadiyyatında yeni bir 

istiqamət olduğu üçün, bu məsələdə bütün maraqlı tərəflərin 

mənfəətlərinin korporativ idarəetmənin strateji məqsədlərində 
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birləşməsini təmin edən nəzəri-metodoloji və praktiki məsələlərin 

tədqiqində vacibdir.  

Şirkətlərin inkişafı və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində strateji idarəetmə prinsiplərinin formalaşması və 

tətbiqi yollarının müəyyənləşməsi, funksional effektivliyinin ar-

tırılmasından və informasiya resurslarının konkretləşdirilmə-

sindən asılıdır.  

Dünya bazarında digər nəhəng şirkətləri ilə rəqabət aparmaq 

üçün, peşəkarlıq səviyyəsi durmadan inkişaf etməlidir. Qarşıda 

duran ən böyük problemlərdən biri yerli peşəkar kadrların 

peşəkarlıq səviyyəsinin qənaətbəxş olmamasıdır. Çünki təcrübəli 

kadrların əksəriyyəti SSRİ dövründə təhsil alan kadrlardır. 

Onların da arasında yeni sistemə yiyələnməyə çalışanların sayı 

həddən artıq azdır.  

Müxtəlif sahələrdə kadr çatışmamazlığı boşluğunun yaran-

masına və onun kənardan gətirilən təcrübəli kadrlar hesabına 

doldurulmasına şərait yaradır. Buna görə də, son dövrlərdə 

Azərbaycanda tanınmış şirkətlərdə çalışan kadrların bir qisminin 

xarici ölkələrdən gələn və ya xaricdə təhsil alan, təcrübə qazanan 

yerli vətəndaşlar olduğunu görürük. Bu təbii bir prosesdir. Çünki 

bütün sahələrdə uğur, müvafiq səhədə müasir bilik və təcrübələr 

qazanan kadrların varlığına bağlıdır. Xüsusilə, uzun müddət 

dövlət idarəetmə sistemi çərçivəsində idarə olunan şirkətlərin 

yeni müstəqil strateji idarəetmə istiqamətində təkmilləşməsini 

təmin edən bilikli və bacarıqlı kadrlara böyük ehtiyac vardır. Bu 

kadrların yetişməsində AzMİU-nun elmi-pedaqoji potensialının 

və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müasir şirkətlərin özünəməx-

sus rolu vardır.  

Müasir şirkətlərin rəhbərləri şirkətin yerli və beynəlxalq 

bazarda rəqabət gücünü artırmaq üçün, şirkətin resurslarının 

reallaşmasını təmin edən strateji idarəetmə sahəsində dəqiq, tam, 



8 

operativ məlumatlara sahib olmalı, şirkətin funksional infor-

masiya sistemini formalaşdırmalı və strateji proqnozlaşmanı 

həyata keçirməlidir. Bu dərin bilik və təcrübə tələb edən 

mürəkkəb bir bacarıq olduğu üçün, müvafiq kadrların ortaya 

çıxması müəyyən bir zaman və təcrübə bazası tələb edir. Bu 

baxımdan, Azərbaycanda müvafiq kadrların hazırlanmasında 

zaman və təcrübə bazası amilinin nəzərə alınması vacibdir.  

Elmi yeniliklərin iqtisadi inkişaf sahəsində əhəmiyyəti çox 

böyükdür. Çünki məhz onlar ölkənin müasir iqtisadi inkişaf 

səviyyəsini müəyyənləşdirir və eyni zamanda müasir dövr üçün 

böyük əhəmiyyət daşıyan iqtisadi müstəqilliyə şərait yaradır. 

Ölkənin sənaye və iqtisadi inkişafının bütün perspektivli sahələri 

ümumilikdə innovasiyalı inkişaf yolu kimi səciyyələndirilir. 

İnnovasiya texnologiyaları həm sənayedə, həm də şirkətlərin 

idarə olunmasında tətbiq olunmalıdır. Bu isə, ilk növbədə 

idarəetmə sahəsində müəyyən uğurlar əldə etmək üçün innovasi-

ya mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Strategi-

yanın əsas obyekti olan innovasiyanın işlənib hazırlanmasına və 

tətbiqinə yönəlmiş məqsəd, planlaşdırma, idarəetmə və nəzarət 

mövcuddursa, innovasiya fəaliyyətinin uğuru şübhəsizdir. 

Lakin bu prosesin arzuolunan nəticələr əldə etməsi üçün, 

onun müəssisənin ümumi strategiyasına uyğun şəkildə yönləndi-

rilməsi vacibdir. İnnovasiya bir məqsəd kimi, heç bir zaman kom-

mersiya nəticəsi verə bilməz. Bunun üçün müəssisənin ümumi 

strategiyasının, onun bütün bölmələrinin innovasiya inkişafına və 

innovasiya potensialının fəallaşmasına yönləndirilməsi vacibdir.  

Bu nöqteyi nəzərdən, “Strateji idarəetmə və liderlik” dərs 

vəsaiti sahibkarlıq sahələrinin təşkili və idarə edilməsinə dair 

nəzəri biliklər toplusunu özündə əks etdirir.  

“Strateji idarəetmə və liderlik” fənni üzrə dərs vəsaiti 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin mövcud dövlət 
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standartlarına, magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə 

qoyulan tələblərə uyğun tərtib edilmişdir.  

Dərs vəsaitində şirkətlərdə strateji idarəetmənin nəzəri- 

metodoloji əsasları ilə bağlı olaraq müəssisələrdə strateji 

idarəetmənin metodoloji əsasları, işçi heyətinin strateji idarə 

edilməsinin mahiyyəti, korporativ idarəetmənin əsasları və 

modelləri, şirkətlərin strateji idarə edilməsində lider və liderlik  

kimi məsələlər əks olunmuşdur. Şirkətlərdə heyətin idarə 

edilməsinin strateji əsasları ilə bağlı olaraq şirkətlərin strateji 

idarə edilməsində daxili və xarici amillərin rolu, şirkətlərdə işçi 

heyətin strateji idarə edilməsinin səmərəliliyi və risklərin strateji 

idarə edilməsi metodları, Azərbaycan şirkətlərində strateji 

idarəetmənin formalaşması və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

kimi məsələlər öz əksini tapmışdır.  
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FƏSİL I. ŞİRKƏTLƏRDƏ STRATEJİ 

İDARƏETMƏNİN METODOLOJİ ƏSASLARI 

1.1. STRATEJİ İDARƏETMƏNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI 

Strateji idarəetmənin əsas məqsədi təşkilati hədəflərə çat-

maqdır. Təşkilati hədəflər üç başlıq altında müzakirə edilə bilər. 

- Nizamın məqsədi: təşkilatda istənilən nəticəni əldə etmək 

üçün, işçilər müəyyən vacib davranışları yerinə yetirməlidirlər. 

- Mədəni hədəflər: hər təşkilatın öz mədəniyyəti vardır. Bu 

mədəniyyət, işçilərin davranışlarına və dəyərlərinə uyğun olmalı-

dır. 

- İqtisadi məqsədlər: təşkilatın yaranma səbəbi, maddi 

qazanc əldə etməkdir.  

Yuxarıda izah edilən təşkilati hədəflərin effektiv 

reallaşdırılması rəhbərlik tərəfindən də təmin olunur. Bundan 

əlavə analitik, texniki, insani və konseptual bacarıqları tələb edən 

təşkilati fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi lazımdır.  

- Analitik bacarıq - təşkilatdakı mövcud vəziyyətin dəqiq 

qiymətləndirilməsi nəticəsində qərar qəbul etməkdir.  

- Texniki bacarıq - menecerin işçilərin idarə olunması 

fövqündə başqa işlər görmə qabiliyyətidir. 

- İnsan bacarıqları - menecerin işçilərə bərabər 

yanaşmasını, işçilərin bir-biri ilə ahəngdar və dinc bir şəkildə 

işləməsini, təşkilati hədəfləri qəbul etməsini təmin etməkdir.  

- Konseptuallıq - menecerin təşkilatda baş verən hər şeyi 

bilmə və bütün təşkilatı görmə qabiliyyətidir.  

 Strateji idarəetmənin xüsusiyyətləri 

Strateji idarəetmənin xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi ifadə 

edilir: 

- Demokratik xüsusiyyət: idarəetmədə vacib xüsusiyyət, 

vasitə olmadan da işçilər vasitəsilə hədəfə çatmağı bacarmaqdır. 

Bununla birlikdə, hədəfə çatarkən, qərar qəbuletmə, tətbiqetmə və 
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nəzarətdə işçilərin iştirakını tələb edir. İdarəetmədə birlikdə 

işləmək vacibdir. 

- Məqsəd xüsusiyyəti: təşkilatın mövcud olması üçün bir 

hədəfi olmalıdır. Lakin, bu hədəf bütün təşkilat üzvləri tərəfindən 

qəbul edilməli və müəyyənləşdirilməlidir.  

- Qrup xüsusiyyəti: idarəetmə iki və ya daha çox insanın 

fəaliyyətini əhatə edir.  

- Ünsiyyət xüsusiyyəti: təşkilatda menecer həm işçilərlə, 

həm də yüksək rəhbərliklə ünsiyyət qurmalıdır. Ünsiyyətin 

olduğu rəhbərlikdə təşkilatın bütün əməkdaşları bir-birini tanıyır, 

problemləri daha yaxşı həll edir və təşkilata bağlılıqları artır. 

- Əmək bölgüsü: təşkilatda məqsədi müəyyən etdikdən 

sonra, bu hədəfə çatmaq üçün təşkilat işçiləri arasında seçim edir. 

Bu seçimləri edərkən, hədəfi reallaşdırmaq üçün ən yaxşı 

görülməli işi edə biləcək işçilərə görə bölmək lazımdır. İşlər 

müxtəlif hissələrə bölünür və bu işlərə görə mütəxəssislər seçilir. 

- Yaradıcılıq: idarəetmə işçiləri istiqamətləndirməyi əhatə 

edir. Bu işi həyata keçirən rəhbərlər işçilərini motivasiya 

etməlidirlər. Bu şəkildə işçilərin yaradıcılığı ortaya çıxacaq, işdə 

uğurlu və məhsuldar olacaqlar. 

- İyerarhiyanın xüsusiyyəti: darəetmədə, rəhbər hədəfləri 

yerinə yetirəcək insanları yönəldən və idarə edənlər, hədəflərə 

çatmağı bacaran insanlar vardır. İdarəçi idarə olunanların üstündə 

olduğu üçün, idarəetmədə alt-üst bir əlaqə, iyerarhiya mövcuddur. 

       Qəbul edilmiş qərarların səviyyəsindən asılı olaraq 

strategiyanın tipləri funksional, qlobal və korporativ olmaqla üç 

yerə bölünür. Onların hər biri özünəməxsus funksiyalar yerinə 

yetirirlər (şəkil 1.1). Şirkətin praktiki fəaliyyətinin səmərəliliyi, 

onun elmi-nəzəri bazasının sistemli olmasından asılıdır. Strateji 

idarəetmə yeni bir elm sahəsi kimi, daima təkmilləşən metodolo-

giyalara və yeni yanaşmalara ehtiyacı vardır.  
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Şəkil 1.1. Qəbul edilmiş qərarların səviyyəsindən asılı  

olaraq strategiyanın tipləri 

XX əsrin 60-70-ci illərində qloballaşma proseslərinin 

intesivləşməsi və iqtisadi inkişafın qeyri-davamlı, mürəkkəb 

xarakter daşıması, dünyada ənənəvi iqtisadi rəqabət idarəetmənin 

və onun təməlində dayanan konsepsiyaların aktuallığını, bazarla-

rın genişlənməsi və rəqabətin artması ənənəvi iqtisadi inkişaf 

tendensiyasını ortadan qaldırdı. Şirkətlərin yeni iqtisadi mühitdə 

uğur qazanması üçün, adekvat iqtisadi idarəetməyə zərurət 

yarandı. Bu dövrdən başlayaraq bazarın tələblərinə uyğun strateji 

idarəetmə nəzəriyyələri meydana çıxdı.  

Korporativ 

• əlaqəli və əlaqəsiz diversifikasiya 

• kapitalın ötürülməsi 

• mövcud kursun dəyişdirilməsi 

• restrukturizasiya 

• operativ reaksiya 

Funksional 

• hücum 

• müdafiə 

• şaquli inteqrasiya 

• sahə liderləri 

• sənaye sahəsində sıravi şirkətlər 

• zəif şirkətlər 

• böhran vəziyyətində olan şirkətlər 

Qlobal 

• xərclərin minimumlaşdırılması 

• innovasiyanın tətbiqi 

• fokslaşdırma 

• cəld reaksiya 
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Hər cür risk və təhlükə ilə müşayiət olunan qeyri-davamlı 

inkişafın mövcud olduğu müasir şəraitdə ənənəvi idarəetmə üsulu 

öz yerini yeni strateji idarəetmə sisteminə verdi. Nəzəri 

konsepsiyaların praktiki tətbiqi nəticəsində Avropada və dünya 

bazarında böyük iqtisadi uğurlar əldə edən müasir şirkətlərin sayı 

sürətlə artdı. Frankenhofs, Graner (1971), Ansoff (1972), Şendel, 

Hatten (1972), İrvin (1974) və digər tədqiqatçılar iqtisadiyyat 

sahəsində strateji idarəetmənin nəzəri-metodoloji əsaslarını və 

prinsiplərini işləyib hazırladılar. Bu nəzəri konsepsiyaların 

praktiki tətbiqi nəticəsində Avropada və dünya bazarında böyük 

iqtisadi uğurlar əldə edən şirkətlərin sayı sürətlə artdı. Strateji 

idarəetmə - qarşıya qoyulan strateji məqsəd istiqamətində hazırla-

nan planın həyata keçirilməsi ilə bağlı rasional idarəetmə növü-

dür. Bu idarəetmə növünün yalnız iqtisadiyyatda deyil, bütün 

sahələrdə tətbiqi səmərəli nəticələr əldə etməyə imkan yaradır.  

Bu gün dünya bazarında uğur qazanan bütün böyük şirkətlər 

idarəetmə sahəsində strateji idarəetmənin müasir elmi-nəzəri kon-

sepsiyalarına əsaslanır və onun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əldə 

olunan müəyyən təcrübələrin elmi araşdırılmasına xüsusi diqqət 

yetirirlər. Bu baxımdan, inkişaf etmiş ölkələrdə nəzəriyyə ilə təc-

rübə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir və bir-birini təkmilləşdirirlər.  

50-60-cı illərdə informasiya texnologiyası vasitəsi ilə plan-

qrafik işlərinin modernləşməsi Uolker-Kelli və ya “böhran yol 

metodu”nun əsasında layihə idarəetməsinin (project manage-

ment) ortaya çıxmasına şərait yaratmışdır. Layihələrin müəyyən 

müddət ərzində və yeni keyfiyyət, resurs (insan və maddi), məb-

ləğ çərçivəsində yeni metodlarla işlənib hazırlanması və onların 

kompleks tənzimlənmiş şəkildə yerinə yetirilməsi prosesində 

iştirakçıların (təşkilat və fərqli mütəxəssislərin) müəyyənləşməsi 

kimi məsələlər, şirkətlərin idarə edilməsinin təməl prinsiplərini 

təşkil etmiş və şirkətlərin layihə menecmentində keyfiyyət, 
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zaman və dəyər idarəetməsi ilə bağlı üç əsas funksional sahəni 

ortaya çıxarmışdır. Bu mexanizm, şirkətlərin strateji idarə 

edilməsi sahəsində öz səmərəli rolunu oynamışdır.  

Strateji idarəetmə müxtəlif prosesləri üzvi şəkildə bir-birinə 

bağlayan tsiklik bir mexanizmdir. Strateji idarəetmə, taktiki və 

operativ idarəetmə ilə üzvi şəkildə əlaqəlidir. Onları birləşdirən 

idarəetmə alətləri, funksiyaları, məlumat bazaları, idarəetmə 

obyektləri və məqsədləri mövcuddur. Strateji, taktiki və operativ 

idarəetmə əlaqələri bu mexanizmin xarakterini müəyyənləşdirir. 

Bu mexanizm çərçivəsində şirkətlərin ümumi məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, xarici və daxili mühitin dəyərləndirilməsi, 

fəaliyyətin şirkətdaxili planlaşdırılması, sifarişçilərlə əlaqə yarat-

maq, şərtlərin razılaşdırılması və həyata keçirilməsi, nəticələrin 

təhlili və strategiyanın dəqiqləşdirilməsi təklifləri kimi məsələlər 

bir-birini tamamlayır. Yəni, hər hansı bir şirkət operativ və taktiki 

şərtləri nəzərə almadan strateji idarəetmənin uzunmuddətli 

məqsəd, perspektiv və inkişaf istiqamətlərinə nail ola bilməz.  

Firmanın səmərəlilik meyarlarının qiymətləndirilməsinə elmi 

yanaşmalar bir neçə hissəyə bölünür: aktiv fəaliyyət, qənaətçilik, 

keyfiyyət, mənfəətilik, məhsuldarlıq, həyat səviyyəsinin keyfiy-

yəti, innovasiyaların tətbiqi, ekoloji təhlükəsizlik (şəkil 1.2) 

Strateji idarəetmə prosesi mürəkkəb və sinergetik bir 

prosesdir. Bu proses daxilində şirkətin missiyası və məqsədi, 

xarici mühit amillərinin qiymətləndirilməsi, şirkətin güclü və zəif 

tərəflərinin təhlili, strategiyanın reallaşmasının və kursun düzəlişi 

təklifinin qiymətləndirilməsi, strategiyanın reallaşmasının idarə 

edilməsi, strateji alternativlərin formalaşması və strategiya 

variantının seçimi kimi məsələlər cərəyan edir. Bu ardıcıllıq və 

əlaqəni nəzərə almadan strateji məqsədə yetişmək mümkün 

deyildir. İqtisadi ədəbiyyatda strategiyanın iki - portfel və rəqabət 

növləri daha çox müzakirə olunur.   
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Şəkil 1.2. Firmanın səmərəlilik meyarlarının qiymətləndiril-

məsinə elmi yanaşmalar 

 
Şirkətin missiyası və məqsədi, xarici mühit amillərinin 

qiymətləndirilməsindən asılı olduğu kimi, sonuncusu da şirkətin 

güclü və zəif tərəflərinin təhlilindən asılıdır. Bu ardıcıllıq və 

əlaqə aşağıdakı şəkildə daha dolğun şəkildə təsvir edilmişdir 

(Şəkil 1.3).  

İ. Ansof strategiyanın portfel növünün şirkətin biznes fəaliy-

yəti ilə bağlı olduğunu bildirir və eyni zamanda onun fəaliyyət 

növlərinin strateji dəqiqliyinin, sinergetik effektliyinin, rəqabətə-

davamlılığının və gələcək inkişaf istiqamətini formalaşdıran artı-

mın zəruriliyi ilə əlaqədar özünəməxsus xüsusiyyətlərini və 

şirkətin bütün işçilərinin vahid bir məqsəd ətrafında səfərbər 

olmasının qaçınılmazlığını ortaya qoyur.  

  

Q
iy

m
ət

lə
n

d
ir

m
ə 

 

m
ey

a
rl

a
rı

 

Aktiv fəaliyyət 

Qənaətçilik 

Keyfiyyət 

Mənfəətlik 

Məhsuldarlıq 

Həyat səviyyəsinin keyfiyyəti 

İnnovasiyaların tətbiqi 

Ekoloji təhlükəsizlik 
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Şəkil 1.3. Strateji idarəetmə prosesinin sxemi 

 
 

İdarəetmə sisteminin və onun təşkilati strukturunun 

səmərəliliyi, bir-birini tamamlayan və kompleks şəkildə tətbiq 

olunan şirkətin fəaliyyətinin son nəticə göstəriciləri, idarəetmə 

əməyinin məsrəf və nəticə, həmçinin idarəetmə strukturunun 

rasionallıq göstəriciləri ilə ölçülür (Cədvəl 1.1.) 

Strateji idarəetmədə uğur əldə etmək üçün şirkətin strategiya-

sının həyata keçməsinin təməli daxili və xarici imkanlarını, həmçi-

nin, şirkətin imkan və resurslara malik olmasını təmin edən uğurun 

böhran amilləri və bazis imkanlarının əhəmiyyətini vurğulayan P. 

Censter və D. Hassi şirkətin uğurunu standart tələblərə, 

makromühitə, sahələrin səciyyələndirilməsinə, təchizatçı, rəqiblər 

və istehlakçıların mövqeyinə, resurs imkanlarına, şirkətin rəqabət 

mövqeyini müəyyənləşdirən xüsusiyyətlərə, iri səhmdarların və 

əsas idarəedici heyətin fərdi-subyektiv dəyərlərinə bağlayırlar.  

Şirkətin missiyası 
və məqsədi 

Xarici mühit 
amillərin təhlili 

Şirkətin güclü və 
zəif tərəflərinin 

təhlili 

Strateji 
alternativlərin 
formalaşması 

Strategiyanın 
reallaşmasının 
idarəedilməsi 

Strategiyanın 
istiqamətində 
düzəlişlərin 

qiymətləndirilməsi 
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Cədvəl 1.1. İdarəetmə sisteminin səmərəliliyinin göstəriciləri 

 

 

1.2. STRATEJİ İDARƏETMƏNİN ƏSAS METODLARI 

Şirkətlərin strateji idarəedilməsinin inkişafının təməlində 

dayanan əsas məsələ, iqtisadi sahədə innovasiya potensialını 

qiymətləndirən metodik yanaşmalardır. Bu yanaşmaları nəzərə 

alaraq, qərarların bir hissəsində kadr, istehsal, struktur potensia-

lının təhlili və reytinq qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Strateji 

idarəetmənin metodoloji inkişafı bir çox mərhələdən keçmişdir: 

1. İcraya nəzarət əsasında idarəetmə - hadisənin baş vermə-

sindən sonra şirkətin dəyişikliklərə münasibəti; 

2. Ekstrapolyasiya əsasında idarəetmə - dəyişikliklərin ardı-

cıllığı sürətləndikcə əvvəlki tendensiyaların ekstrapolyasiyası yo-

luyla (uzunmüddətli planlaşdırma) gələcəyin proznozlaşdırılması; 

• istehsalın həcmi, gəlir, maya 
dəyəri, kapital qoyuluşunun 
həcmi, məhsulun keyfiyyəti, yeni 
texnikanın tətbiqi 

Şirkət 
fəaliyyətinin 
son nəticələri 

• İdarəetmə aparatının istehsal, 
qənaət, adaptasiya, çeviklik, 
operativlik, güvənlik göstəriciləri 

İdarəetmə 
əməyinin   

məsrəf və 
nəticələri 

• İdarəetmə funksiyasının 
mərkəzləşməsi, idarəetmənin 
məqbul normaları, hüquq və 
məsuliyyətin ədalətli 
bölüşdürülməsi 

İdarəetmə 
strukturunun 

rasionallıq 
nəticələri 
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3. Dəyişikliyi öncədəngörmə əsasında idarəetmə - gözlənilməz 

hallarda və dəyişikliklərin ardıcıllığı sürətlənəndə, müvafiq strate-

giyanın (strateji planlaşdırmanın) hazırlanması yolu ilə gələcək 

tendensiyaları nəzərdən keçirmək və onlara münasibət bildirmək; 

4. Öncədəngörmə və təşəbbüskarlıq əsasında idarəetmə - 

təhlil, planlaşdırma və strategiyanın reallaşması mexanizmlərin-

dən ibarət olan strateji planlaşdırmanın gələcək məntiqi inkişafı-

nın şirkətin strateji imkanlarının idarəedilməsi (mütəmadi strateji 

idarəetmə) ilə bağlılığı; 

5. Təcili qərarların əsasında idarəetmə - sürətlə yaranan mü-

hüm çoxsaylı məsələlərin vaxtında nəzərdən keçirilməsi mümkün 

olmadığı bir şəraitdə ortaya çıxan “real zaman çərçivəsində 

strateji idarəetmə “ metodu.  

Şirkətdə yenilik potensialını tənzimləmək üçün, məhsull və 

xidmət sahəsində bazarın tələblərini təmin etmək, müəyyənləşdir-

mək və formalaşdırmaqla bağlı şirkətin imkanlarına nəzər yetir-

mək vacibdir. Şirkətin yenilik potensialı kəmiyyət baxımından öl-

çülə bilən, yəni mövcud şəraitdə real əldə olunan səviyyəni fak-

tiki şəkildə əks etdirmək imkanına malikdir və onu əks etdirməli-

dir. Onu qiymətləndirmə metodikası potensialın səviyyəsini sə-

ciyyələndirir və şirkətin rəhbərliyinə mövcud vəziyyəti təhlil et-

məyə, ehtiyatlarının ortaya çıxarılmasına və onun inkişafında üs-

tün istiqamətləri seçməyə yardım edir.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsində əsas məsələlərdən biri 

planlaşdırma metodlarıdır. D. Şim, D. Siqel bu metodları aşağı-

dakı kimi sistemləşdirmişdir: 

1. Kəmiyyət (statistik) yanaşması – reqressiv təhlil (sadə, 

cəm və ekonometrik) və müvəqqəti sıralar (müvəqqəti sıraların 

təhlili, sürüşən orta metodu, trendlərin təhlili, klassik dekompo-

zisiya); 

2. Keyfiyyət (ekspert) yanaşması – ekspert sorğusu, ticarət 

agentlərinin rəyi, alıcıların rəyi və Delfi metodu; 
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3. Dolayı yanaşma – statistik göstəricilər metodu, “giriş-

çıxış” təhlili, bazarlara baxış; 

4. Markov (bazarın gedişatı) analizi. 

 

Şəkil 1.4. Firmanın inkişaf strategiyasına dair yanaşmaların 

qısa xarakteristikası 

 

  

K.Endryus 

•Firmanın hazırkı vəziyyəitini onun daxili potensialının 
və xarici mühitin inkişaf meylinə uyğunlaşdırmaq 
vasitəsilə təşkilatın gələcək vəziyyətinin müəyyənləşməsi 

M.Porter  

•Sahədə rəqabətin təhlili nəticəsində firmanın məqsədli 
vəziyyətinin müəyyən edilməsi. Bu zaman gələcək 
vəziyyət sahədə firmanın rəqib mövqelərilə 
əlaqələndirilir. 

Bennis və 

Neymus  

•Lider öz firmasının məqsədli vəziyyətini görməyi 
bacarmalıdı 

K.Proalad 
Q.Xmelin  

•Firmanın məqsədli vəziyyəti fərqli qabiliyyətin təzahür 
etdiyi vəziyyəti kimi 

Səmərəli 
inkrimenta

lizm 

•Firmanın məqsədli vəziyyəti təşkilati böhranın imtina 
olunması kimi 

Liderin 
arxasınca 

getmək 

•Firmanın məqsədli vəziyyəti sahə liderinin vəziyyəti 
kimi 
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Şəkil 1.5. Strategiyanın işlənilməsinin ümumi sxemi 

 

 

Bu metodlar araşdırılıb tətbiq olunmadan şirkətlərin strateji 

idarə edilməsi mümkün deyildir.  

Proqnozlaşdırma (planlaşdırma) metodlarının tətbiqi üçün, 

şirkətlərin biznes-planı, illik planı, investisiya layihələri işlənib 

hazırlanmalı, bazarda rəqabət, biznesin qiymətləndirilməsi, 

şirkətlərin resurs imkanları müəyyənləşdirilib həll olunmalıdır. 

Bu məsələlərin həllində mövcud metodlardan yararlanmaq olar. 

Lakin, bu metodların da öz mənfi və müsbət cəhətləri vardır. 

U. Ekkersonun təklif etdiyi indikator metodu proseslərin və 

insan resurslarının səmərəli idarə olunmasına, təhlil nəticəsində 

Strategiyanın 
məzmunu 

inkişaf siyasəti: 

-missiya;məqsəd; 

perspektivi görmək 
bacarığı 

etalon 
strategiyaların 

məzmunu 

mövcud 
strategiyanın 

nəticələrin 
təhlili 

SWOT-təhlilin 
nəticələri 
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və əldə olunan aktual məlumatlar vasitəsilə problemin ilk səbə-

binin müəyyənləşdirilməsinə, zəruri biznes prosesləri və fəaliyyət 

formalarını nəzarətdə saxlamağa, tənzimlənməyə imkan verir.  

 

Cədvəl 1.2. Strateji idarəetmə və planlaşdırma 

 modellərinin qısa xarakteristikası 

Adı Qısa xarakteristikası 

«Bazarın – bazar payının 

artırılması tempi» tipli 

modeli (BCG modeli) 

Firmanın vəziyyəti bazarda 

fəaliyyət göstərən bütün qalan 

təşkilatlara nisbətən mövqeləşir. 

«Bazarın (sahənin) cəlb-

ediciliyi – şirkətin rəqa-

bətqabiliyyəti» tipli mo-

deli (GE/Mckinsey, 

Shell/DPM) modeli 

Firmanın vəziyyəti bazarda onun 

güclü tərəflərinin nisbi qiymətlən-

dirilməsini və bazarın nisbi qiy-

mətləndirilməsilə əlaqələndirərək 

mövqeləşir. 

«Bazarın (məhsulun hə-

yat tsiklinin) təkamül 

mərhələsi – şirkətin rə-

qib vəziyyəti» tipli mo-

del (Xofer Şendel, ADL 

modeli) 

Firmanın vəziyyəti bazarın təka-

mül mərhələsindən (yaxud məh-

sulun həyat tsikli mərhələsindən) 

asılı olaraq rəqiblərə nisbətən 

onun mövqeyinin qiymətləndiril-

məsi nəticəsində müəyyən edilir. 

 

İndikator metodu əsasında yenilik potensialının qiymətləndi-

rilməsi, üstün cəhətlərə malikdir. Çünki indikatorun hazırlanmış 

sistemi, şirkətin fəaliyyətinin əsas texniki, təşkilati, iqtisadi və so-

sial xüsusiyyətlərini bir araya gətirir. Təhlil metodu əsasında ye-

nilik potensialının qiymətləndirmə indikatorları potensialın bütün 

əsas aspektlərini əhatə edən yeddi qrupda birləşirlər. Ekspert qru-

punun müəyyənləşdirilməsindən sonra, onların hər biri Harrinqto-

nun şkalasına uyğun olaraq, indikatorların qiymətlənmə əhəmiy-

yətini müəyyənləşdirir. Bu metod biznes-təhlil portal, interaktiv 

hesabat, vizuallığın yeni metodları, onlayn analitik layihə, ssena-
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rilərin modelləşdirilməsi kimi məsələlərin nəticələrinin təhlilində 

və standart hesabat, müvəqqəti sıraların təhlili, tənzinlənmiş gös-

təricilər sistemi ilə bağlı strateji məqsədə çatmaq üçün mühüm rol 

oynayır.  

 

1.3. STRATEJİ İDARƏETMƏNİN ƏSAS 

FUNKSİYALARI 

İdarəetmə hədəflərə çatma və ya başqaları vasitəsilə başqala-

rını işə cəlb etmə prosesi kimi təyin edilə bilər. Buna əsasən, 

idarəetmədə əldə edilməli olan hədəflərin mövcudluğundan da-

nışmaq mümkündür. İdarəetmənin məqsədlərinə çatması üçün in-

san gücünə və digər mənbələrə sahib olmaq və birlikdə idarə et-

mək şərtləri vardır. Bundan əlavə, idarəetmə bir sıra mərhələləri 

əhatə edən bir prosesdir. Bu funksiyalar effektiv və səmərəli şə-

kildə həyata keçirilə bilsə, rəhbərlik istənilən nəticəni əldə edə-

cəkdir. Müəssisələr öz hədəflərinə çatmaq və fəaliyyətlərini təsirli 

şəkildə qurmaq üçün, bəzi funksiyalar yerinə yetirilməlidir. Bu 

funksiyalar müəssisələrin rəqabət şəraitində yaşamaq qabiliyyəti 

ilə sıx bağlıdır.  

Müəssisələr bir tərəfdən mənbələrə, digər tərəfdən idarəetmə 

prosesinin nəticəsi olan mal və xidmətlərə malikdirlər. Resursla-

rın mallara və xidmətlərə çevrilməsi müəyyən bir müddətin nəti-

cəsidir. Bu müddətdə fəaliyyətlər planlaşdırıldıqdan sonra uyğun 

bir təşkilat qurulmalı, qoyulan planlar həyata keçirilməli və işin 

gedişatına nəzarət mexanizmi gücləndirilməlidir.  

Müəssisələrdə idarəetmə demək olar ki, digər funksiyalarla 

əlaqəli bir xüsusiyyətə malikdir. İdarəetmə prosesini təşkil edən 

bu funksiyaların hər biri digərinə təsir edən bir sistem şəklindədir. 

Buna görə, rəhbərliyin uğuru hər şeydən əvvəl bu funksiyaların 

səmərəli şəkildə tənzimlənməsindən asılıdır. Bu funksiyaların 
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düzgün idarə edilməməsi, müəssisələrdəki uğursuzluqların 

təməlində duran ən vacib səbəbi təşkil edir. 

 Strateji idarəetmənin funksiyaları 5 əsas hissəyə bölünür: 

1. Planlaşdırma 

2. Təşkiletmə 

3. Koordinasiya  

4. Motivasiya 

5. Nəzarət 

 

Cədvəl 1.3. Strateji planlaşdırma zamanı mövcud 

 şəraitin qiymətləndirilməsi 

Qiymətlən 

dirilən 

sistemlər 

 

Qiymətləndirilən amillər və həlli axtarılan suallar 

 MAKROŞƏRAİT 

 

İstehsal 

texnoloji 

sistem 

Bütün istehsal amillərinin qarşılıqlı səmərəli 

əlaqələndirilməsi üçün zəruri şərait təmin olunurmu? 

İstehsal ehtiyatları ilə bağlı çətinliklər ucbatından 

istehsalın ayrı-ayrı mərhələlərində dayanmalar 

böyükdürmü? İstehsal-texnoloji prosesdə təşkilatın 

fərqlənən üstün cəhətlərindən istifadə səviyyəsi 

yüksəkdirmi? Ən zəif həlqədə vaxt itkisinə görə 

istehsal prosesinin dayanma ehtimalı böyükdürmü? 

İstehsal prosesinin tətbiq olunan modeli 

səmərəlidirmi? 

 

 

Maliyyə-

iqtisadi 

system 

Təşkilatı maliyyə baxımından dayanıqlı və asılı 

olmayan hesab etmək olarmı? Təşkilati-ödəniş 

qabiliyyətli, likvidli və rentabelli hesab etmək olarmı? 

Maliyyənin idarə olunma sistemini səmərəli hesab 

etmək olarmı? İnvestisiyanın özünü ödəmə 

səviyyəsini kafi hesab etmək olarmı? Maliyyə-iqtisadi 

sistemini bütövlükdə təşkilatın fərqli xüsusiyyəti 

hesab etmək olarmı? 

 

İdarəetmə 

Təşkilatın strukturunun səmərəliliyi. Planlaşdırma 

sisteminin səmərəliliyi Stimullaşdırma sisteminin 
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sistemi səmərəliliyi. Nəzarət sisteminin səmərəliliyi. 

İdarəetmə sistemini bütövlükdə təşkilatın fərqli 

xüsusiyyəti hesab etmək olarmı? 

 

 

Korporativ 

mədəniy-

yət 

Təşkilatın işi onun strategiyası ilə müəyyənləşirmi? 

Təşkilatda formal qarşılıqlı münasibətlər təşkilatın 

strukturuna uyğun gəlirmi? Rəhbərlik üslubu və icra 

mexanizmi səmərəlidirmi? Təşkilatda işləyənləri 

birləşdirən ümumi dəyərlər mövcuddurmu? 

Korporativ mədəniyyət təşkilatın rəqabət 

üstünlüyünün əsasıdırmı? 

Siyasi 

şərait 

Rəqabət imkanlarının bərabərliyi üçün siyasi şərait 

varmı? Biznesin tənzimlənməsi üçün qanunvericilik 

bazası səmərəlidirmi? 

 MİKROŞƏRAİT 

 

 

 

 

 

İqtisadi 

şərait 

Mövcud daxili iqtisadi siyasət şəraitində baxılan 

biznesin normal inkişafı mümkündürmü? Beynəlxalq 

siyasi infrastruktur baxılan biznesin normal inkişafına 

şərait yaradırmı? Baxılan növ biznesin siyasi riski 

böyükdürmü? Ölkədə işgüzar fəallığın ümumi 

səviyyəsi biznes üçün əlverişlidirmi? Ölkədə maliyyə-

kredit şəraiti əlverişlidirmi? Mövcud vergi sistemi, 

maliyyələşdirmə, bank faizi şəraitində biznesin 

normal inkişafı mümkündürmü? Mövcud inflyasiya 

səviyyəsində biznesin normal inkişafı mümkündür-

mü? İstehsal-kommersiya əməliyyatlarının iqtisadi 

risk səviyyəsi yüksəkdirmi? 

 

 

 

Sosial 

inkişaf 

Cəmiyyətin quruluşu baxılan biznesin inkişafı üçün 

əlverişlidirmi? Gəlirlərin mövcud səviyyəsi və 

bölüşdürmə strukturunda istehsal olunan əmtəələrə 

tələbin normal inkişafı mümkündürmü? Cəmiyyətdə 

istehlakçıların üstün tutduqları cəhətlərin mövcud 

strukturu və dinamikası əlverişlidirmi? Əməyə, 

təhsilə, istirahətə, ailəyə, hökumətə və s. Münasibət-

lərin mövcud stereotipləri biznesin inkişafı üçün 

əlverişlidirmi? Baxılan biznes növünün sosial riski 

böyükdürmü? 
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 BAZAR ŞƏRAİTİ 

 

 

Bazarın 

potensialı 

Əmtəənin satılmaıs nəzərdə tutulan alıcıların 

içərisində daha çox ehtimallı alıcıların payı 

çoxdurmu? Bu payın dəyişmə meyli müsbətdirmi? 

Alıcıların bir satıcıya bağlanma dərəcəsi yüksəkdirmi? 

Ən dar seqmeentdə bazarın potensialı ən geniş 

seqmentdəki potensialdan kəskin fərqlənirmi? Bazarın 

reklama həssaslığı yüksəkdirmi? 

 

 

 

Bazarın 

strukturu 

Lokal konsentrasiyalı bazar (çox məhdud coğrafi 

regionda alıcıların dar tipinə ixtisaslaşma). Lokal-

diversifikasiyalı bazar (çox məhdud coğrafi regionda 

alıcıların geniş tipinə uyğunlalşma). Qlobal-

konsentrasiyalı bazar (coğrafi qeyri-məhdud regionda 

alıcıların dar tipinə uyğunlaşma). Qlobal-

diversifikasiyalı bazar (coğrafi qeyri-məhdud 

regionda müxtəlif tip alıcılar). Qlobal bazar (coğrafi 

qeyri-məhdud regionda bütün tip alıcılar). 

 

Bazarın 

yaşı 

Bazar yaranma mərhələsindədirmi? Bazar inkişaf 

mərhələsindədirmi? Bazar yetkinlik mərhələ-

sindədirmi? Bazar tənəzzül mərhələsindədirmi? Bazar 

dağılma mərhələsindədirmi? 

 

 

 

Tələbin 

elastikliyi 

Bazarda qiymətin dəyişməsinə alıcının reaksiyasının 

lokal həssasllıq səviyyəsi yüksəkdirmi? Bazarda 

tələbin daimi elastikliyi səviyyəsi yüksəkdirmi? 

Bazarda tələbin dəiyşən elastikliyi səviyyəsi 

yüksəkdirmi? Tələbin elastikliyi bazarın həyat dövrü 

mərhələsindən çoxmu asılıdır? Baxılan bazarda 

tələbin elastikliyi qonşu bazarlarda tələbin 

elastikliyindən kəskin fərqlənirmi? 

 

Bazarda və 

əsas 

müvəffəqiy

yət amilləri 

(ƏMA) 

ƏMA-ların içərisində: - əlveriqli xarici şəraitin təsiri 

altında yaranan, ancaq bu gün mövcud olmayan 

amllərdən varmı? - bu gün malik olmadığımız 

fərqləndirici qabiliyyətlərlə bağlı olanları varmı? - 

təşkilatda hələlik yaradılmayan mikroşəraitin təsiri 

altında formalaşan amillər varmı? - təşkilatın sahədəki 

mövqeyindən asılı olan amillər varmı? - təşkilatın 

təmin edə bilmədiyi amillərin payı varmı? 

 SAHƏ ŞƏRAİTİ 
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Sahədə 

rəqabətin 

strukturu 

və 

dinamikası 

Rəqabətin strukturu xalis rəqabətə yaxındırmı? 

Rəqabətin strukturu inhisarçı rəqabətə yaxındırmı? 

Rəqabətin strukturu oliqopoliyaya yaxındırmı? 

Rəqabətin strukturu inhisara yaxındırmı? Sahə 

tamamilə yenidirsə, orada rəqabət varmı? 

 

Sahənin 

potensialı 

rəqabət 

səviyyəvi 

Sahəyə daxilolmağa istehsal-texnoloji maneələr 

böyükdürmü? Sahəyə daxil olmağa maliyyə-iqtisadi 

maneələr böyükdürmü? Sahəyə daxilolmağa 

marketinq maneələri böyükdürmü? Potensial 

rəqiblərin sayının sahədəki real rəqiblərin sayına 

nisbəti böyükdürmü? Bütün potensial rəqiblərin 

sahəyə daxilolma şərtində təşkilatın rəqabətdəki 

mövqeyinin kəskin pisləşmə ehtimalı böyükdürmü? 

 

 

 

Alıcılardan 

asılılıq 

Alıcıların seçimi genişdirmi? Alıcının təşkilatın 

məhsulunu tanıma ehtimalı böyükdürmü? Təşkilatın 

məhsulunu tanıyan alıcının o məhsula diqqət yetirmə 

ehtimalı böyükdürmü? Təşkilatın məhsuluna diqqət 

yetirən alıcının onu almaq barəldə fikirləşmə ehtimalı 

böyükdürmü? Təşkilatın məhsulun almaq barədə 

imkanlarını təhlil edən alıcının onu almaq barədə 

qərar qəbul etmə ehtimalı böyükdürmü? 

 

 

Malgöndər

ənlərdən 

asılılıq 

Təşkilatın istehsal etdiyi məhsulun dəyərində 

göndərilən malların dəyərinin xüsusi çəkisi 

böyükdürmü? Təchizatçıları seçəndə təşkilatın 

sərbəstlik səviyyəsi yüksəkdirmi? Təchizatçı 

göndərişin istehsal-texnoloji şərtlərini qəbul etdirə 

bilirmi? Malgöndərən göndərişin maliyyə-iqtisadi 

şərtlərini qəbul etdirə bilirmi? Təşkilat təşhizatçılara 

nəzarət edə bilərmi? 

 

 

Əvəzedici 

malların 

istehsalçıla

rının 

təzyiqi 

Təşkilatın məhsullarının istehlakçısının büdcəsində 

əvəzedici mallara xərcin xüsusi çəkisi yüksəkdirmi? 

İstehsal-texnoloji baxımından əvəzedici malların 

istehlakçılarının üstünlüyü varmı? Bazarın həyat 

dövründə əvəzedici məhsul istehsalçılarının üstünlüyü 

varmı? Sahənin elmi-texniki inkişaf planında 

əvəzedici məhsul istehsalçıların üstünlüyü varmı? 

Ənənəvi (potensial) alıcılar üçün əvəzedici məhsul 

istehsalçıları üstündürmü? 
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1.3.1. Planlaşdırma funksiyası 

Planlaşdırma idarəetmə funksiyasıdır. Digər idarəetmə funk-

siyaları onun üzərində formalaşır. Müəssisələr sürətlə dəyişən 

dünyada gələcəyi və rəqabət şəraitini dəqiq proqnozlaşdırmaq və 

fəaliyyətlərini müvafiq şəkildə qurmaq üçün, planlaşdırmaya 

ehtiyac duyurlar.  

Planlaşdırma fəaliyyətinin xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

- Müəssisədəki mənbələrin israfçılığının və artıqlığının 

qarşısını alır; 

- Müəssisədəki fəaliyyətlər qurulmuş planlara uyğun 

şəkildə əlaqələndirilirsə, boş vaxt itkiləri, ehtiyatlar minimuma 

endirilir;  

- İşçilərə təqib etmək üçün bir istiqamət verir; 

- Planlaşdırma iş planları və hədəfləri hazırlayır;  

- Planlaşdırma vasitəsilə nəzarət və əldə edilən nəticələr 

müqayisə olunaraq fərqlər, çatışmazlıqlar və ya doğru 

istiqamətlər asanlıqla aşkar edilə bilər; 

- Müəssisədə koordinasiyanı təmin edir.  

- Həm idarəetmə səviyyəsində, həm də iş səviyyəsində 

işçilərə yol göstərir;  

- Planlaşdırma sayəsində proseslər və nəticələr dəqiq bir 

şəkildə müəyyən edilir, faydasız fəaliyyətlər aydın görünür və 

asanlıqla düzəldilir; 

- Nəzarət (yoxlama) mərhələsində istifadə edilə bilən 

standartların yaradılmasını təmin edir; 

- İşçilər onun qoyduğu istiqamətdə fəaliyyətlərini təşkil 

edir, həmkarları ilə bu istiqamətdə əlaqələr qururlar; 

- İşçilər, işin və ya çalışdıqları bölmənin hansı istiqamətə 

getdiyini və hədəfə çatmaq üçün necə töhfə verəcəklərini bilsələr, 

fəaliyyətlərini hansı yöndə quracaqlarını bilərlər;  
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- Planlaşdırma olmadan şöbələr və işçilər işin məqsədlərinə 

uyğun olmayan bir şəkildə işləyə bilər və işin məqsədlərinə doğru 

təsirli fəaliyyət göstərməsinin qarşısını ala bilməzlər; 

- Planlaşdırma sürətlə dəyişən şərtlərin biznesə təsirini 

minimuma endirir; 

- Planlaşdırma həm də rəhbərləri irəliyə baxmağa məcbur 

etmək, dəyişikliyi proqnozlaşdırmaq, dəyişikliyin təsirlərini 

nəzərə almaq və uyğun reaksiya göstərmələrini təmin etməklə 

qeyri-müəyyənliyi azaldır; 

Hazırlıq səviyyəsi planları 

Bu qruplaşmalardan əlavə, hazırlıq səviyyəsinə görə planları 

da qruplaşdıra bilərik. Planları hazırlayan və həyata keçirən 

menecerlərin səviyyələri üzrə planlar üçə bölünür. Bunlar strateji, 

taktiki və əməliyyat planlarıdır: 

1. Strateji planlar: işin missiyasını, vizyonunu və uzunmüd-

dətli hədəflərini və onlara çatma yollarını müəyyənləşdirirlər. 

Strateji planlaşdırma, strateji idarəetmə təcrübəsinin şərtidir. 

Strateji planlar, iki ildən beş ilədək strateji hədəflərə çatmaq üçün 

yüksək rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış və icra olunan planlardır. 

2. Taktiki planlar: Bunlar müəssisənin orta menecerləri tərə-

findən formalaşdırılan və strateji planlardan daha qısa bir dövrü 

əhatə edən planlardır. Strateji planlara uyğun olaraq formalaşır və 

strateji planların həyata keçirilməsinə rəhbərlik edirlər. 

3. Əməliyyat planları: Bu planlarda, müəssisənin məqsədlə-

rinə çatmaq üçün planlar əməliyyat səviyyəsində hazırlanır. Tak-

tiki planların həyata keçirilməsi üçün fəaliyyətləri istiqamətləndi-

rən əməliyyat (praktik) planları aşağı səviyyəli menecerlərin mə-

suliyyətindədir. 

Planlaşdırma eyni zamanda aşağıdakı suallara cavab verən 

bir fəaliyyətdir: 
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1. Nə ediləcək? İş fəaliyyətinə keçmədən əvvəl nə edəcəyinə 

qərar verməlidir. Burada məqsədlər qoyulmalıdır. 

2. Kim edəcək? İşin hədəflərinə çatmasına imkan verəcək bir 

idarəetmə qrupu olduğunu nəzərə alaraq, planlaşdırma zamanı 

hansı menecerlərin və hansı vəzifələri öhdələrinə götürəcəklərini 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Müəssisənin ümumi planının uğuru 

əsas şöbələrin və orta şöbələrin plana verdiyi töhfədən asılıdır və 

əsas suallardan biri də planlaşdırmada kimin nə töhfə verəcəyi ilə 

bağlıdır. 

3. Nə vaxt ediləcək? Planlaşdırma hansı işlərin nə vaxt 

ediləcəyini müəyyənləşdirəcəkdir. Müəssisələr tez-tez bir-birini 

tamamlayırlar. İşlərin sinxronizasiyası vacibdir. Dayandırılmış 

bir məhsulun marketinqi ola bilmədiyi üçün, işin nə vaxt 

planlaşdırılması vacib məsələdir. 

4. Necə ediləcək? Planlaşdırmada görüləcək işlərin görülmə 

yolu açıqlanmalıdır. Bunun üçün, iki amil lazımdır: birincisi, 

hədəflərə çatmaq üçün işlər, fəaliyyətlər, layihələr və proqramlar 

barədə qərar vermək; ikincisi isə, müəyyən edilmiş hədəflər üçün 

strategiyalar, siyasətlər, metodlar, standartlar və büdcələr təşkil 

etməkdir. 

5. Hansı imkanlar istifadə ediləcək? Buradakı imkanlarla 

nəzərdə tutulan şey, hansı fiziki imkanlardan istifadə ediləcəyidir. 

Burada vacib olan məsələ odur ki, şirkət, müxtəlif mənbələri necə 

nəzərdən keçirəcək, gələcəkdə tələb olunacaq mənbələri necə 

müəyyənləşdirəcək və bu ikisi arasında necə bir tarazlıq 

quracaqdır. 

6. Niyə edəcək? Müəssisələrdə gələcəkdə bir problemin 

olması ehtimalı yüksəkdir. Gələcəyi isə, proqnozlaşdırmaq asan 

deyil. Biznes menecerləri, işin inkişafına görə məsuliyyət 

daşıdıqları üçün, gələcəyə dair qərarlar verməlidirlər. Öhdəliyin 

vacib bir hissəsi gələcəkdə nə olacağını öngörmək, işin hara 
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gedəcəyini və fəaliyyətlərin hansı bir şəkildə aparılacağını 

sistematik şəkildə proqnozlaşdırmaqdır. Planlaşdırmadan bir işə 

başlamaq və uğurla idarə etmək, mənfəəti artırmaq və istədiyiniz 

hədəflərə çatmaq tələb olunur. 

Planlaşdırmanın xüsusiyyətləri 

Planlaşdırma fəaliyyəti bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. O, 

gələcəyi düzgün şəkildə görməkdə böyük rol oynayır. Gələcəyin 

qeyri-müəyyənliyi işin rəhbərliyindən gözlənilməz vəziyyətlərin 

qarşısını almaq üçün, bir proqnoz verməsini tələb edir. Bu 

proqnozun yüksək dəqiqliyi ciddi məlumatların toplanmasından, 

onların düzgün qiymətləndirilməsindən asılıdır. 

Planlaşdırma müəyyən bir dövrü əhatə edir. Gözlənilən 

nəticələrin reallaşması üçün, keçən müddətdə gözlənilən şərtlər 

dəyişməməlidir. Dəyişmə ehtimalı müddət artdıqca artır. Plan 

hazırlanarkən, faydalılığını azaltmaq üçün çox qısa tutulmamalı, 

əksinə, effektivliyini təhlükəyə atacaq qədər uzun olmamalıdır. 

Planlaşdırma şüurlu seçim prosesidir. Planlaşdırma, 

irəliləməyə dair müxtəlif seçimlərdən edilən seçimdir. Hər şeydən 

əvvəl hədəflər arasında seçim etmək lazımdır. Bu hədəflərdən 

birini seçdikdən sonra onu hədəfə aparacaq vasitələr və insanlar 

seçilməlidir. Ən uyğun birinin seçilməsi üçün, mövcud olan 

bütün imkanları və vasitələri bilmək, onlardan xəbərdar olmaq, 

tanımaq və qiymətləndirməyi bacarmaq lazımdır. 

Planlaşdırma hərtərəfli bir fəaliyyət və qərar qəbuletmə 

müddətidir. Planlaşdırma fəaliyyəti müəssisədəki bütün idarəetmə 

səviyyələri və menecerləri ilə əlaqədardır.  

Hər menecerin bir planlaşdırma fəaliyyəti və idarəetmə 

vəzifəsi vardır. Planların genişliyi və müddəti fərqli olsa da, 

planlaşdırma hər mərhələdə baş verir. Üst menecerlər planı, 

ümumi hədəfləri və strategiyaları müəyyənləşdirir, funksional 

bölmələr isə, şöbələr üçün planlar hazırlayırlar. Planlaşdırma 
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prosesində bir çox alternativlər arasından ən uyğun birini seçmək 

qərar qəbuletmə prosesi ilə təmin edilir. 

Planlaşdırma qərarlar toplusudur. Çox müxtəlif qərar sahələri 

planlaşdırma zamanı müxtəlif yollarla araşdırılır. Planlaşdırma - 

tədqiqat, məqsəd və vasitələrlə əlaqəli olan çətin və baha başa 

gələn elmi fəaliyyətdir. Seçim edə bilmək üçün, bütün mövcud 

hədəflər və vasitələr müəyyən edildikdən sonra, onları qiymət-

ləndirmək və ən təsirli olanları ayırmaq lazımdır. Seçimlər 

arasında ən uyğun olanı müəyyənləşdirmək, fərqləndirmə, müqa-

yisəetmə və düşünmə qabiliyyəti tələb edir. 

 

Planlaşdırma mərhələləri 

Planlaşdırma bir proses kimi qəbul edildikdə, onun bir sıra 

ardıcıl mərhələlərdən ibarət olduğu görülür. Bu mərhələləri 

aşağıdakı kimi sadalamaq mümkündür: 

1. Məqsədlərə çatmaq üçün alternativ yolların təyini - 

Planlaşdırma prosesinin bu mərhələsi, gələcəkdə müəyyən bir 

müddət sonunda əldə edilməsinə qərar verilmiş vəziyyətə və ya 

mövqeyə "necə" və ya "nəyə" çatmağın araşdırılması, təhlilini və 

bu istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsini əhatə edir. Alternativ 

yolların və ya seçimlərin müəyyənləşdirilməsi adlanan bu 

mərhələdə yaradıcı olmaq, mövcud və əvvəllər istifadə edilmiş 

yollardan fərqli bir yol tapmaq, rəqiblərlə müqayisədə biznesə 

üstünlük vermək yolları tapmaq kimi məsələlər vardır. 

2. Alternativlər arasında seçim - Menecer bu mərhələdə 

müəyyən edilmiş hədəflərə çatacaq alternativlərdən birini 

seçməyə qərar verəcəkdir. Bu mərhələnin xüsusiyyəti seçilən 

işdir. Seçim müəyyən bir istiqamətə yönəlmək deməkdir. 

Beləliklə, plan menecerlərin müəyyən bir mövzuda etdikləri 

seçimlərin cəmindən ibarət bir sənəd olaraq ortaya çıxacaq. Bu 

sənəd, işin yol xəritəsidir. 
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3. Vəzifə və gələcəyə baxış - Müəssisələrin mövcudluq 

səbəblərini izah etmək və ya özlərini necə görmək istədiklərini 

izah etmək üçün, öz vəzifə və gələcəyə baxışlarını müəyyən 

etməlidirlər. İşin nə və hansı məqsədlə qurulduğunu, özünü necə 

görmək istədiyini və mövcudluğunun səbəbini aydın ifadə 

etməlidirlər. Gələcəyi görmək, mövcud həqiqətləri gözlənilən 

gələcək şərtləri ilə birləşdirmək və ehtimal olunan riskləri 

öncədən müəyyənləşdirməkdir.  

4. Məqsəd və hədəflərin müəyyənləşdirilməsi - Planlaşdırma 

prosesinin bu mərhələsində menecerin rəhbərlik etdiyi müəssi-

sənin və ya bölmənin gələcəkdə müəyyən bir zamanda nəyə və nə 

qədər nail olacağına qərar verilir. Məqsəd və hədəflərin qoyulma-

sının ən vacib prinsipi hədəflərin ölçülə bilməsi, lazımi hə-

rəkətləri göstərməsi və zaman ölçüsünə sahib olmasıdır. Bütün işi 

maraqlandıran ümumi və ya strateji hədəflərin müəyyənləşdiril-

məsi ilə daha aşağı hədəflər müəyyənləşdiriləcək və nəticədə 

hədəflər iyerarhiyası formalaşacaqdır. Məqsədlər iyerarhiyasında 

müəssisədəki bütün bölmələrin hədəfləri bir-biri ilə əlaqəli olmalı 

və bir bütöv olmalıdır. Bundan əlavə, strateji hədəflərin reallaş-

ması üçün əvvəlcə aşağı səviyyələrdə hədəflərin reallaşdırılması 

lazımdır. 

5. Planlaşdırma növləri - Planlar əsasən istifadə edildiyi 

müddət, hazırlıq səviyyəsi və istifadə variantları baxımından üç 

başlıq altında qiymətləndirilə bilər. 

İstifadə planları - iki qrupa ayrılır. Bunlardan birincisi, iş 

daxilində dəfələrlə istifadə olunan və müəyyən məqsədlər üçün 

hazırlanan davamlı planlardır. Tək istifadə planları müəyyən bir 

məqsədə çatmaq üçün hazırlanır və davamlı planlar kimi 

gələcəkdə bir daha istifadə edilməyəcəkdir. 

Davamlı planlar - hər bir fəaliyyət dövrünün sonunda nəzər-

dən keçirilərək yenidən tətbiq olunur. Onlar oxşar vəziyyətlərdə 
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izləniləcək davranışları göstərir. Davamlı planlar daxilində 

siyasət, prosedur qaydaları sadalamaq mümkündür. 

Prosedurlar - müəyyən bir işin hansı addımlar və mərhələlər-

dən keçəcəyini müəyyənləşdirən standart fəaliyyət təlimatıdır. Bu 

təlimatda çox aydın və fərqli fəaliyyət mərhələləri olduğu üçün, 

işçilərə işlərini yerinə yetirərkən şərh vermək və mülahizə, 

təşəbbüsdən istifadə etmək lazım deyil. 

Qaydalar - müəyyən bir fəaliyyətin həyata keçirilməsində 

riayət edilməli olan bir məsələni daha dar və daha dəqiq təsvir 

edən və işçilərin davranışlarına təsir edən amillərdir.  

Vaxt baxımından planlar - gələcək haqqında uzaqgörənlik və 

qeyri-müəyyənlik şəraitində proqnozlaşdırma tələb edir. Gələcək-

lə bağlı qeyri-müəyyənlik, planlaşdırma zamanı təyin edilən və 

nəzərə alınması vacib olan meyarlardan biridir. Bəzi sabit 

sektorlarda, planlaşdırıcı uzunmüddətli planlaşdırma müddətini 

30-40 il kimi götürərək bir plan hazırlaya bilər. Çünki uzun 

müddət qarşılaşa biləcəyi şey barədə sabitliyə bağlı olaraq kifayət 

qədər məlumat sahibi ola bilər. Qeyri-müəyyənliyi və davamlı 

dəyişikliyi olan sektorlarda kifayət qədər məlumat olmadığı üçün, 

planlaşdırma müddəti 2-3 ilə, hətta 6 aya çatmır. Məsələn, infor-

matika və rabitə texnologiyaları sektoru, qeyri-müəyyənliyi və 

dəyişkənliyi yüksək olan sektorlara yaxşı bir nümunədir. Bir söz-

lə, qeyri-müəyyənlik, proqnoz vaxtı müəyyən sektorlarda planlaş-

dırma üfüqünü və müddətini təyin edən vacib amillərdir. Planları 

müddətlərinə görə qruplaşdırmaq istəyiriksə, 5 ildən çox müddətə 

qurulan planlar uzunmüddətli, 1 ildən 5 ilə qədər olan planlar orta 

müddətli, 1 ildən az olan planlar qısamüddətli planlardır. 

Siyasətlər - Siyasətlər, davranış və fəaliyyətlərin icrasında 

işçilərə rəhbərlik edən ümumi davranış planıdır. Müəssisələr 

fəaliyyətlərində fərq yaratmamaq üçün, vahid bir təşkilat 

yaratmalıdırlar. Buna, işin hamısını əhatə edən düzgün siyasət 



34 

quraraq nail olurlar. Siyasətlər təşkilatı istiqamətləndirən ümumi 

hədəfləri müəyyənləşdirir. Bu məhdudiyyətləri təyin etməkdə 

məqsəd, rəhbərlərin davranışlarına təsir edərək hərəkət 

azadlığının qarşısını almaq deyil, onlara rəhbərlik etməkdir. 

Beləliklə, siyasət, qərarların veriləcəyi sahəni məhdudlaşdırır, 

qərarların məqsədlərə uyğun şəkildə verilməsi və onlara töhfə 

verməsi ilə təmin edir. Satış siyasətinin növləri, kadr siyasəti, 

maliyyələşdirmə siyasəti, istehsal siyasəti üçün nümunədir. 

Tək istifadə planları - bir məqsədə çatmaq üçün istifadə 

olunan qısamüddətli planlardır. Ona proqramlar, layihələr və 

büdcələr aiddir. 

Proqramlar - bir hədəfə çatmaq üçün lazım olan addımları, 

hər biri üçün cavabdeh olan insanları və hər mərhələnin 

müddətini təyin edən bir plandır. Ticarət planının bir hissəsini 

göstərən proqramlar, hər hansı bir iş üçün atılacaq addımları və 

çalışacaq insanları müəyyənləşdirir. O, təfərrüatlı olduğu üçün, 

müəssisənin ehtiyatlarından ən yaxşı şəkildə istifadəni təmin edir. 

Buna nail olmaq üçün, siyasət və büdcələr proqramda bir araya 

gətirilir. 

Layihələr - proqramların bir-birindən sərt xətlərlə ayrılan 

hissəsidir. Ümumi bir proqram həyata keçirmək üçün, müxtəlif 

layihələr yaradıla bilər. Layihə rəhbərliyi müxtəlif layihələrdən 

məsul bir meneceri iş başına gətirə bilər.  

Büdcələr - iş üçün rəhbər rol oynayır. Büdcə gözlənilən və 

təxmin edilən nəticələrin rəqəmlərlə izahıdır. Büdcələr, planın 

daha çox mühasibat hissəsini təmsil edir. Büdcələr nəzarət 

vasitəsi kimi də vacibdir. Büdcə işi müəyyən müddətlər üçün 

təxminlər etməyə məcbur edir. Bu təxminlər pul axını, gəlirlər, 

kapital xərcləri və ya əmək xərcləri şəklində ola bilər.  
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1.3.2. Təşkiletmə funksiyası 

Planlaşdırma funksiyasından sonrakı funksiya təşkiletmədir. 

Planlar uğursuz olarsa, müəssisələrin planlaşdırma səyləri 

nəticəsiz qalacaqdır. Təşkilat, bu planların uğurunu təmin edəcək 

işin qurulmasına kömək edir. İşləri hədəflərə uyğun olaraq 

qruplaşdırmaq, şöbələr qurmaq, sifariş-əmr və məsuliyyətləri 

müəyyənləşdirməklə təşkilatın seçilmiş plan və strategiyalara 

əsasən funksiyaları yerinə yetirilir. Planlar və strategiyalar 

müəssisələrdə "nəyin" edilməli olduğunu izah edir.  

 

 Təşkiletmə prosesinin mərhələləri 

Təşkiletmə prosesi hədəflərin, lazımi iş yerlərinin, iş tələblə-

rinin, iyerarhik quruluşun, səlahiyyət və vəzifələrin müəyyənləş-

dirilməsi, alət və avadanlıqların təmin edilməsi və lazımi qaydada 

düzəldilməsi, təyin olunmuş vəzifə və məsuliyyətlərin təşkilat 

işçilərinə paylanması şəklində bir prosesdir. Təşkiletmə prosesi-

nin mərhələlərini üç əsas başlıq altında təsnif etmək mümkündür: 

- Görüləcək işlərin müəyyənləşdirilməsi və qruplara 

bölünməsi; 

- Kadrların təyin edilməsi; 

- Yer, vasitə və metodların təyin edilməsi. 

İşin hədəfləri və bu hədəflərə çatmaq üçün görüləcək işlər 

planlaşdırma mərhələsində müəyyən edilir. Məlum olduğu kimi, 

plan nəyin, nə vaxt, harada və kim tərəfindən təyin olunduğunu 

müəyyənləşdirir. Görüləcək işləri müəyyənləşdirdikdən və hansı 

funksiyaların yerinə yetiriləcəyinə qərar verdikdən sonra təşkilat 

şöbələri müəyyənləşdirilir. Görüləcək işlərə və bu işlərin hansı 

sistemə görə bölünəcəyinə və təşkil ediləcəyinə qərar verdikdən 

sonra növbədə bu işləri kim görəcəkdir – sualı meydana çıxır. 

Burada təyin ediləcək kadrların işin tələblərinə və keyfiyyətlərinə 

uyğun olub-olmadığına diqqət yetirmək lazımdır. Bu baxımdan, 
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işçi qəbulunda obyektiv meyarlardan istifadə etmək və işə uyğun 

kadr seçmək lazımdır. İşçilərə işin tələb etdiyi səlahiyyət və 

vəzifələr verilir. İşə qəbul olunan şəxslər nə edəcəyini, kimə və 

nə dərəcədə məsuliyyət daşıdığını, tabeçiliyində olanlara nə cür 

əmrlər verə biləcəyini və nə dərəcədə səlahiyyət sahibi 

olduqlarını bilirlər. Bu mərhələdə fərdlərin ehtiyac duyduğu və 

görüləsi iş üçün lazım olan fiziki amilləri təmin etmək lazımdır. 

Bu amillər alətlər və avadanlıqlardır. Bir fərdin işi nə tələb edirsə, 

onu təmin etmək lazımdır. Bu alətləri işin xüsusiyyətinə uyğun 

şəkildə təşkil etmək, işçilərin uğur və vəzifələrini yerinə 

yetirmələrinə kömək edəcəkdir. 

 

Təşkiletmə prinsipləri 

Təşkilatın uğurlu fəaliyyətini təmin etmək üçün izləniləcək 

prinsipləri aşağıdakı kimi sadalamaq olar: 

- Rəhbər prinsipi: Müəssisələrdə hədəflərə çatmağın bir çox 

yolu vardır. Bu yollardan müəssisənin hədəfləri üçün ən uyğun 

olanı seçilir və gələcək planlar qurulur. Bu planların icrası zamanı 

ortaya çıxacaq problemləri anlamaq və həll etmək üçün, 

əvvəlcədən bəzi siyasi qərarlar verilir. Bu siyasət qərarlarına iş 

siyasətləri də deyilir. Planlar, proqramlar və əməliyyat siyasətləri 

ilə həyata keçirilən məqsəd, işi əvvəlcədən razılaşdırılmış və 

müəyyən edilmiş hədəflərə yönəltməkdir. 

- Dəyişkənlik prinsipi: Təşkilat sosial, texnoloji və bioloji 

şəraitdəki dəyişikliklər qarşısında dəyişkən bir xüsusiyyətə sahib 

olmalıdır. 

- Davamlılıq prinsipi: Təşkilat səviyyələrində menecer na-

mizədlərinin hazırlanmasını təmin etmək və ətrafdakı dəyişiklik-

ləri yaxından izləyərək təşkilatın davamlılığını təmin etmək üçün 

tədbirlər görülür.  
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- Səriştəlilik prinsipi: Təşkilatlar müəyyən hədəflərini ən az 

xərclə yerinə yetirməlidirlər. Təşkilatın bölmələri xərcləri azalt-

maq üçün, funksiyalarını yerinə yetirəcək səviyyənin altına 

düşməməlidirlər. Maliyyəni azaldaraq, iş vahidləri qarşıya 

qoyulmuş hədəflərə çatmaq qabiliyyətlərini itirməməlidirlər. 

- Əmək bölgüsü və ixtisas prinsipi: Əmək bölgüsü işlərin 

bölünməsini, hər bir şəxsə daha dar bir sahə verilməsini və 

ixtisaslaşmasının təmin edilməsini təmin edir. İxtisası olanlar 

daha yüksək səmərə ilə işləyirlər. 

- Tapşırıqların təşviqi prinsipi: Bir təşkilatda işləyəcək 

insanların vəzifələri əvvəlcədən dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. 

Bu, qarışıqlığın qarşısını alır və hər kəs asanlıqla nə edəcəyini 

öyrənir. 

- Məqsəd birliyi prinsipi: Təşkilatın hər bir hissəsi 

müəssisənin əsas məqsədlərinə çatmaq üçün, təşkil edilməlidir. 

Bu hədəflərə çatmaq üçün, hər şöbənin daim nəzarətdə olması 

lazımdır. 

- Komanda birliyi prinsipi: Hər bir fərd yalnız bir əmr 

almalı və ona cavabdeh olmalıdır. Birdən çox nəzarətçidən əmr 

alması halında, şəxs hansı əmri yerinə yetirəcəyini bilmir və 

təşkilatda qarışıqlıq yaranır. 

- Addımların sırası prinsipi: Təşkilatlarda bir-biri ilə əlaqəli 

tapşırıqları müəyyən qaydada yerinə yetirməklə müəyyən tapşı-

rıqları reallaşdırmaq mümkündür. Bu xüsusi sıralara görə işçilər 

bir-birlərinə tabe olurlar. Bu şəkildə vəzifəlilər arasında vəzifə və 

məsuliyyətlər bölüşdürülür. 

- Səlahiyyət və məsuliyyət bərabərliyi prinsipi: Təşkilatlar-

da çalışan şəxslərə vəzifələri ilə əlaqədar səlahiyyət və məsuliy-

yət verilməlidir. Bir menecer bir tapşırığın icrası üçün məsuliyyət 

daşıyırsa, bu məsuliyyəti yerinə yetirmək üçün kifayət qədər 
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səlahiyyət verilməlidir. Səlahiyyət səviyyəsi məsuliyyətdən az və 

ya çox olmamalıdır. Çünki bunun öz fəsadları vardır.  

- İş, səlahiyyət, məsuliyyət və cavabları dəqiq müəyyənləş-

dirmə prinsipi: Təşkilatlardakı rəhbərlər tərəfindən hansı 

tapşırıqların yerinə yetiriləcəyi, onlarla əlaqəli hansı səlahiyyət və 

vəzifələrə sahibi olacağı aydın şəkildə göstərilməlidir. Bu 

vəzifələri yerinə yetirmək müqabilində onlara mükafatlar 

veriləcəkdir. 

- Ayrılma prinsipi: Təşkilatlarda iş bölgüsü nəticəsində hər 

kəs tərəfindən ediləcək işlərin müəyyənləşdirilməsindən sonra 

vəzifəni yerinə yetirən insanların öz işləri ilə bağlı müstəqil qərar 

vermək səlahiyyətinə sahib olmaları lazımdır.  

- Məsuliyyət prinsipi: Menecerlər vəzifələrin yerinə yetiril-

məsindən məsuldurlar. Rəislər səlahiyyətlərini və vəzifələrini 

tabeçilərə tapşırsalar da, işlər görülməməsi halında rəhbərlərinə 

hesabat verməlidirlər. Bu səbəbdən rəislər səlahiyyətlərini və və-

zifələrini tabeliyində olanlara tamamilə təhvil verə bilməzlər. 

Transfer vəziyyətində rəhbərlərinə qarşı öz məsuliyyətləri davam 

edir. 

- Funksional inkişaf prinsipi: Müəssisələr inkişaf etdikcə, 

təşkilatları daim dəyişdirmək vacibdir. Funksional inkişaf yeni 

şöbələr açmaq və ya yeni işçilər cəlb etməklə əldə edilir. Bundan 

əlavə, fərqli iş növləri ilə məşğul olan şöbələr, iş həcminin 

artması ilə çoxsaylı və ya ayrı şöbələrə çevrilə bilər. Beləliklə, 

müəssisələrdəki funksional artımla yanaşı təşkilatlar da inkişaf 

etməlidirlər. 

- Qarşılıqlı əlaqələr prinsipi: Təşkilatlarda eyni idarəetmə 

səviyyəsində olan şəxslərin biri-biriləri ilə danışmalarına icazə 

verilməlidir. Aşağı səviyyəli menecer, səlahiyyət dairəsinə daxil 

olan hər hansı bir məsələdə başqa bir vahiddən kömək ala bilər.  
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- Liderliyi asanlaşdırma prinsipi: Təşkilati quruluş və 

səlahiyyətlərin verilməsi menecerin uğuru üçün lazımi mühit 

yaradır və liderlik qabiliyyətini artırır. İdarəetmə xeyli dərəcədə 

rəhbər vəzifələrindəki insanların liderlik qabiliyyətlərindən 

asılıdır. Bu baxımdan, təşkilati struktur bu vəziyyəti təmin etmək 

üçün şərait yaratmalı və menecerin liderlik qabiliyyətlərindən 

istifadə etməsinə imkan verməlidir. 

- Funksional oxşarlıq prinsipi: Tapşırıqları qruplara 

birləşdirərkən funksional oxşarlıqlar nəzərə alınmalıdır. Quruma 

töhfə, müəyyən işlərin bir yerə toplanması və bu işlərdə 

ixtisaslaşmış kadrların eyni şöbəyə toplanması ilə daha da artır. 

- İdarəetmə sahəsi siyasəti: Menecerlərə asanlıqla idarə edə 

biləcəkləri qədər işçi heyəti təyin edilməlidir. Çünki onların sayı 

çox olduqda, menecerin fəaliyyəti uğursuz olur. 

- Kadrların işə qəbulu prinsipi: Kadrların yerləşdirilməsi 

zamanı işi yerinə yetirmək üçün tələb olunan minimum 

keyfiyyətlərə diqqət yetirmək, daha doğrusu, işlərinə görə 

insanları işə cəlb etmək lazımdır. 

 

1.3.3. Koordinasiya funksiyası 

Müəssisələrdə idarəetmə prosesi planlaşdırma ilə başlayır, 

təşkiletmə ilə güclənir və koordinasiya ilə davam edir. İşlərin 

düzgün aparılması - əmr vermək bacarığından, əmrlərin qəbulu 

və yerinə yetirilməsindən asılıdır. Buna nail olduqda, koordina-

siya funksiyası həyata keçirilir.  

Müəssisələrin fəaliyyət göstərdikləri cəmiyyətlərin sosial, 

mədəni və siyasi quruluşu əmrlərin xüsusiyyətləri baxımından 

təsirli ola bilər. Koordinasiya funksiyasının uğurla yerinə 

yetirilməsi üçün, verilən əmrlər bəzi xüsusiyyətlərə malik 

olmalıdır. Əmr icra oluna bilən və ağlabatan olmalıdır. Rəislər 

daima tabeliyində olanlardan işlə bağlı tapşırıqları yerinə 
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yetirmələrini xahiş edirlər. Arzu edilən, tabe olanların gücünü və 

qabiliyyətini, davranış və təcrübəsini aşmamalıdır. Digər 

tərəfdən, tabe olanın fiziki imkanları nəzərə alınmalıdır. Üst tərəf 

müəssisə daxilində olan işçilərin iş qabiliyyətini bilən şəxsdir. Bu 

baxımdan, işçilərin işi yerinə yetirmə qabiliyyətinə sahib olub 

olmadığı izlənilməlidir. Hər hansı bir iş üçün işçi seçərkən, bu işi 

görə bilən şəxs seçilməlidir. Nəzarətçilər icrası mümkün olmayan 

və ya çox çətin olan əmrlər verməməlidirlər. Səbəbindən asılı 

olmayaraq, verilən əmrin yerinə yetirilməməsi, menecerlərin 

gücünü azaldır. Burada, qeyri-mümkün əmr verən menecerin əmr 

vermək bacarığı ilə bağlı şübhələr yarana bilər.  

Əmrin tabe olanlarda tərəddüd yaratmaması və əmri alan 

insanların əmri anlamaları üçün, əmr aydın şəkildə verilməlidir. 

Əmrin açıq olub-olmamasını, əmr alan şəxsin əmri başa düşüb-

anlamamasını müəyyənləşdirir. Əmr verən şəxs üçün, açıq olan 

əmr, onu alan şəxs üçün aydın olmaya bilər. Əmr tam olmalıdır 

və görüləcək işin məqsədi bildirilməlidir. İşi yerinə yetirmək 

üçün əskik bir nöqtə olmamalıdır. Əmr verərkən bu əmri kimin 

yerinə yetirəcəyi və əmri yerinə yetirmək üçün nələrin edilməsi 

lazım olduğu bildirilməlidir. 

 

Səmərəli koordinasiya sisteminin şərtləri 

Səmərəli koordinasiya sisteminin qurulması üçün, tələb 

olunan şərtləri aşağıdakı kimi sadalamaq mümkündür: 

- Menecer şəxsiyyəti ilə yaxşı bir nümunə olmalıdır: intizam 

və hörmətin təmin edilməsinin ən təsirli və demokratik yolların-

dan biri tabeçiliyində olanlar üçün yaxşı bir nümunə olmaqdır. 

Menecer ilk növbədə müəyyən keyfiyyətlərə sahib olmalı (səliqə-

li, çalışqan, davamlı, nəzakətli və s.) və işçilərinə bu keyfiyyətləri 

qazanmağa kömək etməlidir. 
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- Menecer işçiləri daim nəzarətdə saxlamalıdır: əmrlərin 

gözlənilən forma və xüsusiyyətlərdə yerinə yetirilib-yetirilməmə-

sini mütəmadi olaraq yoxlamalıdır. 

- Komanda ruhunu həyata keçirmək lazımdır: hər hansı bir 

menecer öz işini digər insanlar vasitəsilə həyata keçirir. Heyətin 

məhsuldarlığını təmin etmək üçün, fərdlərin fərdi olaraq səmərəli 

işləməsi kifayət deyil. Çünki tək çalışan bir insanın çox yaxşı 

gördüyü bir iş, olduğu qrupun digər üzvlərinin fəaliyyətləri ilə 

uyğunlaşa bilməz. Əksinə, əks istiqamətə gedib onları təsirsiz 

hala gətirə bilər. Eynilə, bir futbol oyunundakı kimi, oyunçular 

ayrı-ayrılıqda deyil, komanda şəklində hərəkət etməlidirlər. 

Burada işi hədəflərinə çatdırmaq üçün, komanda işi və komanda 

ruhu lazımdır. 

- Müdür köməkçiləri ilə tez-tez görüşlər keçirməli və yazılı-

şifahi hesabatlar almalıdır: Bu iclaslar tabeçilərə planı, proqramı, 

büdcəni, layihəni, əmrləri ətraflı izah etməyə və başa 

düşülməsindən əmin olmağa imkan verir. Qərarlarda hər kəsin 

rəyini almaq və nəticədə vaxta qənaət edərək qarşılıqlı fəaliyyət 

ruhu yaratmaq vacibdir. 

- Menecer təfərrüatlara qapılmamaq üçün, diqqətli 

olmalıdır: O, işdə baş verən hər şeydən xəbərdar olmalı və lazım 

olduqda təfərrüatlarla məşğul olmalıdır. Lakin bu, onun digər 

vacib işləri qaçırmasına və ya təxirə salmasına səbəb 

olmamalıdır. Çünki menecer hər şeyi görə bilmir. Bu vəziyyətdə 

menecer məhdud vaxtını və enerjisini işin yüksək maraqlarına 

uyğun olan ən səmərəli işlərinə həsr edə bilər. 

- Kadrları yaxşı tanımaq: Menecer insanlarla işləyir. Buna 

görə də, o, fiziki, əqli, mənəvi qabiliyyətləri və xüsusiyyətləri çox 

yaxından bilməli və anlamalıdır. İnsanları anlamaq çətin və vaxt 

aparan bir işdir. Bu səbəbdən, birbaşa müdürə bağlı olacaq 
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tabeçilərin sayını müvafiq səviyyədə saxlamaq və tez-tez 

dəyişmələrinin qarşısını almaq lazımdır. 

- Vəzifə və məsuliyyətlərini öhdələrinə götürə bilməyəcək 

kadrların işdən kənarlaşdırılması: İşə uyğun olmayanları işə 

götürmək, digər işçilər üçün pis bir nümunə olacaq, bacarıqlara 

və vərdişlərinə görə ədalətsiz bir tətbiq hesab olunacaqdır. 

- İşçi heyəti ilə iş arasındakı əlaqədən xəbərdar olmaq: 

İşçilər bir razılaşma yolu ilə işə bağlıdırlar. Menecer həm 

işçilərin, həm də işin faydalarının qorunmasına diqqət yetirməli 

və hər iki tərəfin hüquqlarını bərabər tanımalıdır. 

 

1.3.4. Motivasiya funksiyası 

Başqalarını həvəsləndirmək və təşviq etmək kimi təyin 

olunan motivasiya, təşkilat işçilərini işə yönəltməsində və işdən 

məmnun olduqlarını artırmaqda çox təsirli idarəetə funksiyasıdır. 

Motivasiyanın başlanğıc nöqtəsi insanların ehtiyaclarıdır. Hər kəs 

həyatı boyu bir çox fərqli şeyə ehtiyac duyur və bu ehtiyacları 

qarşılamaq üçün fərqli davranır. Fərdlər ehtiyaclarını təmin 

etdikləri müddətcə rahat və xoşbəxt olurlar. Ehtiyaclarını ödəyə 

bilməyən bir insanın həm özəl, həm də iş həyatında bir çox 

problemlə qarşılaşması çox təbiidir. Ehtiyaclarını ödəyən bir 

şəxs, hədəflərə doğru hərəkət etmək üçün daha istəkli və 

həvəslidir. Bu, motiv anlayışını gündəmə gətirir. 

Ehtiyacların fərdlərdən fərdlərə fərqli olması, hər kəsin 

müxtəlif vaxtlarda fərqli şeylərə ehtiyacı olması və ehtiyacın 

reallaşması, bu ehtiyacın heç vaxt yaranmayacağı mənasını 

vermir və motivasiya prosesinin mürəkkəbliyini göstərir. Təşkilat 

menecerləri işçilərini motivasiya edərkən fərqli təşviq 

vasitələrindən faydalanırlar. Təşviq alətləri təyin edilərkən 

menecerlərin ehtiyacları və gözləntiləri, şəxsiyyət strukturları və 

digər amillər nəzərə alınmalı və buna görə fərqli təşviqlərdən 
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istifadə edilməlidir. Bir işçi üçün ən vacib motivasiya pul olsa da, 

başqa bir işçi üçün təşviq vasitəsi səlahiyyət və məsuliyyət və ya 

təlim və yüksəliş ola bilər. Bu gün həm özəl, həm də iş həyatında 

sıx stresə məruz qalan işçilər iş yerində getdikcə daha az məmnun 

olur, təşkilatdan uzaqlaşdıqları və istəksiz çalışdıqları görülür. Bu 

vəziyyət işçilərin daha aşağı bir mənəviyyatla işləməsinə səbəb 

olur və bütün bu mənfiliklər işçinin işdəki marağını azaldır. Aşağı 

maraq ilə işləyən işçilərin təşkilatın ümumi uğuruna və 

məhsuldarlığına mənfi təsir göstərdiyi görülür. Bu səbəbdən, 

menecerlər işçiləri motivasiya etmək baxımından həssas və 

diqqətli olmalıdırlar. 

 

Ehtiyac və motivasiyalar 

Ehtiyaclar aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər: 

- Funksional ehtiyaclar: təşkilati və idarəedici olmayan, öz 

işlərinə nail olmaq üçün birbaşa möhtac olduqları digər ehtiyac-

lardır. Məsələn, işi ilə əlaqəli istifadə edəcəyi alət və avadan-

lıqlar, başqalarından aldığı müxtəlif kömək və bir işə çatmaqda 

fərdi bacarıq çatışmazlıqları kimi ehtiyaclar bu ehtiyaclara nü-

munə ola bilər. 

- Fiziki ehtiyaclar: qidalanmaq kimi əsas fizioloji ehtiyac-

lar, hər insanın həyatda qalması üçün zəruridir. 

- Təşkilati ehtiyaclar: İşçinin səlahiyyət və məsuliyyət 

ekvivalenti, uyğun nəzarət sahəsi, qrup lideri olmaq və digər 

ehtiyacları ola bilər. 

- Zehni ehtiyaclar: psixoloji xarakterli ikinci dərəcəli 

ehtiyaclardır. Ruhani ehtiyacların intellektual ölçüdə öyrənmək 

və ya təcrübə qazanmaq, duyğu səviyyəsində sevgi görmək, 

güvən hiss etmək və digər ehtiyaclar daxil edilir. 

- Sosial ehtiyaclar: bunlar işçinin bir cəmiyyətin üzvü 

olduğu üçün irəli sürdüyü ehtiyaclardır. Bir şəxs üçün iş, partiya, 
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dərnək və digər mənsub olduğu qurumlar fövqündə bəzi sosial 

aksiyalara qatılmaq ehtiyacı vardır.  

Motivasiya, fərdlərin əvvəlcədən təyin etdikləri məqsədlərə 

çatmaq üçün, hərəkət və səy göstərmə prosesində mühüm rol 

oynayır. Motivasiya aktivləşdirici və istiqamətləndirici 

elementləri özündə cəmləşdirən mürəkkəb vəziyyət kimi qəbul 

edilir. Motivlər dörd funksiyaya malikdir:  

- davranışlara başlamaq; 

- davranışların enerji və intensivlik səviyyəsini təyin etmək; 

- davranış istiqamətini təyin etmək; 

- davranışların davamlılığını təmin etmək. 

İşçinin məmnun qalmasına təsir edən daxili və xarici 

motivlər vardır. Başqa sözlə, fərdin işlə əlaqəli davranışlarını 

başlatan və bu onların forma, istiqamət, intensivliki və müddətini 

təyin edən bir qrup daxili və xarici amillər mövcuddur. Müəyyən 

bir iş maraqlı, həyəcanverici, inkişafetdirici olduğu üçün edilirsə, 

bu daxili motivasiyanın göstəricisidir. Ancaq eyni iş pul, 

yüksəliş, şöhrət, mükafat almaq üçün edilirsə, bu xarici 

motivasiyanın əlamətidir. 

Daxili və xarici motivasiya ilə həvəsləndirilən fərdlər, fərqli 

davranışlarla məqsədlərinə çatmağa çalışırlar. Təşkilatlarda 

işçilərin davranışını istiqamətləndirən bir çox motivlərdən 

danışmaq mümkündür. Motivasiya, işçiləri hədəflərinə uyğun 

olaraq işləməyə və əməkdaşlıq etməyə istiqamətləndirir və onları 

bu istiqamətdə səfərbər edir. Heç bir hərəkət məqsədsiz deyil. 

Hər bir davranışın təməlində dayanan bir motivin olduğu və 

fərdlərin bu motivlər sayəsində hədəflərinə çatdıqları düşünülür. 

Əsasən fərdləri motivasiya edən motivatorları daxili və xarici 

olaraq ikiyə bölmək mümkündür. Motivasiya, davranışımızın 

əhəmiyyətli bir hissəsi olan fiziki ehtiyaclarımızın yaratdığı 

impulslardan qaynaqlanır. Motivasiya davranışları yalnız fizioloji 
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ehtiyaclar tərəfindən deyil, həm də ətraf mühitin stimulları ilə 

başlatıla bilər. Məsələn, mükafat, onu qazana biləcək davranışları 

gətirir. Motivasiyaedici bir davranışın başlanmasına səbəb olan 

ətraf mühitin stimullarına təşviq deyilir. Ətraf mühitin 

stimullaşdırıcı keyfiyyətləri öyrənmə yolu ilə əldə edilir. 

Fərdi davranışa yönəldən motivləri aşağıdakı kimi təsnif 

etmək mümkündür: 

- Fizioloji motivlər: insan həyatının davam etməsi üçün 

zəruri olan əsas və ya ilkin ehtiyacları əldə etməyə yönəlmiş 

motivlərdir. Fizioloji ehtiyaclara əsaslanan motivlər bütün 

insanlarda mövcuddur, lakin onların intensivliyi və gücü insandan 

insana dəyişir. Bu cür motivlərə nümunə olaraq qidalanma, 

soyuqlama, istilənmə və s. verilə bilər. 

- Sosial motivlər: fərdlərin şəxsiyyət quruluşuna görə, fərqli 

dövrlərdə və fərqli formalarda meydana gəlir. Digər tərəfdən, bu 

motivlərin formalaşması birbaşa sosial şərtlərdən asılı ola bilər. 

Sosial motivlərə nümunə olaraq; bir qrup üzvü olmaq, 

yüksəlmək, təhsil almaq, sevmək, sevilmək, başqalarına kömək 

etmək və s. verilə bilər. 

- İnstinktlər: fərdləri təbii ehtiyaclara yönəldən şüursuz 

davranışlardır. İnstinktlər insanları heyvan və təbii davranışlara 

yönəldən fenomenlər və ya reaksiyalar kimi də təyin edilə bilər. 

Bu tip motivlər öyrənməyi tələb etmir.  

- Psixoloji motivlər: fitri və ya qazanılmış motivlərdir. O, 

hadisələrə, insanlara və şəxsiyyətlərə görə dəyişdiyindən çox 

mürəkkəbdir. Psixoloji motivlərə nümunə olaraq özünü 

göstərmək istəyi, müstəqil olmaq istəyi və s. verilə bilər. 

Hər bir fərd bu motivlərin təsiri altında fərqli davranır. 

Motivlər kortəbii olaraq ortaya çıxır. Sosial motivlərin həmişə 

mövcud olmasına, zamana və şəxsə görə dəyişdiyinə, şəxsiyyətin 
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xüsusiyyətlərinə bağlı olmasına baxmayaraq, fizioloji motivlər 

fərdlərin həyatda qalmasını aktivləşdirir.  

Motivasiyanın ən vacib xüsusiyyətlərindən biri şəxsiyyət 

quruluşlarının, istəklərinin, ehtiyaclarının və mənəvi səviyyələ-

rinin fərdlərə görə fərqli olmasıdır. Bu səbəbdən hamını 

motivasiya etmək və hərəkətə gətirmək çox çətindir.  

Motivasiya işçilərin əzmkarlıq və məhsuldarlıq kimi 

nəticələrini artırır. Bundan əlavə, aşağı səviyyəli motivasiyalı 

işçilərlə müqayisədə yüksək motivasiyalı işçilərin daha çox daxili 

oriyentasiya və muxtariyyət arzusu olduğu müəyyən edilmişdir. 

Bu vəziyyət inkişaf imkanları təqdim edildikdə işçilərin daha çox 

məsuliyyət götürəcəklərini göstərir.  

Motivasiya işçilərə aşağıdakı üstünlükləri təmin edir: 

- Fərdi səfərbər edir və səylərin müəyyən olunmuş hədəflər 

istiqamətində davam etdirilməsini təmin edir. 

- Uyğunlaşmağı asanlaşdırır. 

- İşçilərin əsas iqtisadi ehtiyaclarını ödəmək imkanı verir. 

- Fərdi yönləndirir və idarəetmə qaydasını təmin edir. 

- Fərdin qavrayış gücünü artırır və intellektual səylərin ən 

təsirli istiqamətdə inkişafına imkan verir. 

- İşçilərin sosial ehtiyaclarını (mədəni, iş saatları, sosial 

təminat, ailə müavinətləri və s.) ödəmək imkanı verir. 

- İşçilərin "eqolarını" təmin etmələrini təmin edir. 

- İşçilərin bacarıqlarını artıracaq tədbirlərin araşdırılmasına 

imkan verir. 

- Müəssisələrin işçilərin məhsuldarlığı və sosial-iqtisadi 

rifah şərtlərinin inkişafı üçün zəmin hazırlayır. 

- Fərdlərin yaradıcılığı və liderlik keyfiyyətlərinin ortaya 

çıxması üçün zəmin hazırlayır. 

Motivasiya fərdləri hədəflərinə çatmağa daha çox həvəslən-

dirir, onun tələblərini və təşkilati fəaliyyətlərini artırır. Müsbət 
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motivli bir fərd daha yüksək mənəviyyatla işləyərək təşkilatını və 

işini daha çox qəbul edir. Motivasiyalı bir şəxs, işdən çıxmaq 

niyyətini azaldır və quruma bağlılığı artır. İxtisaslı, istedadlı və 

məlumatlı insanların işlərini tərk edərək başqa bir işə başlamaları 

günümüzün ən vacib problemlərindən birinə çevrilmişdir.  

Motivasiyanın əsas məqsədi, işçiləri həvəsləndirmək və 

hədəflərinə çatmaq üçün səfərbər etməkdir. İşçiləri motivasiya 

etmək üçün istifadə olunan bir çox vasitə var. Bu vasitələrin əhatə 

dairəsi, əhəmiyyəti və prioriteti fərdlərin şəxsiyyət quruluşuna, 

menecerlərin idarəetmə fəlsəfəsinə, müəssisələrin təşkilati 

quruluşuna və cəmiyyətlərin mədəni xüsusiyyətlərinə görə fərqli 

ola bilər. Burada vurğulanması lazım olan əsas məqam 

motivasiyada istifadə olunan təşviq vasitələrinin hər zaman, hər 

bir təşkilatda və hər bir işçidə oxşar nəticə verməməsidir. 

Məsələn, bir təşkilatda bir şəxs üçün yüksək əmək haqqı almaq 

əsas təşviq olduğu halda, başqası üçün səlahiyyət və məsuliyyət 

götürmək əsas motiv ola bilər. Bunun əsas səbəbi fərdlərin 

ehtiyacları, şəxsiyyət quruluşları, mədəni xüsusiyyətlər və s. bir-

birindən fərqli olmasıdır. 

Psixoloqlar işləyən insanları altı əsas psixoloji qrupa 

bölürlər: təhlükəsizlik istəyənlər, mükəmməllik istəyənlər, qayğı 

göstərmək istəyənlər, məsuliyyətdən zövq alanlar, prestij 

axtaranlar və hər kəs tərəfindən qəbul olunmaq istəyənlər. Hər 

qrupda işçini motivasiya edən motivasiya amilləri fərqli 

olduğundan, istifadə ediləcək motivasiya alətinin seçilməsində 

işçinin psixoloji vəziyyətini nəzərə almaq lazımdır. 

Təşkilatlardakı motivasiya tətbiqetmələrinin əsas məqsədi 

işçilərin hədəflərini təşkilatın hədəfləri ilə uyğunlaşdırmaq və 

beləliklə işlərini təşkilatın hədəfləri istiqamətində davam 

etdirərkən işçilərin həm özlərinə, həm də təşkilata fayda 

verməsini təmin etməkdir. Təşkilatlarda motivasiyanı təşviq edən 
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müxtəlif amillərin təsiri sosial səviyyədən, təhsil səviyyəsindən, 

dəyər mühakimələrindən və ətraf mühit amillərindən və fərdin 

ehtiyaclarından asılıdır. 

Motivasiyada universal olan bəzi təşviq vasitələrinin 

mövcudluğu qəbul olunsa da, hər bir insan, hər cəmiyyət və hər 

bir iş üçün uyğun bir motivasiya modeli inkişaf etdirmək 

mümkün deyildir. Bununla birlikdə, keçərliliyi ümumiyyətlə 

qəbul edilmiş və bir çox araşdırma ilə təyin edilmiş, lakin 

əhəmiyyət sırası dəyişən təşviq alətlərini dörd hissəyə bölürlər: 

iqtisadi, psixo-sosial, inzibati və iş şəraiti. 

1. İqtisadi alətlər - İqtisadi alətlər işçilərin motivasiyasında 

təsirli olan ilk alətlərdir. İşçilərin bir işdə çalışmasının ən vacib 

məqsədinin gəlir əldə etmək olduğunu nəzərə alsaq (əmək haqqı 

artımı, mükafat haqqı, mənfəət iştirakı və iqtisadi mükafat), 

işçilər baxımından iqtisadi təşviqlərin prioritet olacağı aydındır. 

Yaşamaqda, ehtiyaclarını ödəməkdə və həyatlarını qorumaqda 

təsirli olan iqtisadi vasitələr işçiləri motivasiya etməkdə eyni 

təsiri göstərir. Vacib olan iqtisadi alətlərə daxil olan müxtəlif 

təşviqatların düzgün müəyyənləşdirilməsi və səmərəli şəkildə 

həyata keçirilməsidir.  

Gəlirdə iştirak - son illərdə diqqəti cəlb edən və iş yerlərində 

daha çox tətbiq olanan motivasiyaedici bir vasitədir. Adından da 

göründüyü kimi, mənfəət iştirakçılığı praktikasında müəssisədə 

çalışan işçilər əldə etdikləri qazancda iştirak edərək bu mənfəətin 

müəyyən hissəsini əldə edirlər. Uğurlu bir mənfəətdə iştirak 

proqramına sahib olmaq üçün, bir iş, ilk növbədə həssas insan 

qaynaqları siyasətinə, yaxşı iş əlaqələrinə və işçilərinin etibarına 

sahib olmaq lazımdır.  

Nağd şəkildə paylanacaq mənfəətin bir hissəsinin dərhal 

paylanması, mənfəətin bölüşdürülməsini gələcək tarixə təxirə 

salmaq, hər iki tətbiqin birlikdə istifadə formaları mövcuddur. 
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Müəssisələrin bu üç fərqli tətbiqi mənfəətdə iştirak prosesinə 

daxil etdikləri görülür. Burada digər motivasiya vasitələrində 

olduğu kimi, vacib olan işçilərin qazancda ədalətli və obyektiv 

iştirak etmələrini təmin etməkdir. Çünki haqsız tətbiqetmə işçiləri 

mənfi motivasiya edir. Gəlirdə iştirakın faydaları arasında işçini 

həvəsləndirmək, quruma olan bağlılığını artırmaq, təşkilatla 

eyniləşdirilməsini təmin etmək, əlavə gəlir əldə etmək və 

təşkilatda komanda ruhu yaratmaqdır.  

Bundan əlavə, qazancda iştirak etməkdə bəzi çatışmazlıqların 

olduğu bilinir. Bu çatışmazlıqlara, işçinin uğuru ilə mənfəət payı 

arasında tam bir əlaqə qura bilməməsi, işçinin uzun müddətdən 

sonra mənfəət əldə etmək səyləri, işçilərin mənfəəti necə 

hesablayacaqları barədə məlumatlarının olmaması və digər 

amillər aid edilə bilər. Təşkilatlar bu çatışmazlıqları motivasiya 

etmək üçün, mənfəət iştirak proqramlarından istifadə etməyi 

düşünməli və bu narahatlıqların baş verməməsi üçün lazımi 

tədbirləri görməlidirlər. Bu məqamda işçilərin uğurlarını dəqiq və 

ədalətli şəkildə ölçmək, qazancı uğurlu nisbətdə bölüşdürməyə 

çalışmaq və iştirak proqramları haqqında işçiləri 

məlumatlandırmaq vacibdir. 

Əmək haqqının artırılması - ən qədim və ən çox istifadə 

olunan iqtisadi təşviq vasitəsidir. Əmək haqqı, işçinin iş ilə 

əlaqəli qalması üçün ən güclü motivdir və işə girmə səbəbidir. 

Bundan əlavə, əmək haqqı işçinin iqtisadi gücünü artırmaqla 

yanaşı, fərdin cəmiyyətdə verdiyi ləyaqət və nüfuzu da artırır. 

Digər tərəfdən, gələcəyi təmin etmək üçün də təsirli olur. Bu 

səbəbdən, maaş artımının işçilərdə müəyyən bir məmnunluq 

təmin etdiyi ümumiyyətlə qəbul edilir. Motivasiya nəzəriyyələri 

və iş məmnuniyyəti ilə bağlı araşdırmalar ümumiyyətlə əmək 

haqqının işçilərin məmnuniyyəti və motivasiyası baxımından 

əhəmiyyətli bir amil olduğunu göstərir. 
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Maaş artımının işçiləri həvəsləndirmək üçün təsirli olacağı 

bilinsə də, əmək haqqı artımının nə qədər və ya nə vaxt daha 

təsirli olacağı və ya maaş artımının hər bir işçi üçün eyni 

motivasiya olub-olmaması kimi suallara cavab tapmaq lazımdır. 

İşçilərin maaşlarını artırarkən, təsirli bir əmək haqqı idarəetmə 

sisteminin qurulması vacibdir. Əmək haqqı artırılarkən, uğur, 

təcrübə, təhsil səviyyəsi və s. nəzərə alınmasa, ədalətsiz hesab 

etdikləri bu təcrübə ilə işçilər mənfi motivasiya edilə bilər. 

İqtisadi mükafat - İşçiləri həvəsləndirmək üçün istifadə 

edilən iqtisadi vasitə iqtisadi mükafatlardır. İqtisadi mükafatlar 

işçilərin maddi gəlirlərinə əsaslanır. İşçiləri hədəflərinə çatmaq 

üçün həvəsləndirmək və təşviq etmək üçün müvəffəq olanlara 

iqtisadi dəyərlərlə ifadə olunan mükafatlar vermək mümkündür. 

Bölmədə bir yenilik və ya ixtira təklif etmək, istehsalın artmasına 

kömək etmək, keyfiyyətli iş görmək, intizam qaydalarına riayət 

etmək və digər səbəblərə görə, işçilərə pul mükafatları vermək 

mümkündür. Bu baxımdan, nəzərə alınacaq ilk məqam, verilməsi 

qərara alınan iqtisadi mükafatın işçiyə qazandığı uğurdan dərhal 

sonra verilməsi və ikinci məqam isə, əldə edilən uğurla gətirilən 

təklif və mükafat arasında bir nisbət olmasıdır. İqtisadi alətlərə 

daha çox vurğu edən və ümid verən bir təşviq siyasəti yerinə, 

iqtisadi alətləri özündə cəmləşdirən, eyni zamanda, ən azı onlar 

qədər təsirli olan digər təşviq alətlərini də əhatə edən bir siyasət 

izləmək faydalıdır. 

İşçilərin işə qəbulu, fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, yeni tək-

liflər hazırlanmasına imkan yaradılması və digər iqtisadi müka-

fatların ona verdiyi töhfə çox yüksəkdir. İşçilər səmərəli qiymət-

ləndirmə və düzgün mükafatlandırma ilə müsbət motivasiya edi-

lərkən, yüksək imkan və yeni təkliflərlə müəssisənin korporativ 

uğuru da artır. Bundan əlavə, müəyyən mükafatlar verərək işçiləri 

motivasiya etməkdə bəzi çatışmazlıqlar ola bilər. Fərdlər gördük-
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ləri işə görə mükafat alanda davamlı olaraq mükafat alacağını 

gözləyirlər və mükafat ala bilmədikləri zaman mənəvi sarsıntı ke-

çirirlər.  

2. Psixo-sosial alətlər 

Motivasiya dedikdə ağla gələn ilk şey əmək haqqı və digər 

pul ehtiyatlarıdır. Lakin burada nəzərdən qaçırılan şey insanların 

psixo-sosial varlıq olmasıdır. Bu həqiqətə əsaslanaraq, xüsusən 

son illərdə psixo-sosial vasitələrin işçiləri motivasiya etməkdə də 

təsirli ola biləcəyi daha çox qəbul edildi. Fərdlərin iqtisadi 

ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək çox vaxt asan olsa da, psixo-

sosial ehtiyacları müəyyənləşdirmək daha çətindir, çünki bunlar 

fərdlərin emosional həyatları və şəxsiyyət quruluşları ilə daha 

yaxından əlaqəlidir. İqtisadi vasitələrin işçilərin motivasiyasında 

prioritet və böyük təsiri olduğu bir həqiqətdir. Lakin bu, iqtisadi 

alətlərin hər bir işçiyə, hər vəziyyətdə və hər zaman böyük təsir 

göstərəcəyi demək deyildir. Hər kəsin fərqli istək, ehtiyac və 

şəxsiyyət quruluşlarına sahib olduğunu nəzərə alsaq, iqtisadi 

vasitələrdən başqa bəzi fərqli vasitələrin də işçiləri həvəsləndirə 

biləcəyi aydın olur. 

İşçiləri motivasiya etmək üçün istifadə edilən ikinci qrup 

təşviqat psixo-sosial vasitədir. Bu mövzuda aparılan araşdırmalar 

nəzərə alınaraq xüsusilə psixo-sosial motivasiyanın quruma 

bağlılığı artırdığı və onu başa düşməyin çətin olduğu bildirilir. 

Bununla birlikdə, psixo-sosial vasitələrin insanların daxili 

aləmindəki dəyərlərlə daha çox maraqlanması, fərqli duyğu və 

dəyərlərinin daxili dünyalarını formalaşdırması, onları anlamağı 

çətinləşdirir. 

İşçiləri həvəsləndirmək üçün istifadə olunan psixo-sosial 

vasitələr müstəqillik, sosial iştirak, dəyər və status, inkişaf və 

uğur, ətraf mühitə uyğunlaşma, təklif sistemi, psixoloji təminat və 

sosial axtarışlardır. 



52 

İşdə müstəqillik - İşçiləri həvəsləndirmək üçün istifadə 

olunan ilk psixo-sosial vasitə işdəki müstəqillikdir. Demək olar 

ki, bütün işçilər müstəqil olmaq və işləyərkən çox müdaxilə 

olunmamaq istəyirlər. Özünü sərbəst hiss etmək, insanı psixoloji 

olaraq rahatlaşdırır. Bu rahatlama fərdi də müsbət motivasiya 

edir. İşçilərin əksəriyyəti mənlik hissini təmin etmək üçün 

müstəqil olmağı və təşəbbüs göstərməyi üstün tuturlar. Təzyiq 

altında işləmək və sifariş qəbul etmək işçilərin işdən 

uzaqlaşmasına və məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur. Burada 

məqsəd, işçiləri tamamilə azad etmək və heç bir işə qarışmamaq 

deyil, yalnız yaxından və davamlı nəzarət etmək və ya işlərində 

daha rahat və sərbəst hiss edə biləcəkləri bir iş mühiti yarat-

maqdır.  

Çox vaxt işçiləri təkbaşına buraxmağın mənfi bir motivasiya 

olduğu düşünülür. Bu nöqtədə rəhbərlik müstəqilliyin işçilər üçün 

nə qədər müsbət olacağını yaxşı müəyyənləşdirməlidir. İşçinin 

işində hiss etdiyi müstəqillik hissi işçi üçün daxili motivasiyanı 

təmin edir. İşçiyə işində verilən müstəqillik, onların fəaliyyətini 

artırır, psixoloji rahatlıq və rahatlıq təmin edir, işçinin quruma 

olan etibarını artırır, işçinin quruma bağlılığını və işdən razı 

qalmasını təmin edir. Bundan əlavə, araşdırmalar daha müstəqil 

olan fərdlərin digər insanlardan daha xoşbəxt olduğunu, daha çox 

həyati məmnuniyyətə sahib olduğunu, daha canlı olduğunu, daha 

etibarlı və özünə hörmət duyduğunu, depressiya və narahatlıq 

riskinin daha aşağı olduğunu göstərir. Bütün bu müsbət hallar 

işçilərin müsbət motivasiyasını təmin edir. 

Sosial iştirak - İşçilər, quruma üzv olduqları zaman təşkilat-

da çalışan digər şəxslər ilə ünsiyyət qurmaq və sosiallaşmaq 

istəyirlər. Əslində, bəzi işçilər üçün iş tapmaq istəyində əsas 

prioritet başqaları ilə birlikdə olmaq, sosial cəhətdən geniş bir 
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mühitə sahib olmaqdır. Bu baxımdan, sosial iştirakın işçilərin 

motivasiyasında təsirli olduğu görülür. 

Sosial iştiraka ehtiyac praktikada müxtəlif səviyyələrdə baş 

verir. İlk baxışdan, bu ehtiyacın bir qrupa üzv olmaq və 

inteqrasiya etmək istəyindən qaynaqlandığını söyləmək mümkün-

dür. Fərd qrupun üzvü olduğunu və müəyyən bir yerə sahib 

olduğunu sübut etməyə çalışır. Sonra işçinin nələrin baş verdiyini 

öyrənməsi və məlumat alması lazımdır. Bu istək, qrup həyatına 

qatılma meylini təyin edir. Kifayət qədər məlumat olmasa, 

qrupdan kənarda qalmaq və şəxsiyyətini itirmək qorxusu var. Son 

mərhələdə işçi qrupun həyatını və qrupa üzv olmaq şərəfini 

daşıyan şəxsdir. Qrup dəyərlərini öz dəyərləri kimi qəbul edir, 

qrup mövcudluğunun qorunmasını öz üzərinə götürür. İştiraketmə 

ehtiyacının bu son mərhələsində fərd hisslərini və düşüncələrini 

ifadə etmək fürsəti tapır və özünü xoşbəxt hesab edir.  

İşçilərin bir qrupa mənsub olması və təşkilatdakı digər 

fərdlərlə güclü ünsiyyət, tənha hiss etməmək baxımından 

əhəmiyyətlidir. Bu vəziyyət işçinin başqaları üçün vacib 

olduğunu hiss etməsinə səbəb olur və bu da işçilərin müsbət 

motivasiyasını təmin edir. İşin təmin etdiyi sosial birlik, işçiləri 

biznesə bağlayan amillərdən biridir. Yorğunluq və ya işin 

mürəkkəbliyi işçiləri işdən azad edərkən, sosial iştirak və 

ortaqlıqlar işçilər üçün mənəvi və motivasiya mənbəyinə çevrilir. 

 Psixoloji zəmanət - İşçilərin iş yerlərində özlərini psixoloji 

cəhətdən təhlükəsiz hiss etmələri, pozitiv motivasiya baxımından 

son dərəcə vacibdir. İş yerində özünü təhlükəsiz hiss etməyən 

yüksək maaşlı işçinin motivasiya olmasını və məqsədlərə çatmaq 

üçün həvəslə və səmərəli işləməsini gözləmək düzgün deyil. Çox 

vaxt psixoloji təhlükəsizlik gəlir əldə etmək arzusundan da vacib 

ola bilər. Psixoloji təhlükəsizlik iş atmosferindən asılıdır. Bu 

baxımdan, ilk yanaşma, iş atmosferini pozan mənfi və zərərli 
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psixoloji elementlərin aradan qaldırılmasına əsaslanır. İkinci 

yanaşma əlverişli iş şəraitinə nail olmağı təklif edir. Daha aydın 

şəkildə desək, işin baş verdiyi atmosferdə, işin tempi, mahiyyəti 

və mühiti psixoloji təminat daxilindədir. 

 Təklif sistemi - İşçilərin motivasiyasında təsirli olan bir 

başqa psixo-sosial vasitə də təklif sistemidir. İşçilərin fikir və 

təkliflərini işə daxil etmək və müəyyən mənada rəhbərliyə daxil 

etmək, onları müsbət bir şəkildə motivasiya etmək baxımından 

son dərəcə təsirlidir. Bu şəkildə işçilər özlərini vacib hiss edir, 

fikir və təklifləri alındıqda daha demokratik bir mühitdə 

olduqlarını düşünür, yeni fikir və təkliflər hazırlamaqda daha çox 

istəkli və həvəsli olurlar. Bu şəkildə bir tərəfdən işçilər müsbət 

motivasiya edilirlərsə, digər tərəfdən müəssisələr yeni fikir və 

təkliflərlə rəqabətədavamlı olurlar. İşçilər təkliflər verərək daha 

yüksək səviyyəli insanlarla əlaqələr qurmaqdan məmnun olur və 

ətraflarında xoş mühit yaradırlar. Xüsusilə, təqdim olunan təklif 

yaxşı qarşılanarsa və diqqətlə araşdırılarsa, şübhəsiz ki, ondan 

psixoloji məmnunluq təmin olunur. Qiymətləndirildiyini və işin 

bir hissəsi kimi qəbul edildiyini görən işçi, müəssisənin mühitinə 

daha yaxşı inteqrasiya olur, məhsuldarlığı artır.  

Təklif sisteminin çatışmazlığı, rəhbərliyin vaxtını lazımsız, 

faydasız fikir və düşüncələrə sərf etmək deməkdir. Digər 

tərəfdən, həqiqətən faydalı və zəruri bir təklifin menecer 

tərəfindən öz fikri kimi təqdim edilməsi də işçini ruhdan sala 

bilər. Təklif sisteminin şirkət daxilində effektiv tətbiqi bu 

sistemin yaratdığı narahatlıqların azaldılmasında təsirli olur. 

İşçilərə əvvəlcədən məlumat verilməlidir ki, hər təklif və fikir 

qəbul olunmayacaq, yalnız qəbul edilməyə layiq olanlar nəzərə 

alınacaqdır. Bundan əlavə, təşkilatda etik anlayış üstünlük təşkil 

etməlidir ki, menecerlər işçilərin fikir və təkliflərini öz fikirləri və 

təklifləri kimi istifadə etməsinlər. 
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Ətraf mühitə uyğunluq - Şəxslər daxil olduqları hər mühitə 

uyğunlaşmaq və bu mühitin fiziki və ya psixoloji şərtlərinə 

uyğunlaşmaq istəyirlər. İşə başlayanda işçilər üçün ən narahat 

vəziyyət bəlkə də iş şəraitinə və iş mühitinə uyğunlaşmamaq 

qorxusudur. İşçi ən qısa müddətdə yeni mühitin tələblərinə, 

ənənələrinə və qaydalarına alışmalı, qəribəlik hissini atmalıdır. 

Burada vacib rol menecerlərin üzərinə düşür. Menecer yeni 

gələnlərə kömək etməli və ya hər məsələdə işçilərini 

dəyişdirməli, lazımlı və kifayət qədər məlumat verməli, 

həmkarları ilə ən qısa müddətdə inteqrasiya olmalarını təmin 

etməli və beləliklə, qrupdan çıxarılmalarının qarşısını almaq üçün 

tədbirləri şüurlu və mütəmadi olaraq həyata keçirməlidir.  

Ətraf mühitə uyğunlaşma şəxsiyyətin quruluşu ilə əlaqəli 

olduğundan, hər bir fərdin mühitə uyğunlaşma prosesi bir-

birindən fərqlidir. Daha çox xaric olmuş və ünsiyyət qurmaqda 

çətinlik çəkməyən insanlar daxil olduqları hər mühitə çox tez 

uyğunlaşırlar. Sentimental və başqaları ilə ünsiyyətdə tərəddüd 

edən insanlar yeni mühitlərə girəndə uyğunlaşma problemləri 

yaşayırlar. Menecerlər işçilərin şəxsiyyət strukturlarını yaxşı 

analiz etməli və uyğunlaşma problemi olan insanlara kömək 

etməlidirlər. 

Dəyər və Status - İşçilər üçün ən vacib ehtiyaclardan biri də 

dəyər görməkdir. Bu gün bir çox insan üçün özünə hörmət 

iqtisadi mükafatlardan daha vacib ola bilər. Yüksək əmək haqqı 

alan, lakin menecerlərinin və ya həmkarlarının onlara dəyər 

vermədiyini görən bir işçi üçün müsbət motivasiya gözləmək 

mümkün deyil. Hər kəs öz düşüncələrinin, işlərinin və ya 

şəxsiyyətlərinin qiymətləndirilməsini istəyir.  

Dəyərləndirilmək psixo-sosial ehtiyacdır. Bir şəxs kimi və 

təşkilatın dəyərli bir üzvü olaraq işçiyə əhəmiyyət və dəyər 

vermək, işçi üçün ən böyük mükafatdır. Birinə dəyər və 
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əhəmiyyət vermək, o insanı istədiyi hədəfə həvəsləndirmək üçün 

çox təsirli olur. Menecerlərin işçilərini yaxından tanıyıb 

dəyərləndirməsi, motivasiya etmək baxımından çox vacibdir. 

İşçilər üçün dəyər görməklə yanaşı, təşkilat daxilində bir statusa 

sahib olmaq da son dərəcə vacibdir. Bəziləri iş istəməyin və 

hədəf almağın yeganə səbəbinin cəmiyyətdə müəyyən bir 

məqama çatmaq olduğunu söyləyirlər. Status, cəmiyyətdəki 

başqaları tərəfindən bir insana aid edilən dəyərlərdən ibarət olan 

bir anlayışdır. Həqiqi bir statusu olan hər kəs həmkarları və ya 

kənar bir iş əlaqəsi qurduqları insanlar tərəfindən hörmətlidir. 

İşlərinin mükafatını hörmətlə və sosial statuslarında artımla görən 

işçilər daha səylə çalışırlar. Bu status sayəsində işçilərin status 

sahibi olmaları və başqaları tərəfindən hörmət qazanmaları vacib 

bir ehtiyacdır. Ehtiyacları ödənilən işçilərin müsbət motivasiya 

edildiyi və hədəflərinə daha coşğulu və həvəslə çalışdıqları 

görülür. 

İnkişaf və uğur - İşçiləri motivasiya edən başqa bir psixo-

sosial vasitə, inkişaf və uğurdur. İnsanlar inkişaf və uğura nail 

olmaq ehtiyacları qarşılandıqda hədəflərə çatmaq üçün daha 

istəkli və çalışqan olduqları görülür. Bu gün demək olar ki, hər 

kəs inkişaf etmək, irəliləmək və uğurlu olmaq istəyir. Bu ehtiyac, 

xüsusilə günümüzün rəqabətli iş dünyasında işçilər üçün daha da 

vacib hala gəldi. Burada inkişaf edə bilməyən bir işçinin işdə 

qalması çətinləşir və məqsədlərinə çatmaqda iradəsi və gücü 

azalır. Bir çox insan işə başladıqdan dərhal sonra və bəzən işə 

başlamazdan əvvəl qısa müddətdə yüksəlmək və inkişaf etmək 

üçün fürsət axtarır. İşçilər daxili və xarici təlim imkanlarından is-

tifadə edərək və şəxsi təcrübələrinə əsaslanaraq daha yüksək vəzi-

fələrə çatmağa çalışırlar. Onlar, istedadlarını inkişaf etdirməkdən 

və fayda gətirməkdən məmnun olurlar. Çünki əldə edilən uğur 
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həm özlərinə, həm işə, həm də cəmiyyətə faydalı töhfələr verir. 

Bu töhfələri görmək işçilər üçün vacib bir motivasiyadır.  

Təhsil və irəliləmə - günümüzün rəqabət şəraitində işçilərin 

ən vacib ehtiyaclarından biridir. Bu gün demək olar ki, heç kim 

işə düzəldikdən sonra eyni vəzifədə qalmaq istəmir və aldıqları 

təlimlə şirkətin daha yüksək vəzifələrinə yüksəlməyə çalışır. 

Təhsilin məqsədi peşə və texnoloji inkişafları yaxından izləmək, 

bilik qabiliyyətini genişləndirmək, eyni və ya fərqli sahələrdə 

tətbiq olunan yeni metodları öyrənmək, peşə inkişafları üçün 

tələb olunan texniki və elmi mövzularda təlim keçmək və 

nəticədə fərdi qabiliyyətlərini artırmaqdır. Təqdimatın məqsədi 

yeni bilik və bacarıqlara yiyələnərək daha yaxşı və daha yüksək 

vəzifələrə qalxmaqdır. 

Təhsil, irəliləmə üçün bir vasitədir. Vacib olan qurumların 

təlimə ehtiyacı olan işçiləri düzgün müəyyənləşdirmələri, təlim 

üçün hansı sahəyə uyğun olduğunu yaxşı bir şəkildə təhlil 

etmələri və bu insanları uyğun metodlarla yetişdirmələri vacibdir. 

Müəssisələrin işçilərinin təlimlərinə investisiya qoymaları, bu 

insanlara dəyər verdikləri və itirmək istəmədikləri mənasına gəlir. 

Bu da, işçiləri müsbət bir şəkildə motivasiya edir. Burada nəzər-

dən keçirilməli olan əsas məqam, həm təhsildə, həm də irəliləmə 

prosesində ləyaqətə əhəmiyyət verməkdir. Həm insanların irəliyə 

gedə bilməməsi, həm də təşkilatda layiq olmayan bir şəxsin 

yüksəldilməsi, işçilər üçün mənfi bir motivasiyadır. 

Qərarlarda iştirak - İşçiləri həvəsləndirməyin əsas yolların-

dan biri də, onların qərarlarda iştirak etmələridir. İşçilərin qərar-

vermə müddətinə daxil edilməsi, onların qiymətləndirilməsinin 

və idarəetmə prosesinə daxil edilməsinin ən vacib göstəricilərin-

dən biridir. Qərarlarda iştirak etmək də demokratiyanın göstərici-

sidir. Qərarlarda iştirak etməklə, işçilər onlara təsir edən qərarlar-

da aktiv rol oynaya bilər.  
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İşçilər qərarlara qatıldığı zaman, qəbul edilən qərarı qəbul 

edərək dəstəkləyirlər. Qərarda iştirak edənlər problemin altındakı 

həqiqətləri daha yaxşı və təfərrüatlı bildikləri üçün qərarın key-

fiyyəti də artır. Rəhbərlər tabeçiliyində olanlarla bağlı qərar ve-

rərkən fikirlərini və istəklərini nəzərə almalı və bu düşüncələrdən 

faydalanmağın yollarını axtarmalıdırlar. Bu davranış, iş yerində 

birlikdə işləmək mühiti yaradır. Ümumi fikirlərin həyata keçiril-

məsi daha asandır və nəticədə ortaya çıxan "biz" fikri güclü bir 

təşviqdir. 

Çox vaxt, menecerlərin qərar qəbul edərkən işçilərin fikir və 

düşüncələrinə müraciət etdiyi, ancaq hər zaman öz qərarlarını 

həyata keçirdiyi görülür. Belə bir vəziyyət işçilərin aldadıldıq-

larını hiss etmələrinə səbəb olur və mənəviyyatlarını pozur. Hər 

kəs qərarların qəbulunda iştirak etməlidir. Bəzi işçilər qərarlarda 

iştirak etmək nöqtəsində təsirli olursa, digərləri bu prosesdən 

kənarlaşdırılırsa, bu vəziyyət işçilərin iş qabiliyyətini itirməsinə 

və rəhbərliyə mənfi münasibət bəsləməsinə səbəb olur. Bunlar 

işçiləri mənfi motivasiya edir. 

Əlaqə - Təşkilatdakı işçilərin hisslərini, düşüncələrini və 

istəklərini asanlıqla çatdıra bilən bir mühit, təsirli bir təşviq 

vasitəsidir. İşçilərin vaxtının böyük hissəsini iş mühitində 

başqaları ilə ünsiyyətə sərf etdiyini nəzərə alsaq, ünsiyyətin nə 

qədər vacib olduğu aydın olur. Sağlam bir ünsiyyət mühitinə 

sahib olmayan, ancaq yuxarıdan aşağıya əmrlərin üstünlük təşkil 

etdiyi bir təşkilat, işçilər üçün mənfi bir motivasiya mühiti 

yaradır. Müəssisədə müsbət sosial mühit yaratmaq üçün, yuxarı-

dan aşağıya və aşağıdan yuxarıya doğru fəaliyyət göstərən şaquli 

və üfüqi rabitə kanallarının iş məqsədlərinə uyğun davamlı və 

müntəzəm işləməsi təmin olunmalıdır. İşçilər, xüsusən də onları 

narahat edən mövzularda, işdə baş verənlər barədə yazılı və ya 

şifahi əlaqə vasitələri ilə məlumatlandırılmaqda maraqlıdırlar. 
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Bunun xaricində, rəhbərləri ilə yaxşı bir dialoq quraraq müxtəlif 

mövzularda fikir və düşüncələrini çatdırmaq arzusu vardır. İş-

çilərlə əks əlaqə siyasətini yaradan müəssisələrdə əlaqələrin 

şaquli və üfüqi mərkəzləşməsi müsbər mühit yaratmağa imkan 

verir. Belə mühitdə işçiləri səmərəli işləməyə istiqamətləndirmək 

daha asandır. 

Sosial problemlər - İşçiləri həvəsləndirmək üçün istifadə 

edilən son psixo-sosial vasitə sosial axtarışlardır. İşçilərin asudə 

vaxtlarından istifadə etmək üçün, bəzi sosial fəaliyyətlərin daxil 

edilməsi onları iş stresindən yayındırmaqla yanaşı, həm də 

müsbət motivasiyaya səbəb olur. İşçilərin asudə vaxtlarından 

istifadə etmək üçün, müəssisə daxilində sosial fəaliyyətlər, idman 

fəaliyyətləri (idman obyektlərinin yaradılması, turnirlərin təşkili), 

gəzintilərin təşkili, kitabxana, xüsusi gün qeyd etmələri, nahar 

görüşləri, əyləncələr təşkil olunur. İşçilərin sosial fəaliyyətlərini 

şirkət tərəfindən dəstəkləmək, qrup əhval-ruhiyyəsinin inkişafına 

təkan verir, asudə vaxtlarını sərf etmələrinə və işçiləri bir-biri ilə 

və menecerləri ilə inteqrasiya etmələrinə kömək edir. Bunlar, 

işçiləri bir-birinə bağlayan, sevdirən və təşviq edən ənənəvi 

vasitələrdir. Bu gün, bir çox müəssisənin bunlardan geniş istifadə 

etdiyi görülür. İşçilərin hansı növ sosial fəaliyyətlərlə məşğul 

olmaq istədiklərini müəyyən etmək və bu cür fəaliyyətləri onların 

tələblərinə uyğun şəkildə təşkil etmək son dərəcə vacibdir. 

Təşkilati-idarəetmə vasitələri - İşçilərin motivasiyasında tə-

sirli olan bütün vasitələr iqtisadi və psixo-sosial mənşəli deyil. 

Bəzi təşkilati və idarəetmə vasitələrinin işçiləri işə yönəltməsin-

də, hədəflərinə çatmağı həvəsləndirmədə təsirli olduğu görülür. 

Buna görə təşkilati-idarəetmə vasitələri işdən-işə fərqlənir. 

Menecerlərin işçiləri yaxından tanıması vacibdir. Şəxsiyyət 

strukturlarındakı fərqlər, işçilərin istək və ehtiyacları, eyni 

vasitələrlə motivasiyasını mümkünsüz edir. Ədəbiyyatda ən çox 
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istifadə olunan təşkilati və idarəetmə vasitələri məqsəd birliyi, 

səlahiyyət və məsuliyyət tarazlığı, təhsil və yüksəliş, qərarlarda 

iştirak, ünsiyyət və fiziki şərtlərin yaxşılaşdırılması ilə 

əlaqələndirilir. 

Məqsəd birliyi - İşçilərin motivasiyasında təsirli olan ilk 

təşkilati-idarəetmə vasitəsi məqsəd birliyidir. Motivasiyanın 

başlanğıc nöqtəsi işçiləri məqsədlərinə çatmaq üçün motivasiya 

etmək və səfərbər etməkdir. Buna nail olmaq üçün, işçilərin 

ümumi hədəflər ətrafında toplanmasını təmin etmək, şəxsi və 

təşkilati hədəflər arasında bir tarazlıq yaratmaq lazımdır. İşçilər 

və təşkilatın bir-birindən qarşılıqlı gözləntiləri var. İşçilər 

təşkilatın gözləntilərinə cavab verərsə, hər iki tərəfin qarşılıqlı 

hədəflərinə çatması üçün, ehtiyacları təşkilat tərəfindən qarşılanır. 

Məqsəd birliyi, təşkilati birliyə gətirib çıxarır. Məqsəd birliyini 

təşkil edən menecerlərdir. Əgər menecer, tabeliyində olanları 

işlərində dürüst və səmərəli işləməyin həm öz mənfəətlərinə, həm 

də iş maraqlarına yönəldildiyinə inandıra bilsə, işçi təşkilatın 

məqsədlərinə töhfə verməklə öz məqsədlərinə xidmət etdiyi 

şüuruna çata bilər. Bununla yanaşı, təşkilati və fərdi hədəflərin 

fərqli səbəblərdən toqquşması tamamilə təbiidir. Əhəmiyyətli 

olan bu qarşıdurmanı fərdilik və duyğudan təcrid etmək, sosial və 

rasional zəminə söykənən ümumi hədəflərə yönəltməkdir. 

İşçilərin hədəflərini müəyyənləşdirməyə və təşkilatın məqsədləri 

barədə onlara məlumat verməyə çalışmaq lazımdır. Əgər menecer 

işçilərin hədəfləri ilə maraqlanmırsa, onları öyrənmək üçün səy 

göstərmirsə, iş məqsədləri barədə işçilərə məlumat vermirsə, 

işçilər özlərini biznesə aid hiss etməyəcək və məqsədlər üçün səy 

göstərməyəcəklər. 

İşin genişləndirilməsi və zənginləşdirilməsi - İşçiləri moti-

vasiya etmək üçün istifadə edilən digər təşkilati-idarəetmə vasi-

təsi, iş yerlərinin genişləndirilməsi və zənginləşdirmə təcrübə-
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ləridir. Bu tətbiqlərlə şirkətin içərisində kiçik dəyişikliklər edilir 

və bu şəkildə insanların işlərindən daha çox zövq almaları təmin 

olunur. İşi sevgi ilə etmək, işçilərin bu işdəki məmnuniyyətini 

artırır və onlara motivasiya verir. 

İşin genişləndirilməsi, vəzifələrin üfüqi genişləndirilməsidir. 

Hər gün eyni işi görmək qaydası bir müddət sonra işçiləri darıx-

dırır və bu cansıxıcılıq işçiləri narazı salır. Bu vəziyyət, işçiləri 

ruhdan salır və motivasiya olunmalarının qarşısını alır. Bu gün, 

gündəlik işlərin işçilər üçün ən çox gərgin iş olduğu qəbul edilir. 

İşin genişləndirilməsi ilə bu vəziyyət yox olur və işçilər üçün 

daha xoş və fərqli mühit formalaşır. İş zənginləşdirmək, işçiyə 

işini planlaşdırma, təşkiletmə və nəzarət etmək imkanlarını təmin 

etmək, onun səlahiyyət və məsuliyyətini artırır. İş zənginləşdirmə 

metodunun, təşkilatdakı işləri daha yüksək səviyyədə razı salacaq 

və işçiləri motivasiya edəcək şəkildə dəyişdirmək və yenidən 

təşkil etmək məqsədi daşıdığını söyləmək mümkündür.  

Fiziki şərtlərin yaxşılaşdırılması - İş yerindəki fiziki 

vəziyyətin yaxşılaşdırılması, işçilərin təşkilatda keçirdikləri 

saatlarda daha rahat və dinc işləmələri ilə birbaşa bağlıdır. Bu 

gün bir çox insan iş yerlərini dəyişdirməyin ən vacib səbəbləri 

arasında təşkilatdakı mənfi fiziki şərtlərə işarə edir. Evindən 

sonra ən böyük vaxtını işində keçirən işçi çalışdığı yerin xoş və 

rahat olmasını istəyir. İşıqlandırma, istilik, havalandırma, səs-küy 

və titrəmə işçinin işləmək istəyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

edir. Buna görə, işçi işə ən qısa müddətdə uyğunlaşacaqsa, iş yeri 

və ona təsir edən şərtlər çox yaxşı seçilməli və düzəldilməlidir. 

Bu istiqamətdə görülən bütün səylər müəssisələrdən daha çox 

insanı hədəf aldığından, işçini məmnun edəcək, xüsusən iş şərtləri 

işçinin istəklərinə uyğun olaraq yaxşılaşdırılsa, bu şərtlərin 

effektivliyi daha da artacaqdır. 
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Təşkilatdakı fiziki şərtləri yaxşılaşdırmaq üçün səy 

göstərmələri və bu nöqtədə işçilərdən dəstək alması menecerlər 

üçün son dərəcə vacibdir. Daha yaxşı şəraitdə işləmək işçilərin 

fəaliyyətini artırır, işdən məmnunluqlarını artırır və işdən 

çıxmalarını azaldır. Fiziki şəraitin yaxşılaşdırılması, ixtisaslı və 

məlumatlı işçilərin işlərini tərk etmələrinin qarşısını alan təsirli 

strategiyalardan biridir. 

Səlahiyyət və məsuliyyət tarazlığı - Menecerlərin 

müəssisələrdəki bütün səlahiyyətlərə sahib olması və tabeliyində 

olanlara heç bir səlahiyyət vermədikləri işçiləri mənfi istiqamətdə 

hərəkətə gətirir. Təşkilatlarda iş qurma məsuliyyətinin çox hissəsi 

işçilərin üzərinə düşürsə, səlahiyyətlilər rəhbərlərin əlində qalır. 

Belə bir vəziyyətdə idarəetmə funksiyasının ən vacib prinsiplərin-

dən biri səlahiyyət və məsuliyyət balansı pisləşir. Səlahiyyət tez-

tez menecerlər üçün gücü simvolizə etdiyinə görə, əksər mene-

cerlər güclərini itirmək istəmirlər, buna görə də bütün işlərə özləri 

nəzarət edirlər. 

 

1.3.5. Nəzarət funksiyası 

Nəzarət - idarəetmə funksiyalarının sonuncusudur. Nəzarət, 

istənilən məqsədlərə çatdığını və ya nə dərəcədə çatdığını 

araşdırmaq və lazım olduqda düzəldici tədbirlər görməkdən 

ibarətdir. Məlum olduğu kimi, təşkilatlar müəyyən hədəflərə nail 

olmaq üçün yaradılan qurumlardır. Düzəldici funksiya olan 

auditin əsas məqsədi, müəssisənin planlarını həyata keçirməkdir. 

İdarəetmə sistemi plana təsir etdiyi kimi, plan da nəzarətə təsir 

edir. Nəzarəti həyata keçirmək üçün, əvvəlcədən təyin olunmuş 

bir məqsəd, plan və siyasətin mövcudluğu lazımdır. Bundan sonra 

fəaliyyətin nəticələri alınır və işin uğuru qiymətləndilir. Cari işin 

uğuru və planda müəyyən edilmiş standartlar müqayisə edilir və 

nəticədə düzəldici tədbirlər görülür. 
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Nəzarət, məqsəd və planlara əsaslanmalıdır. Burada nəzarət 

olunan amil, iş hədəflərini reallaşdırmaq üçün, qurulmuş planla-

rın yerinə yetirilib-yetirilməməsidir. İdarəetmə mexanizmləri, işin 

və nəzarət olunan fəaliyyətin ehtiyaclarından asılı olaraq hazır-

lanmışdır. Nəzarət metodları çevik olmalıdır. Nəzarət qərəzsiz, 

qənaətli, əhatəli olmalı və məqsədə xidmət etməlidir. Nəzarət 

prosesi nəticəsində düzəldici tədbirlər görülməli, səhvlərin səbəbi 

müəyyənləşdirilməlidir. 

Nəzarət prosesinin mərhələləri 

Nəzarət mərhələlərini aşağıdakı kimi sadalaya bilərik: 

- Standartların müəyyən edilməsi; 

- həqiqi vəziyyətin təyin edilməsi; 

- standartların və həqiqi vəziyyətin müqayisəsi, meydana 

çıxan problemlərin təyin olunması və izahı; 

- meydana çıxan problemlərə görə düzəldici tədbirlərin 

həyata keçirilməsi. 

Standartların müəyyən edilməsi 

Audit funksiyasının icrasında, əldə edilən nəticələrin ilkin 

əməliyyat məqsədləri ilə uyğunluğunu göstərmək üçün, bəzi 

tədbirlərə ehtiyac var. Bu meyarlara standart deyirik. Bu stan-

dartlar əvvəlcədən təyin olunmuş iş məqsədlərindən irəli gəlir. Bu 

standartlar, təşkilatın müxtəlif səviyyələrində rəhbərlərdən, 

şöbələrdən və ya işçilərdən gözlənilən uğur səviyyələrinin spe-

sifik ifadələridir. Standartların müəyyənləşdirilməsinə gəldikdə, 

üzərində dayanılması lazım olan üç məqam vardır: 

- Standart mənbələrin təyin edilməsi - daxili və xarici 

qurumlardan əldə edilə bilər. Daxili qurumlardan gələn standart 

mənbələrə planlar (büdcə, cədvəl), təşkilati təlimatlar və əmrlər 

daxildir. 

- Strateji nəzarət nöqtələrinin təyin edilməsi - qısa müddət-

də və ya plan və proqramlardan kənarlaşmadan aşkar edilə bilən 
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əsas nöqtələrdə müəyyənləşdirilməlidir. Bu nöqtə nəzarətin 

mərkəzindədir.  

- Standart növlərinin təyin olunması - əsas standart növ-

lərini fiziki, kapital, gəlir standartları və qeyri-maddi standartlar 

kimi göstərə bilərik. 

Həqiqi vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi 

Həqiqi vəziyyəti təqdim etmək birinci mərhələdə müəyyən 

edilmiş standartlarla müqayisə baxımından zəruri bir mərhələdir. 

Vəziyyətin bu mərhələdə üzə çıxarılması müşahidə, təhlil və şərh 

ilə bağlıdır. Həqiqi vəziyyətin nəticələri menecerə rabitə kanalları 

vasitəsilə çatdırılır. Menecer real vəziyyəti ya özü, ya da 

başqaları vasitəsi ilə öyrənə bilər. Üçüncü mərhələ standartlarla 

faktiki vəziyyətlər arasında müqayisə tələb edir. Vəziyyətin bu 

müqayisəsində və izahında səhv etməmək üçün, ilk növbədə 

standartlar ən uyğun, real və obyektiv olmalıdır. Bu müqayisədə 

iki ehtimal var. Birincisi, heç bir fərq yoxdur. Bu vəziyyətdə heç 

bir problem yoxdur. İkincisi, müəyyən bir fərqin ortaya çıxması-

dır. Fərq müsbətdirsə, müəyyən edilmiş standartları aşmaq, mənfi 

isə, standartların altına düşmək deməkdir. Fərq mənfi olarsa, 

fərqin əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Belə bir 

araşdırma hansı tədbirlərin görülməsini ortaya qoyur. Yoxla-

manın əsas məqsədi başqalarını cəzalandırmaq deyil, vaxtında 

düzəldici tədbirlər görmək və gələcək üçün hansı tədbirlərin 

görülə biləcəyinə qərar verməkdir. Bu baxımdan, problemlərin 

səbəblərini tapmaq, səbəb ilə tədbirlər arasında bir əlaqə qurmaq 

və tədbirlərin təsirli və rasional olmasını təmin etmək lazımdır. 

Nəzarət növləri 

Müəssisələr öz fəaliyyətlərini üç yolla izləyir və nəzarət 

edirlər:  

Perspektiv audit - işlər və fəaliyyətlər başlamazdan əvvəl 

istifadə ediləcək daxilolmalara nəzarət edərək səhvləri minimuma 
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endirməyi hədəfləyir. İşdə daxilolmalar izlənilir və nəzarət 

olunur. Məqsəd, daxilolmaların keyfiyyətini təmin etməkdir.  

Paralel audit - problemlər, səhvlər müəyyənləşdirilir və eyni 

zamanda həll olunur. 

Retrospektiv audit - fəaliyyətin nəticələrinə yönəlmiş və 

problemlər meydana gəldikdən sonra ən çox istifadə olunan 

ənənəvi yoxlamadır. Bu yoxlama növündə hər bir iş başa 

çatdıqdan və nəticələr əldə edildikdən sonra son məhsulun, layihə 

nəticələrinin və ya yerinə yetirilən xidmətlərin keyfiyyəti 

qiymətləndirilir və yoxlanılır. 

Effektiv idarəetmə sisteminin xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 

sadalamaq mümkündür: 

1. Audit - düzəldici tədbirlər görməlidir. Yoxlamanın əsas 

məqsədi olan düzəldici tədbirlər görüldüyü müddətdə auditin 

uğurundan danışa bilərik. Düzəldici tədbirlər görülməzdən əvvəl 

səhvlər birbaşa aşkarlanmalı, səbəbləri araşdırılmalı və qüsurlu iş 

sistemləri aşkarlanmalıdır. 

2. Nəzarət əhatəli olmalıdır. Audit fəaliyyəti bütün təşkilatı 

əhatə etməlidir. Xüsusilə, auditin yaxşı keçirilməsinə nail olmaq 

üçün, ali rəhbərliyin bütün təşkilati məqamları əhatə etməsi 

vacibdir. Hər şöbənin gördüyü işlər bir-birindən fərqli olsa da, 

bir-biri ilə sıx əlaqəlidirlər. 

3. Yoxlama tez-tez keçirilməlidir. Auditin işinə fayda 

gətirməsi üçün, tez-tez nəzərdən keçirilməli və iqtisadi, qərəzsiz 

və çevik olmalıdır. 

4. Nəzarət çevik olmalıdır. İşin fəaliyyət göstərdiyi daxili və 

xarici mühit daim dəyişdiyindən planlar, proqramlar və siyasətlər 

tez-tez dəyişir. Nəticədə idarəetmə sistemi çevikdir. Elastiklik 

xüsusilə gözlənilməz hadisələr qarşısında göstərilməlidir. Audit 

fəaliyyətindəki çeviklik dəyişən şəraitə uyğunlaşmaq və təşkilati 

fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi baxımından vacibdir. Ən keyfiy-
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yətli audit, səhvləri aşkarlayan və ptaktiki əməllər tələb edən bir 

yoxlamadır. Planlaşdırma gələcəkdə proqnozlaşdırılan hadisələrə 

əsaslanır. Plan çox yaxşı qurulsa da, gözlənilməz hadisələr 

plandan kənarlaşmalara səbəb olur. Yoxlama sistemi, plandakı 

səhvlər üçün qısa müddətdə düzəldici tədbirlər göstərməlidir. 

5. Nəzarət başadüşülən olmalıdır. Auditin effektivliyi onun 

başa düşülməsindən asılıdır. Təşkilatın müxtəlif səviyyələrində 

çalışan menecerlər yoxlamanın necə işləyəcəyini bilməlidirlər. 

İşçilər audit və standartları başa düşmürlərsə, təcrübələrini 

standartlara uyğun həyata keçirə bilməzlər. 

6. Auditin ümumi məqsədi iş məqsədlərinə çatmağı asanlaş-

dırmaqdır. Bununla, yoxlamanın aparılması üçün strategiyalar, 

siyasətlər və planlar dəqiq müəyyənləşdirilməli və arzu olunan 

hədəflər qoyulmalıdır. Bu hədəflər, siyasətlər, strategiyalar, me-

todlar və büdcələr tətbiqetmə standartını təmin etdiyi üçün, 

fəaliyyətin nəticələri bu standartlarla ölçülməlidir. Audit tətbiqet-

məni standartlaşdırır, səmərəliliyi artırır və xərcləri dəyişdirir. 

7. Audit fəaliyyətin ehtiyaclarını əks etdirməlidir. İdarəetmə 

sistemləri işə uyğun olmalıdır. Satış şöbəsinin nəzarət sistemi 

xüsusiyyətləri baxımından maliyyə şöbəsinin nəzarət sistemindən 

fərqlənir. Çünki satınalma şöbəsinin nəzarəti tamamilə fərqlidir. 

Kiçik müəssisələrdə audit sistemi böyük müəssisələrə nisbətən 

çox fərqlidir. Büdcələr, standart vaxtlar və ya xərclər və maliy-

yələşdirmə nisbətləri kimi müəyyən üsullar bir çox müəssisədə 

tətbiq oluna bilər. 

8. Təşkilat, müəssisədəki rəsmi münasibətləri təyin etdiyi qə-

dər, idarəetmə funksiyalarının tətbiq olunduğu yerdir. Hər bir 

menecer məsuliyyət və səlahiyyət dairəsində adekvat təcrübə nü-

mayiş etdirməlidir. Audit hesabatları düzəldici tədbirlər görmək 

səlahiyyəti və məsuliyyəti olan menecerlərə yönəldilməlidir. 
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9. Nəzarət irəliyə baxmalıdır. İstədiyiniz hədəfə işin ümumi 

prinsipi olan minimum xərclərlə nail olmaq da nəzarət sistemində 

tətbiq olunmalıdır. Audit funksiyasını yerinə yetirərkən minimum 

xərclə nəzarəti təmin etməyə çalışılmalıdır. Müxtəlif məlumat 

axını fəaliyyətləri ən qənaətcil şəkildə edilməlidir. 

10. Audit qərəzsiz olmalıdır. Təşkilat müxtəlif insan kollek-

tivi olan bir sistem olduğundan, emosional davranışların yüksək 

olduğu bir mühitdir. Audit qərəzsizdirsə, o mürəkkəbləşir. Belə 

hallarda, auditin əsas götürdüyü standartlar daha çox emosional 

məlumatlardan asılıdırsa, auditdən istənilən nəticə əldə edilə 

bilməz. 

 

 

1.4. KORPORATİV İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ 

Korporativ idarəetmə şirkətlərdə risklərin idarəolunması, 

nəzarət prosesləri və strukturları ilə bağlı rəhbərlik, direktorlar 

şurası, səhmdarlar arasında münasibətləri əhatə edən və 

investisiyaların cəlb olunması üçün şərait yaradan bir idarəetmə 

formasıdır. Bu idarəetmədə investisiya fəaliyyətinin innovasiya 

prosesi bir neçə mərhələdən keçir (şəkil 1.6) 
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Şəkil 1.6. İnvestisiya fəaliyyətinin innovasiya prosesi 

 

 

 

Korporativ idarəetmə şirkət müdirlərini və şirkətin maraqları-

nı təmsil edən səhmdarların və bütün iqtisadi tərəflərin mənfəətlə-

rini vahid strateji məqsədə və planlı fəaliyyətə yönəldən təşkilati-

iqtisadi, hüquqi qaydalardır. Strateji idarəetmənin ən mükəmməl 

forması olan korporativ idarəetmə şirkətin strategiyasının hazır-

lanmasını, investisiyaların və maliyyə məsələlərinin həllini, 

resursların səmərəli şəkildə idarəolunmasını, biznes fəaliyyəti 

üçün təşkilati-hüquqi bazanın yaradılmasını, şirkətdaxili və şir-

kətlərarası münasibətlərin strateji məqsədə nəzərən tənzimlən-

məsini, səhmdar cəmiyyətləri orqanlarının fəaliyyətinin sistem-

ləşdirilməsini, istehsal tərəflərinin korporativ hüquqlarının təmin 

İnvestisiyaya olan 
tələbatın formalaşması: 

Tələbatın 
eyniləşdirilməsi və 
xüsusiləşdirilməsi 

İnvestisiyaların 
keyfityət və kəmiyyət 

həcminin 
müəyyənləşdirilməsi 

İnvestisiyaların 
təqdimatının 

sənədləşdirilməsi: 

•proqram;biznes-plan 

İnvestisiya 
mənbələrin 

•axtarışı;seçilməsi 

İnvestisiyalardan 

səmərəli istifadə  
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olunmasını iqtisadi, təşkilati, hüquqi norma və qaydalar ilə idarə 

edən bir idarəetmə mexanizmidir. 

Korporativ idarəetmə şirkət və korporasiyalarda səhm, 

direktorlar şurası və menecmentin səmərəli iqtisadi əlaqələrini və 

strateji inkişafını təşkil edən innovativ və alternativi olmayan 

idarəetmə sistemidir.  

Korporativ idarəetmənin maliyyə, hüquqi, təşkilati-texniki, 

marketinq, kadr məsələlərinin həlli nəzarət şurası, səhmdarlar 

cəmiyyəti, təftiş komissiyası tərəfindən həyata keçirilir və kor-

porativ idarəetmə sistemi çərçivəsində şirkətdə bütün səhmdarlara 

adil münasibətin təmin olunması və onların hüquqlarının 

qorunması, şirkətin strateji fəaliyyətinin təhlil edilməsi, şirkətin 

fəaliyyətinə nəzarət edilməsi, səhmdarların, işçilərin, menecer-

lərin və digər maraqlı tərəflərin (istehlakçılar, kreditorlar, dövlət, 

təchizatçılar, yerli idarəetmə orqanları) maraqlarının tənzimlən-

məsi, idarəetmə qərarlarının qəbul olunması kimi funksiyaları 

yerinə yetirir. Lakin, kəsişən və toqquşan müxtəlif maraqların 

orta məxrəci şirkətin sabitliyi və gəlirliliyidir.  

Korporativ idarəetmənin əsas məsələlərdən biri şirkətin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə strateji, taktiki və operativ 

nəzarətdir. Şirkətin əsas məqsədinə çatmaq səviyyəsini uzun 

zaman ərəfəsində (5-15 il arası) müəyyənləşdirən strateji nəzarət 

mal, qiymət və əlaqə siyasətlərini formalaşdırırsa, taktiki nəzarət 

davam etməyən bir zaman ərəfəsində (1-1.5 il) yerinə yetirilən 

təsərrüfat tədbirlərinin vaxtı-vaxtında səmərəliliyini qiymətlən-

dirirsə, operativ nəzarət çox qısa zaman ərəfəsində sahibkarlıq 

fəaliyyətinin nəticələrini daimi monitorinq şəklində dəyərləndirir.  

Qiymətli kağızlar bazarının aşağı səviyyəli likvidliyi, real 

səhmlərin azlığı və səhm mülkiyyətinin təmərküzləşməsi 

korporativ nəzarət bazarının inkişafını ləngidir. Bu problemin 

tənzimlənməsinə şərait yaradan ticarət bazarlarının, bank 
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səhmləri bazarının və kreditorların (iri bankların) tərəfindən 

həyata keçirilən monitorinqin rolu böyükdür. Lakin, bu 

vəziyyətdə səhmdarların deyil, ilk növbədə kreditorların 

maraqları önə çəkilir. Bunların tənzimlənməsi üçün şirkətin 

strateji idarə olunması sahəsində nəzarət funksiyasını yerinə 

yetirən nəzarət şurası orqanının səhmdarlar və qanunvericilik 

qarşısında məsuliyyəti daha böyükdür. 

Şirkətin daxili nəzarətini yerinə yetirən nəzarət şurasına 

səhmdarlar öz mənafelərini qorumaq üçün kənardan öz 

nümayəndələrini, müstəqil direktorları da daxil edə bilərlər. 

Çünki onlar menecerlərin fəaliyyətini və maliyyə hesabatlarını 

araşdırmaq, risklərin idarə olunması və korporativ strategiyanın 

hazırlanması imkanlarına malikdirlər.  

Korporativ idarəetmədə daxili nəzarət mexanizmini həyata 

keçirən digər bir orqan da səhmdarların ümumi toplantısıdır. 

Lakin, onların fəaliyyəti daima inzibati idarəçilərin və iri 

səhmdarların təzyiqi altında olur. 

Böyük şirkətlərdə korporativ nəzarətin əsas amillərindən biri 

iş yerlərinin qorunmasına, məvaciblərin və sosial zəmanətlərin 

mühafizə olunmasına maraqlı olan əmək kollektivinin 

mövqeyidir. Şirkətin menecerləri münaqişədən çəkinmək üçün 

dövlətin qanunları və şirkətin nizamnaməsi çərçivəsində onların 

maraqları ilə hesablaşmalıdırlar.  

Marketinq konsepsiyasına əsaslanan korporasiyalar bir çox 

məqsəd (bazarın müəyyən hissələrinə malik olmaq, rəqabətdə 

müəyyən yer tutmaq, satış həcmini, istehsalı, işçilərin sayını və 

gəlirini artırmaq) seçimi qarşısında qalır və alternativlərdən daha 

səmərəlisini seçim etmək məcburiyyətində olurlar. Əgər 

korporasiyalar fərqli sahələri (sənaye, ticarət, maliyyə) əhatə 

edirsə, onların məqsəd və strategiyaları fərqli olmalıdır. Onları 

vahid bir məqsəd və strategiyaya yönəltmək mümkün olmadıqda, 
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çoxməqsədli, çoxyönlü idarəetmə metodu tətbiq olunur. Bu 

məqsədlərə nəzərən strateji planlaşdırma həyata keçirilir və əldə 

olunan nəticələr mütəmadi təhlil olunur.  

Korporativ strukturda təmsil olunan şirkətlərin səmərəliliyini 

müəyyənləşdirmə prosesində elmi-araşdırma və təcrübi-konstruk-

siya təşkilatlarının imkanlarını, investisiyaların cəlb olunmasını 

və istehsal gücünü nəzərə almaq lazımdır. Burada ən səmərəli ya-

naşma sinergetik yanaşmadır. İstehsalın inteqrasiyası üzərində 

formalaşan yanaşmanı şirkətdə səhmlərin dövriyyəsində, resurs-

ların səfərbər olunmasında və onların vahid strateji idarəetmə 

istiqamətində inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır.  

Səhmlərin dövriyyəsi korporasiyanın strukturuna yeni 

mülkiyyətçilərin daxil olmasına və əmlakın yenidən bölüşdürül-

məsinə şərait yaradır. Bunlar bir neçə strukturun vahid bir 

mərkəzdə birləşməsinə və funksiyaların ötürülməsinə səbəb olur. 

Korporativ inteqrasiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ilə 

bağlı halların tənzimlənməsi modelləri ilə yanaşı, fərqli ölkələrin 

təcrübəsində öz təsdiqini tapmış yanaşmalar da mövcuddur. 

Əməliyyat xərcləri nəzəriyyəsinin müddəaları əsasında 

yanaşmaya görə inteqrasiya olunan şirkətlərin resurslarının 

konkret bir istiqamətdə inkişaf etməsinə və konkret məhsulların 

istehsalı sahəsində ixtisaslaşmasına, sahələrarası istehsal müna-

sibətlərinin sinergetik xarakter almasına və innovasiyaların 

tətbiqinə şərait yaradır. Bu yanaşmada yeni məqsədlərə yönəlik 

və şərikli uzunmüddətli layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsi 

olaraq texnoloji-iqtisadi istehsal şərtlərinin dəyişmə ehtimalı ilə 

yanaşı, maliyyə resurslarının ortaq idarə olunması ehtimalı da 

böyükdür. Bu yanaşmada ortaq fəaliyyətin səmərəliliyi “gəlir-

xərclər” meyarı ilə ölçülür.  

Rəqabət şəraiti yaradan yanaşmanı şərtləndirən amillər kor-

porativ mədəniyyət və ideologiyanın, satış həcmini qoruyan və ya 
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inkişaf etdirən uzunmüddətli strateji fəaliyyətin, keyfiyyət və 

məhsul qiymətinin, innovasiya potensialının varlığı ilə bağlıdır. 

Bu yanaşma, korporasiyada inteqrasiya mühitinin formalaşması-

nı, eyni bazarda fəaliyyət göstərən şirkətlərin innovasiya poten-

sialı, istehsalın texnoloji səviyyəsi, məhsulun keyfiyyəti və 

qiyməti, iş yerləri və xidmətlərin səviyyəsi, menecmentin 

səmərəlilik təhlilini və digər məsələlərin müqayisəli təhlilinin 

həyata keçməsini təmin edir. 

Korporasiyanın satış üçün təqdim etdiyi son məhsul 

rəqabətin əsas göstəricisidir. Bu rəqabətdə korporasiyalararası və 

korporasiyadaxili əlaqələrin inkişafı, təchizatçı, satıcı və 

istehlakçı arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi mühüm rol 

oynayır. Bu məsələlərin tənzimlənməsində əmək fəaliyyətinə 

məna aşılayan və korporasiyanın əsas idarəetmə obyekti olan 

ideologiyanın, yəni korporasiyanın ideya və dəyərlərinin rolu 

böyükdür. Milli iqtisadiyyatın idarəedilməsinin müxtəlif 

iyerarhiyalarında rəqabət qabiliyyətliliyinin həyata keçirilməsi bir 

neçə mərhələdən keçir (şəkil 1.7) 
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Şəkil 1.7. Milli iqtisadiyyatın idarəedilməsinin müxtəlif 

iyerarhiyalarında rəqabət qabiliyyətliliyinin həyata keçirilməsi 

 

Korporativ ideologiyanın əsasında heyətin səfərbərliyi, kor-

porativ məqsədlərin və kimliyin (biz-onlar, bizimkilər-yadlar 

ziddiyatı) müəyyənləşməsi kimi məsələlər dayanır. Çünki onlar 

hüquqi normalardan fərqli olaraq korporasiyanın insan resursla-

rını daha güclü təsir dairəsində saxlayan və onların sosial-iqtisadi 

davranışlarını müəyyənləşdirən mədəni norma və stereotiplərlə 

sıx bağlıdır. Məhz, bu normalar korporasiya daxilində korporativ 

etikanın formalaşmasına və inkişaf etməsinə şərait yaradır.  

Maliyyə menecmeti nəzəriyyəsinə əsaslanan yanaşmaya 

görə, korporasiyaya inteqrasiya olunan şirkətlərin motivləri 

resurslardan daha səmərəli şəkildə istifadə olunmasına, vergi 

ödənişlərinə qənaət edilməsinə, bazar qiymətlərindən də aşağı 

Milli 
iqtisadiyyatın 

rəqabət 
qabilliyyətliliyi  

Sahələrin rəqabət 
qabilliyyətliliyi   

Ölkənin 
reqionlarının 

rəqabət 
qabilliyyətliliyi  

Müəssisələrin 
rəqabət 

qabilliyyətliliyi  

Məhsulun 
(xidmətin) 

rəqabət 
qabilliyyətliliyi  
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qitmətlərdə aktivlərin alınmasına, vergi güzəştləri olan şirkətlərlə 

birləşmək imkanının əldə edilməsinə, investisiyaların məhdud-

luğu şəraitində müstəqil maliyyə fondlarından müvəqqəti 

yararlanmasına, korporasiyanın yaradılması nəticəsində yüksək 

gəlirin qazanılmasına şərait yaranır. İnnovasiyanın təşkili və idarə 

edilməsi prosesi bir neçə aspektlərdən asılıdır (şəkil 1.8). Bu 

baxımdan, şirkətin investisiya imkanlarına təsir edən və iqtisadi 

səmərəliliyi müəyyənləşdirən amillər korporasiyanın dəyərini 

artıran istiqrazların cəlb olunmasından mənfəət götürməsini, 

şirkətin xammal, material və qurğularla təchizatçılarından asılı 

olmasını, şirkətə bazar dəyişikliklərinə həssas olmağı, dövlət 

orqanları tərəfindən şirkətə nəzarət və tənzimləmə siyasəti həyata 

keçirməsini təmin edir.  

Korporativ idarəetmədə innovativ yanaşmalar xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Yeni sahibkarlıq ideyaları, təşəbbüslərinin 

inkişaf etməsi və onların reallaşması üçün mühit yaradılmalıdır. 

Yəni, şirkətin personalının yaradıcılıq potensialının fəallaşdırıl-

ması və istifadə edilməsi yolları araşdırılmalıdır. Çünki bu yanaş-

ma innovasiya fəaliyyətinin strateji birliyinin təmin olunmasına, 

idarəetmənin tənzimlənməsinə və şirkətin strateji inkişafına zə-

min hazırlayır. 

Müxtəlif ölçülü paylara malik olan səhmdarların səsvermə 

imkanları da fərqlidir. Bu imkanlar, onların şirkətlərdə olan pay-

larının həcmindən asılıdır. Bu prinsip şirkətlərdə az paya malik 

olan səhmdarların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Nəticədə, kiçik 

pay sahibi olan səhmdarlar öz paylarını sataraq kənara çəkilmək 

məcburiyyətində qalırlar. Bu isə, səhmlərin bir qrup insanların 

əlində cəmləşməsinə və inhisarçılığın inkişaf etməsinə şərait ya-

radır.  
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Şəkil 1.8. İnnovasiyanın təşkili və idarə edilməsi prosesi 

 

 
 

Korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi şirkətin gəlirlə-

rinin, səhmlərinin dəyərinin, investorların və səhmdarların şirkətə 

inamının artmasına, riskin azalaraq şirkətin dəyərinin yüksəlmə-

sinə şərait yaradır. Mənfəətli şərtlər şirkətin cəlbediciliyini artırır 

və səhmin qiymətinin yüksəlməsini təmin edir. Tikinti şirkətində 

korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi müxtəlif sahələrə 

investisiyaların cəlb olunmasını təmin edir. Bu mexanizmin işə 

düşməsi ilk növbədə dövlət və şirkət tərəfindən səhmdarların 

hüquqlarının təmin olunması səviyyəsindən asılıdır. Yüksək 

səviyyəli korporativ idarəetmə şirkətin bazar dəyərini və səmərəli 

fəaliyyətini tənzimləyir. Bu baxımdan, şirkətlərdə korporativ 

idarəetmənin yeni model və yanaşmalarının tədqiqi və onların 

tətbiqi yollarının müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

 

 

Elmi texniki-
texnoloji 

aspekt 

Normativ 
hüquqi aspekt 

İqtisadi-sosial 
aspekt 

Təşkilatı 
aspekt 

İnnovasiya 
fəaliyyətinintə

şkilatı 
formaları 

Beynəlxalq 
aspekt 

İnformasiya-
kommunikasiya 

aspekti 
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1.5. KORPORATİV İDARƏETMƏNİN ƏSAS 

PRİNSİPLƏRİ 

Şirkətdə nəzarət funksiyalarının reallaşmasının əsas şərt-

lərindən biri korporativ idarəetmənin prinsipləridir. Çünki bu 

prinsiplər şirkətin daxili idarə olunması mexanizmlərinin forma-

laşması, idarəsi və nəzarət altında saxlanmasını, bölmələrarası 

əlaqənin, menecerlər, səhmdarlar, direktorlar şurası və digər ma-

raqlı tərəflər arasında münasibətlərin tənzimlənməsini təmin edir.  

Korporativ idarəetmə sisteminin əsas prinsiplərindən biri 

səhmdarların menecerləri cəlb edib azad etmək, fəaliyyətlərini 

yoxlayıb mükafatlandırmaq və öz maraqlarını təmin etmək ilə 

bağlı olan korporativ nəzarətdir. Çünki korporativ idarəetmənin 

həyata keçirilməsi prosesində nəzarət mexanizminin tətbiqi forma 

və metodlarının xüsusi rolu vardır. Nəzarət mexanizmi daxili və 

xarici təzahür formalarında ortaya çıxır.  

Xarici mexanizmlərə aiddir: 

- infrastruktur; 

- bank nəzarəti; 

- korporativ qanunvericilik (xüsusi qanunlar, ümumi 

kodeks, normativ aktlar, qaydalar); 

- korporativ nəzarət bazarı (rəqiblərin şirkəti müflis etməsi 

və menecerlərin dəyişdirilməsi); 

- menecerlərin yalnış siyasəti nəticəsində səmərəsiz 

fəaliyyət göstərən şirkətlərin böhran təhlükəsi; 

- maliyyə bazarına nəzarət;  

 Daxili mexanizmlərə aiddir: 

- auditor nəzarəti; 

- səhmlərin əldə olunması (mülkiyyətin cəmləşməsi); 

- menecer əməyinin ödənilməsi sistemi; 

- əmək kollektivi; 

- səhmdarların ümumi toplantı fəaliyyəti; 
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- seçim orqanı kimi şirkət menecmentinin fəaliyyətinə 

müşahidə və nəzarət səlahiyyətini həyata keçirən direktorların 

nəzarət şurası. 

Korporasiyanın fəaliyyətinə xarici iqtisadi amillər güclü təsir 

göstərirlər. Bu özünü ilk növbədə konkret bazarlarda olan rəqabət 

mühitində (məsələn, daşınmaz əmlak bazarında) biruzə verir. 

Maliyyə bazarına nəzarət mexanizmi şirkətin menecerlərinin 

səmərəli fəaliyyəti ilə səhmlərin qiyməti arasında tənzimləmə 

işlərinin aparılmasını, korporativ nəzarət bazarı isə, səhmdarlar 

tərəfindən nəzarətin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə, mülkiyyət 

hüququnun bölüşdürülməsini təmin edir. Lakin inkişaf etmiş fond 

bazarı olmadan bu nəzarət mexanizmlərinin gerçəkləşməsi ehti-

malı zəifdir. Xüsusilə, bazar iqtisadiyyatı sisteminə adaptasiya 

durumunda olan ölkələr üçün bu daha xarakterikdir.  

Korporativ idarəetmənin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Şirkətin idarə olunmasında maraqlı tərəflərin rolu 

Bütün maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlığın və birgə 

məsuliyyətin inkişaf etdirilməsi sayəsində iqtisadi səmərəlilik və 

yeni iş yerləri artırılmalıdır. 

2. Məlumatın açıqlığı və şəffaflığı 

Şirkətdaxili bütün səhmdarlar və mülkiyyət durumu, mövcud 

və gözlənilən risk, məqsəd və nəticə fəaliyyətləri, maliyyə-

təsərrüfat, idarəetmə strukturu, şirkətin siyasəti ilə bağlı 

məlumatlar maraqlı tərəflərə açıq və şəffaf şəkildə çatdırılmalıdır.  

3. Direktorlar şurasının vəzifələri 

Direktorlar şurası üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməli, 

fəaliyyəti barədə toplantılar və qurulan komitələr vasitəsilə 

hesabat verməli, icraedici orqanların fəaliyyətinə nəzarət etməli 

və yönəltməli, şirkətin (səhmdar cəmiyyətinin) strateji inkişafını 

müəyyənləşdirməli, səhmdarların seçkilərdə fəal iştirakını təmin 

etməlidir.  
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4. Səhmdarların hüquqları 

Səhmdarların öz hüquqlarını təmin etməsi üçün mövcud 

qanunvericilik bazasında korporativ idarəetmə sistemində 

müvafiq bir mühit yaradılmalıdır. Bunlara səhmdarların şirkətin 

gəlirində adil payı, şirkət barədə doğru məlumat, səhmlərin 

alınması və qeydiyyatı ilə bağlı mülkiyyət hüququ, səhmdarların 

ümumi toplantılarında iştirak etmək ilə bağlı hüquqları təmin 

edilməlidir. Lakin, səhmdarlar da onlara verilən bu hüquqlardan 

süni şəkildə istifadə edərək, şirkətin strateji inkişafına zərbə 

vurmamalıdırlar.  

5. Səhmdarlara münasibətdə ayrıseçkiliyin edilməməsi 

Bütün səhmdarların hüquqları ayrıseçkilik edilmədən təmin 

edilməlidir. Yəni, kiçik və xarici səhmdarlar da orta və böyük 

səhmdarların toplantılarında iştirak etməli, onlara bütün məlumat-

lar verilməli və korporativ münaqişələr tənzimlənməlidir. 

Korporasiyalara qoyulan sərmayələrin qorunmasını və 

artımını təmin edən strategiyaya və ona nəzarət edən idarə 

heyətinə malik olan korporativ idarəetmə sistemi biznesin inkişa-

fının zəmanətidir. Korporativ idarəetmə sisteminin tətbiqində 

şirkətdaxili (səhmdarların hüquqları, sahibkarlığın şəffaflığı, 

məsuliyyət, maliyyə hesabatı və s.) və xarici amillərin (səhm 

kapitalının cəmləşməsi səviyyəsi, fəal sərmayədarlar və s.) 

qarşılıqlı əlaqəsi sistemini təşkil edən monitorinq, informasiya 

mübadiləsi, nəzarət mühiti və fəaliyyətin tətbiqi, risklərin 

qiymətləndirilməsi məsələləri həll olunmadan, biznesin inkişafını 

təmin etmək mümkün deyildir.  

Korporativ idarəetmə təkmilləşdirilməsində əsas rol oynayan 

amillərdən biri səhmdar cəmiyyətlərinin strateji inkişafını təmin 

edən innovativ texnolgiyaların tətbiqi və biznes proqramlarının 

həyata keçirilməsidir. Şirkətlərdə bu kimi amillərin tətbiqi, 

yüksək vəzifəli şəxslərin daxili nəzarətlə bağlı funksiyalarını 
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uğurla yerinə yetirmələrinə, səhmdar cəmiyyətlərinin strategiya-

sının həyata keçirilməsində top-menecerlərlə direktorlar şurasının 

üzvləri arasında əməkdaşlığa, şirkətin səhmdarlarla, müxtəlif 

maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqəyə girməsinə şərait yaradır. 

İqtisadi sahələrdə strateji idarəetmənin korporativ idarəetmə 

metodları daha çox tətbiq olunur. Çünki məkanın müxtəlifliyi və 

iş rejiminin şəraitə görə dəyişkənliyi nəzərə alınanda, şirkətin 

vahid bir sistem halında idarə edilməsini təmin edən ən optimal 

idarəetmə forması Korporativ idarəetmədir. Şirkətdə bu birlik və 

operativliyi təmin etmək üçün korporativ idarəetmənin bir çox 

şərtlərini yerinə yetirmək zəruridir: 

- satış, servis xidməti, investisiya layihələrində iştirak, yeni 

resursların əldə edilməsiylə bağlı ümumi kommersiya və xarici 

iqtisadiyyat fəaliyyəti siyasətinin formalaşması; 

- şirkətlər yeni məlumatın yaradılması və mübadiləsi 

vasitəsilə işgüzar fəaliyyətə təkan verən vahid informasiya, 

hüquq, maliyyə və texnologiya məkanının yaradılması;  

- personalın peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması; 

- effektiv texnologiyanın, yeni növ avadanlıqların, yeni 

planlaşdırma qərarlarının tətbiqi proseslərin təkmilləşdirilməsini 

təmin edir. 

Səhmdarların şirkətdən və ya səhmlərini qoyduqları bir neçə 

şirkətdən gəlirləri səhmlərin sərfəli satışı və divident şəklində 

olur. Şirkətlər iqtisadi böhran vəziyyətdə onların tələblərini ödəyə 

bilmir. Kreditorlar şirkətlə bağladıqları müqavilə əsasında gəlir 

əldə edirlər. Təbii ki, investisiya qoyduqları şirkətin risklərdən 

çəkinərək sabit inkişaf etməsi və risksiz gəlir əldə etməsi onların 

maraqları çərçivəsindədir. Şirkətin işçiləri də iş yerlərini qoruyub 

saxlamaq, tibbi sığortasını mühafizə etmək, ailə büdcəsini 

pozulmaqdan qorumaq və ədalətli əmək haqqı almaq baxımından 

şirkətin sabit inkişafında maraqlıdırlar.  
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İstehlakçılar və təchizatçılar da öz tələbatlarının təmin 

olunması istiqamətində şirkətin sabit inkişafını dəstəkləyirlər. 

Yerli hakimiyyət orqanları şirkət tərəfindən yeni iş yerlərin 

yaranması, sosial proqramların həyata keçirilməsi, vergilərin 

ödənməsi baxımından şirkətin sabit inkişafına tərəfdardırlar.  

 

 

1.6. KORPORATİV İDARƏETMƏNİN MODELLƏRİ 

Korporativ idarəetmə modelinin infrastrukturu hər bir ölkə-

nin tarixi-mədəni və iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə əlaqədar olaraq 

formalaşır. Postsovet məkanında səhmdar cəmiyyətlərinin dövlət 

şirkətlərinin özəlləşdirilməsi nəticəsində yarandığını nəzərə alsaq, 

idarəetmə modelinin müəyyənləşdirilməsi prosesində bəzi amillə-

rin diqqət mərkəzində saxlanılması labüddür. Bu sahədə tədqiqat 

işlərini aparan mütəxəssislərin qənaətləri aşağıdakı kimidir:  

- maliyyə-iqtisadi durumun böhranı, şirkətin əmək haqqı ilə 

əlaqədar borclarının yüksək və davamlı olması; 

- bir çox şirkətlərin özəlləşdirilmə planını yerinə yetirmə 

prosesində olması; 

- bəzi dövlətlər öz təsir mexanizmindən istifadə edərək 

yalnız öz maraqlarını həyata keçirir; 

- səhmdar cəmiyyətlərinin rəhbər vəzifəsində olan şəxslər, 

dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsi ilə məşğul olurlar; 

- əksər səhmdar cəmiyyətlərinin səhm paketlərinin 

investisiya baxımından cəlbedici olmaması;  

- kredit borclanmaları, aşağı səviyyəli investisiya fəallığı və 

rəqabətqabiliyyəti; 

- Korporativ idarəetmə sistemində nəzarət şuralarının qeyri-

qənaətbəxş rolu; 

- səhmdar kapitalının səmərəsizliyi və destrukturizasiyası. 
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Korporasiyanın idarə olunmasının avtoritar modeli menecer-

lərin digər işçilər üzərində hakimiyyətini təmin edirsə, məsuliyyət 

modeli direktorların məsiliyyətini və onların qərarları üzərində 

nəzarət mexanizminin varlığını önə çəkir. Əslində, hər iki mo-

delin ahəngdar sintezi şirkətin fəaliyyəti üçün daha çox faydalı-

dır. Təbii ki, burada şirkət işçilərinin fərdi xüsusiyyətləri, ümumi 

mədəni səviyyəsi, psixoloji durumu və dəyərlər sistemi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Onları nəzərə almadan şirkətin səmərəli 

fəaliyyətinin təşkil olunmasını təmin etmək mümkün deyildir.  

Səhmdar cəmiyyətlərinin korporativ idarəetmə mexanizminin 

özünəməxsusluğu ilə yanaşı, ümumi anglo-amerikan, yapon və 

alman-avropa modelləri mövcuddur.  

1. Alman-avropa modeli: 

1. Qanunvericilik bazası – korporativ idarəetmə sistemində 

korporasiyaların, bankların, səhmdarların və işçilərin maraqlarını 

qorumağa yönəlmişdir. Alman qanunvericiliyində kiçik səhm-

darlar səhmləri geniş səlahiyyətlərə malik olan banklardan almaq 

məcburiyyətində qaldıqları üçün, səhmdarlar və banklar arasında 

münaqişələr qaçınılmazdır.  

2. Mülkiyyətin mərkəzləşməsi - Korporativ mülkiyyət növləri 

müxtəlif olduğu kimi (torpaq sahələri, daşınmaz əmlak, su 

hövzələri, həmçinin zehni mülkiyyət, məlumat, pul, qiymətli 

kağızlar), onun likvidlik və təsir səviyyəsinə görə növləri də 

fərqlidir. Onların idarə olunması strateji idarəetmənin tərkib 

hissəsidir. Korporasiya səhmlərinin əksəriyyəti onun inkişafında 

maraqlı olan və qərarların qəbulunda iştirak etmək haqqı olan 

digər şirkətlərə, maraqlı tərəflərə (menecerlər, əmək kollektivi, 

səhmdarlar, əsas təchizatçılar, banklar, məhsul istehlakçıları, 

ictimai təşkilatlar) aiddir və səhmlər orta-böyük səhmdarların 

əlində cəmləşdirilir.  
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Əksər alman korporasiyaları səhmdarlar tərəfindən deyil, 

bank tərəfindən maliyyələşdirilməyə üstünlük verdikləri üçün, 

səhmdar, maliyyə və təsərrüfat əlaqələri əsasında sənaye-maliyyə 

institutları sahələrarası inteqrasiyası güclənir və əsasən böyük 

banklar maliyyə-investisiya lahilərində deyil, həm də korpora-

siyaların idarə olunmasında əsas rol oynayırlar.  

3. Məlumatın açıqlığı və şəffaflığı – anglo-amerikan modelin-

də daha sərtdir. Alman korporasiyalarında 5% səhmi olan səhm-

darlardan başlayaraq bütün iştirakçıların iqtisadi fəaliyyəti ilə 

bağlı maliyyə hesabatları açıq şəkildə ortaya qoyulur.  

4. İkipilləli idarəetmə orqanı – icraçı direktorların idarəetmə 

funksiyasından və qeyri-icraçı direktorların nəzarət funksiyasını 

yerinə yetirən müşahidə şurasından təşkil olunmuşdur.  

2. Anglo-amerikan modeli 

1. Kompaniyanın fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinə ciddi 

nəzarət – korporativ idarəetmə şirkətin direktorlar şurasının qey-

ri-səhmdar korporativ münasibətlərin iştirakçılarının mənafelə-

rinin qorunması üçün müəyyən qanunvericilik bazasına əsaslanır.  

 2. Yüksək özünütənzimləmə səviyyəsi – Səhmdar cəmiyyətlə-

ri özünütənzimləmə yoluyla iqtisadi fəaliyyətlərini davam etdir-

məyə və yalnız böhran vəziyyətdə dövlətin yardımını almağa, ya-

xud fond bazarı vasitəsilə sərmayəçilərin kapitalını cəlb etməyə 

cəhd göstərirlər.  

3. Nəzarət şurası – icraçı (top menecer) və əsasən müstəqil 

direktorlardan təşkil olunan direktorlar şurasını təmsil edir və 

qərarların qəbul edilməsində onun rolu böyükdür.  

4. Bölünmüş səhmdar kapitalı – ABŞ kompaniyalarının bir 

bölümü çoxsaylı səhmdarların, digər bölümü də müxtəlif 

fondların xüsusi mülkiyyətinə aiddir. Bu səhmdar kapitalında 

ABŞ-nın fiziki şəxslərinin payı 20%, fond investorlarının payı 

80% (Böyük Britaniyada 65%) təşkil edir.  
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5. Korporasiyaların məlumat açıqlığını təmin etməsi üçün 

sərt tələblər – Korporasiyalar iştirakçıları mütəmadi şəkildə 

maliyyə, direktorların fəaliyyəti, səhmdarlar (5%-dən artıq səhmi 

olan) haqqında açıq məlumatlarla təmin etməlidirlər. 

3. Yapon modeli: 

1. Qarşılıqlı əlaqədə olan şirkətlər (keyretsu) – birgə fəaliy-

yət nəticəsində əldə olunan ümumi uğura və məsuliyyətə şərik-

dirlər.  

2. Universal banklar – korporativ idarəetmə sistemində 

bütün yapon korporasiyaları korporasiyanın əsas səhmdarı olan 

əsas bankların (43%) və maliyyə-sənaye şəbəkələrinin və yaxud 

keyretsuların ətrafında cəmləşir və onlardan kredit alır, hesabat 

və konsaltinq əməliyyatlarının həyata keçirilməsini təmin edir və 

istiqrazların, səhmlərin buraxılması xidmətini əldə edir.  

3. Mülkiyyətin cəmləşməsi – Səhm bazarı korporasiya (25%) 

və maliyyə təşkilatlarının (43%) əlində cəmləşmişdir. Bu 

təşkilatlar vasitəsilə şirkətlər, müəyyən qruplar, sahibkarlar, 

xarici investorlar (3%) səhmlər əldə edirlər. 4. İdarəetmə sosial 

birlik prinsipinə əsaslanır – Fərqli şirkət, əlaqəli şirkət və 

cəmiyyət qruplarını, maliyyə-sənaye qruplarını təmsil edən bütün 

səhmdar cəmiyyətlərinin iştirakçılarının, həmçinin müxtəlif 

qeyri-formal birliklərin (şirkətdə informasiya mübadiləsini təmin 

edən klublar, peşəkar assosiasiyalar, birliklər) sosial birliyinə 

əsaslanan bu modeldə əsas prinsiplər əməkdaşlıq, qarşılıqlı razılıq 

nəticəsində qərarların qəbulu xüsusi önəm daşıyır.  

Mövcud modellər arasında müqayisə üçün ən yaxşı nümunə 

Asaul A. tərəfindən irəli sürülən təsnifatdır. Bu təsnifata görə 

anglo-amerikan modeli autsayder, yapon və alman-avropa 

modelləri isə, ümumi oxşar əlamətlərinə görə (bank sisteminə 

əsaslanması, sosial yönümlülüyü) insayder modelləridir: 

1. Korporativ münasibətlərin iştirakçıları 



84 

 - Anglo-amerikan modelində qurumsal və fərdi səhmdarlar, 

birjalar, menecerlər və hökumət agentlikləri, konsaltinq şirkətləri; 

- Alman modelində banklar və korporativ səhmdarlar; 

 - Yapon modelində əsas banklar, keyretsular, hökumət və 

menecerlər. 

2. Bazar fəallığı strukturu 

- Anglo-amerikan modelində qurumsal sərmayədarların payı 

60%, fərdi sərmayədarların payı 20%; 

- Alman modelində banklar 30%, korporasiyalar 45%, fərdi 

sərmayədarlar 41%, təqaüd fondları 3%; 

- Yapon modelində bütün səhmlər maliyyə təşkilatlarına, 

korporasiyalara aiddir və xarici sərmayədarlar 5% təşkil edir. 

3. Modellərin xüsusiyyətləri  

- Anglo-amerikan modelində şirkətin fəaliyyətinin hüquqi-

normativ tənzimlənməsinə ciddi riayət, xarici səhmdarlar qismin-

də iştirak edən investisiya banklarının, investisiya və təqaüd 

fondlarının üstün rolunu vurğulamaq, şirkətin fəaliyyətində inves-

torlar və səhmdarlar üçün tam açıq və şəffaf olmaq, korpora-

siyalara məlumatların açıqlanması üçün ciddi xəbərdarlıq, 

səhmdarların nəzarət funksiyasını özündə saxlamaq şərtilə 

korporasiyanın idarə olunması hüququnu direktorlar şurasına və 

icra orqanlarına verməsi, kiçik səhmdarların hüquqlarının 

qorunmasını təmin etməkdir. 

- Alman modelində korporasiyaya uzunmüddətli nəzarət 

strategiyası həyata keçirmək, bankların ikili rolunu (kreditorların 

və səhmdarların) və korporasiyanın səhmlərində böyük payı olan 

daxili qurumsal səhmdarları (Qərbi Avropa şirkətləri) 

dəstəkləmək, icraçı (korporasiya məmurları) və nəzarət (işçilər, 

səhmdarlar) şuralarından təşkil olunan idarəetmənin ikipilləli 

strukturu, nəzarət şurasına işçilərin və menecerlərin təmsilçilərini 

daxil etməkdir.  



85 

- Yapon modelində korporativ idarəetmə sistemində 

keyretsuların (maliyyə-sənaye qrupları) aparıcı rolu, kreditorların 

və səhmdarların rolunu istifadə edən universal bankların varlığı, 

adətən insayderlərdən ibarət direktorlar şurasının tərkibi, xarici 

sərmayədarlar qarşısında qeyri-formal maneələrin varlığı, 

korporasiyanın uzunmüddətli rəqabətədavamlılıq və qısamüddətli 

gəlir strategiyası əsas götürülür.  

4. Sistemin üstünlüyü 

- Anglo-amerikan modelinin üstünlüyü idarəetmə aparatının 

qərar qəbuletmə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar 

xarici direktorların kənardan qərəzsiz nəzarətin həyata 

keçirilməsinə imkan yaratmasıyla, şirkətdə maliyyə durumuna 

daimi nəzarət mexanizmini təmin edən fond bazarı ilə bağlıdır.  

- Alman və yapon modelinin üstünlüyü sabit mülkiyyət 

strukturunun varlığı, idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə 

uzunmüddətli yanaşma, səhmdarlar tərəfindən menecerlərin 

fəaliyyətinin effektiv monitorinqinin təmin edilməsi ilə əlaqəlidir.  

5. Sistemin çatışmamazlıqları 

- Anglo-amerikan modelinin çatışmamazlıqları, şirkətin ali 

icraedici rəhbərliyi tərəfindən şuraya edilən güclü təşkilati və 

informasiya təzyiqi; idarəçi və ya icraedici direktorlara şirkətin 

həyat fəaliyyətiylə bağlı məsələlərdə əksər səlahiyyətlərin 

verilməsi; gündəliyin əsas məsələlərini əks etdirməyən toplan-

tıların mütəmadi şəkildə davam etdirilməsi; müstəqil direktorlar 

və səhmdarların maraqlarının toqquşması; müstəqil və icraçı 

direktorlar arasında münaqişələr.  

- Alman və yapon modelinin çatışmamazlığı, korrupsiya və 

hakimiyyətin mütləq şəkildə mərkəzləşməsinə şərait yaradan 

qapalılıqdır.   
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FƏSİL II. ŞİRKƏTLƏRDƏ İŞÇİ HEYƏTİN STRATEJİ 

İDARƏEDİLMƏSİ 

2.1. ŞİRKƏTLƏRDƏ KADR POTENSİALI 

Müvafiq təşkilatların korporativ menecerləri şirkətin ümumi 

strategiyasının reallaşması, maliyyə prosesləri ilə bağlı qərarlar 

versələr də, şirkətin strukturuna aid olan təşkilatlar isə, vahid 

strategiya və onlara ayrılan resurslar çərçivəsində öz biznes 

strategiyasını yaradaraq, onu həyata keçirməyə çalışırlar. Layihə 

təşkilatlarının əmək bölgüsü funksional və məhsul bölmələrində 

olduğu kimi deyil, dövrün elmi-texniki və qeyri-sabit iqtisadi 

inkişafına cavab verən və konkret layihənin həyata keçirilməsi ilə 

məşğul olan müvəqqəti qrupların fəaliyyətinə əsaslanır.  

Hər bir şirkətin şirkətdaxili prosedurlar, vəzifə iyerarhiyası, 

əmək bölgüsü və ixtisaslaşmış bölmələri ilə əlaqədar özünəməx-

sus təşkilati strukturu vardır. Vəzifə və əmək bölgüsü şaquli isti-

qamətdə qurulan iyerarxik təşkilatlar resursların konkret fəaliyyət 

sahələrində səfərbər olmasında, bölgüsündə və nəzarətində 

səmərəli olsa da, şirkətdaxili münasibətlərdə problemlərin yaran-

masına, bazarın tələblərinə zəif reaksiya verməsinə, əməkdaşların 

müstəqilliklərinin məhdudlaşmasına şərait yaradır. Məhsul və 

xidmət şirkətlərində bölmələr əmək bölgüsü üzrə təyin olunursa, 

funksional şirkətlərdə hər bir bölmə (maliyyə, kadr, istehsal, 

satış) konkret bir vəzifəni yerinə yetirməklə bağlı səciyyələn-

dirilir. 

Ənənəvi təşkilat sistemləri ilə yenilərinin pozitiv sintezini 

təşkil edən matris strukturlarda funksional mütəxəssislərin 

fəaliyyəti məhsul bölmələrinə yönləndirilərək iqtisadi səmərəlilik 

əldə olunur. Adətən, transmilli şirkətlərdə personalın çoxmillətli 

olması, şirkətlərdə müxtəlif coğrafiya və məhsul istehsalı 

qruplarının muxtar şəkildə təşkilatlanmasına, yəni təşkilati 

strukturun inkişafına səbəb olmuşdur.  
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Şirkətin idarə olunması prosesində ifadə etdiyimiz 

funksiyalar şirkətlərin təşkilati strukturuna görə dəyişir. Xüsusilə, 

böyük şirkətlərdə bu funksiyalar ayrı-ayrı bölmələrdə həyata 

keçirildiyi halda, kiçik şirkətlərdə adətən bir bölmə bir neçə 

funksiyanı və əməliyyatı həyata keçirir. 

Strateji idarəetmənin təşkilati-idarəetmə mexanizmi insan 

potensialına əsaslanır. Onun iqtisadi obyekti olan kommersiya 

şirkətlərinin idarə olunmasında kadr potensialının yaradılması və 

idarə olunması mexanizmi mühüm amildir. Şirkətin iqtisadi nəti-

cələrinin əldə olunmasında strateji idarəetmənin subyektlərinin 

(şirkətin idarə heyəti və ya bütün personalı) peşəkarlıq səviyyəsi 

əsasdır.  

Şirkətin strateji idarəetmədə heyətin vəzifəsinin dəyişdiril-

məsi, yüksəldilməsi, aşağı salınması kimi məsələlərə diqqət xüsu-

si önəm daşıyır. İşçilərin vəzifəsinin aşağı salınması, işdən çıxa-

rılması, attestasiya nəticəsində peşəkarlıq səviyyəsinin və əmək 

müqaviləsinin tələblərinə cavab vermədikdə, vəzifə borcunu 

yerinə yetirmədikdə, sağlamlıq vəziyyəti əmək fəaliyyətinə 

uyğun gəlmədikdə və digər səbəblərdən irəli gələ bilər. Bəzi 

hallarda bir vəzifədə özünü reallaşdıra bilməyən işçi vəzifəsinin 

dəyişdirilməsini öz tələbi ilə həyata keçirir. Adətən, şirkətlərdə 

kadrların vəzifəsinin yüksəldilməsi və təyinatı məsələsi aşağıdan 

yuxarıya doğru yüksələn piramida prinsipinə əsaslanır.  

İşçinin hər hansı bir vəzifədə yaxşı göstəricilər əldə etməsi, 

onun başqa bir yüksək vəzifəyə təyin olunması ilə həmin uğurlara 

imza atacağı demək deyildir. Buna görə də, yeni vəzifəyə nami-

zəd olan hər bir kadrın imkan və qabiliyyətinin ciddi yoxlanılma-

sına ehtiyac vardır. Bu məsələlər heyətin idarə edilməsi prosesin-

də ciddi şəkildə araşdırılmasa, şirkətin iqtisadi səmərəliliyinə 

ciddi zərər dəyə bilər. Əmək məhsuldarlığına ilk növbədə 

vəzifənin qaldırılması, məvacibin artırılması, əməyin maddi 
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dəyərləndirilməsi, əməyin daxili imkanları inkişaf etdirməsi, işin 

çətinliyi, müstəqil qərarların verilməsi, yüksək məsuliyyət hissi, 

maraqlı və yaradıcı əmək fəaliyyəti təsir göstərir. 

Hər bir işçinin əmək potensialı (Ə), onun istifadəsi (İ) və ona 

olan tələb (T) arasında əlaqə fərqlidir. Təbii ki, işçinin əmək 

potensialı istehsalın tələblərinə uyğunlaşanda və ondan 

maksimum şəkildə istifadə olunanda həm kadr potensialı, həm də 

istehsal prosesi artan xətt üzrə inkişaf edir (Ə = İ = T). Bəzən, 

əmək potensialı tam istifadə olunsa da, işçi qüvvəsinə olan tələb 

kəmiyyət və keyfiyyət baxımından uyğun gəlmir (Ə = İ < T). Bu 

isə, məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Təbii ki, bu 

durumda əmək potensialının kəmiyyət və keyfiyyət baxımından 

artırılmasına ehtiyac vardır. Yəni, personalın planlaşdırılması 

strategiyası ilə əlaqədar olaraq, onların sayı, peşakarlıq səviyyəsi, 

tələblərə uyğunluq səviyyəsi, yeni peşəkar kadrların cəlb 

olunması yolları, mövcud kadrların təkmilləşməsi istiqamətləri, 

personalın həvəsləndirmə mexanizmləri nəzərə alınaraq tədbirlər 

görülməlidir. Çünki bunu yalnız şirkətdaxili amillər deyil, 

həmçinin xarici bazar amilləri və şərtləri diqtə edir.  

Əksər hallarda, əmək potensialı tam istifadə olunmasa da, 

onun faktiki istifadəsi şirkətin tələblərinə cavab verir (Ə > İ = T). 

Bu kimi hallar, adətən əmək qabiliyyətinin, texniki-təşkilati 

işlərin aşağı səviyyədə olmasından irəli gəlir. Nəticədə, işçilər 

peşəkarlıq səviyyəsinin geriləməsindən narazı qalırlar. Bu durum 

şirkət daxilində ortadan qaldırılmadan şirkətdaxili böhranın 

yaranması labüddür. Yəni, əmək potensialı cüzi istifadə edildikdə 

və onun faktiki istifadəsi də cüzi olduqda şirkətin istehsal və 

əmək potensialı tükənən xətt üzrə irəliləyir (Ə > İ < T).  

Şirkətin əsas idarə heyəti olan şəxslər, xüsusilə rəhbər 

menecerlər uzun müddət əmək fəaliyyəti prosesində şirkətin işləri 

və ümumi mədəni mühitini dərindən mənimsəyirlər. Bu şirkətin 



89 

strateji idarəetmədə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin, yeni 

kadrların şirkətin işləri və mədəni mühitini mənimsəməsi üçün 

uzun bir müddət (2-5 il) tələb olunur. Bu vaxt itkisi şirkətin 

iqtisadi mənafeyinə mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan, yüksək 

vəzifələrə təyinat şirkətlərdə uzun müddət işləyən gənc, istedadlı 

və lider xüsusiyyətləri daşıyan ehtiyat kadrlar arasından seçim 

etmək və onları öncədən bu vəzifələrə hazırlamaq daha məqsədə-

uyğun hesab olunur. Bu prinsip, həm şirkətin ənənələrinin qoru-

nub saxlanılmasında, həm də innovasiyaların tətbiq olunmasında 

tənzimləyici rol oynayır.  

Şirkətlər bazarda rəqabətədavamlı olmaq üçün, daima kadr 

potensialını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni, şirkətdə çalışan işçilər 

peşəkarlıq baxımından inkişaf etdirilərək şirkətdə müxtəlif 

vəzifələri yerinə yetirmək iqtidarında olmalıdırlar. Əksər işçilər 

də karyera pilləsində yüksəlmək üçün öncədən planlar qurur və 

qazandıqları yeni bilik, təcrübə, iradə ilə öz məqsədlərinə doğru 

addımlayırlar. Əslində, bu müsbət bir haldır. İşçinin bu cəhdi 

şirkət tərəfindən dəstəklənməlidir. Çünki bu yalnız işçinin deyil, 

həm də şirkətin iqtisadi maraqlarına cavab verir.  

İşçinin şirkətdəki mənafeləri maddi və peşəkarlıq baxımın-

dan irəliləmək, iş və şəxsi həyatını yenidən qurmaq, istək və 

bacarıqlarını reallaşdırmaq, sosial imicini yüksəltmək ilə məh-

dudlaşırsa, şirkətin maraqları əmək potensialını inkişaf etdirmək-

lə iqtisadi gəlirlərini, bazarda rəqabətədavamlı olmasını təmin 

etmək, şirkətdaxili yüksək səfərbərliyə, mütəşəkkilliyə, peşəkarlı-

ğa nail olmaqdır. Buna görə də personalın idarəetmə sistemində 

karyeranın inkişafının idarə olunması məsələsi müasir şirkətlərin 

ən aktual məsələlərindəndir.  

Hər bir şirkətin sərmayəsi, onun kadr potensialı ilə ölçülür. 

Lakin, şirkət daima vakant yerlərə yeni işçilər qəbul etməklə öz 

kadr potensialını planlı şəkildə idarə edir. Bu proses namizədlərin 
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seçilməsi, onların tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 

və nəhayət, şirkətin tələblərinə cavab verən namizədin vakant 

yerə təyin olunması ilə davam edir. Şirkətin tələblərinə uyğun 

keyfiyyətlər adətən müsahibə yoluyla tutduğu vəzifə və yerinə 

yetirdiyi işin tələbləri ilə bağlı müəyyən olunur. Əsas tələblər 

namizədin iş təcrübəsi, təhsil səviyyəsi, şəxsi keyfiyyətləri 

(liderlik, yetkinlik, analitik təfəkkür, özünəinam, ünsiyyətçilik, 

qrup ilə işləmək qabiliyyəti, kollektivin mənafeyini düşünmək) 

ilə səciyyələnir. Abraham Maslou piramida şəklinə uyğun olaraq 

tələbatları müxtəlif kateqoriyalara bölür (cədvəl 2.1). 

 

Cədvəl 2.1. Maslounun tələbat piramidası 

 

 

 

 

 

 

İkinci 

tələbat 

Piramidanın beşinci pilləsi: Özünü ifadə etmək 

tələbatı. 

Yəni, bacarıqların yaradıcılıq, müxtəlif münasibətlər 

və inkişaf vasitəsilə üzə çıxarılması, imkanların 

reallaşması daxili potensialın açılmasına cəhd. 

Piramidanın dördüncü pilləsi: Tanınmaq və 

möhtərəm olmaq tələbatı, yəni, həyatın müxtəlif 

sahələri, cəmiyyət, dövlət və ailədə hakimiyyət, 

hörmət və nüfuz sahibi olmaq, şəxsi nailiyyətlərin 

qiymətləndirilməsi. 

Piramidanın üçüncü pilləsi: Sosial əlaqələrin 

qorunmasıyla bağlı sosial tələbat. Kollektivdə 

dostluq mühitinin yaradılması və təşkilata aidiyyət 

hissinin artırılması. 

İlk 

tələbat 

Piramidanın ikinci pilləsi: Təhlükəsizlik, qüvənlik 

və əminlik tələbatı.Sabit gəlir mənbəyi, yaşayış yeri, 

əmin-amanlıq, zəmanətli təqaüd hüququ, yüksək 

tibbi yardım əldə etmək imkanı. 

Piramidanın ilk pilləsi: Fizioloji tələbat. İnsanın 

sağlığının və nəslinin varlığını təmin edən təmiz 

hava, su, qida, istilik. 
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Son dövrdə kadrların işə götürülməsi “sınaq müddəti” ilə 

həyata keçirilir. Məhz, bu metod işçilərin əksər keyfiyyətlərinin 

üzə çıxmasına şərait yaradır. Deməli, kadrların seçimi və işə 

qəbulu uzun və mürəkkəb bir proses olduğu kimi, yaxşı kadrların 

da qorunub saxlanılması bir qədər çətin bir məsələdir. Çünki 

mükəmməl kadrlar hər bir şirkətin əsas sərmayəsidir.  

Şirkətlərin personalının strateji idarəetmədə mühüm 

amillərdən biri də əmək motivasiyasıdır. O, hər bir insana aid 

olduğu kimi, hər bir şirkətə də aiddir. İnsanları və şirkətləri 

strateji məqsədə yönəldən və onların davranışlarını, dəyərlərini 

formalaşdıran maraqlar mövcuddur. Bu maraq, əmək fəaliyyəti 

ilə maddi-mənəvi tələbatların ödənilməsindən və əməyin 

mükafatlandırılmasından ibarətdir. Strateji idarəetmə şirkətin və 

onun personalının maraqlarını bir araya gətirən idarəetmə 

sistemidir. Lakin, bu mürəkkəb proses olduğu üçün, müxtəlif 

sosial-psixoloji elmlərin kəsişməsində daima tədqiq olunur. 

Abraham Maslou, Layman Porter, Edvard Louler, Qersberq kimi 

tədqiqatçıların araşdırmaları göstərir ki, işçilərin maraqları, 

dəyərləri fərqli olduğu üçün, onların mükafatlarındırılması da 

müvafiq şəkildə olmalıdır.  

Şirkətlərdə personalın idarə olunmasında əsas şərtlər bazar 

mühitinə və şirkətin təşkilati mədəniyyətinə uyğunlaşmaq, 

şirkətin strateji məqsədinə yönəlmək, peşəkar və motivasiyalı 

mütəxəssislərin sayını artırmaq, daxili sabitlik və birliyi təmin 

etmək və şirkətin idarə olunmasında iştirak etməkdən ibarətdir.  

Heyətin əmək fəaliyyətində öz işindən aldığı həzz və onun 

gördüyü işə kənardan verilən mənəvi dəyər, kollektivin ona 

münasibəti mənəvi mükafatlandırma formasıdırsa, şirkətin işçinin 

vəzifəsini yüksəltməsi, statusunun və məvacibinin artırılması 

maddi mükafatlandırma formasıdır. Hər iki mükafatlandırma 
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forması işçinin mənəvi potensialının üzə çıxmasına və peşəkarlıq 

fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Lakin, onlardan 

bir qismi yalnız məvacibinin artırılmasına və varlanmağa, 

digərləri peşəkarlıq, bilik səviyyəsinin yüksəlməsinə və əməyin 

xarakterinə, bəziləri ideoloji (sosializm) motivasiyalara və 

tendensiyalara üstünlük verirlər.  

Şirkətlərdə çalışan personalın əsas aparıcı motivləri arasında 

yüksək məvacib, yüksək peşəkarlıq mühiti, kollektivdə hökm sü-

rən korporativ mədəniyyət atmosferi, sabitlik, müstəqillik və gü-

vənlik xüsusi yer tutur. Bu motivlər, xüsusilə Şərq mentalitetinə, 

postsovet mədəniyyətinə mənsub insanlar arasında daha keçər-

lidir. Lakin, bu motivlər şəxslərin və şirkətlərin xarakterinə görə 

dəyişə bilər. Çünki müstəqil olmaq istəyən işçilər sabitlikdən 

daha çox riskə və rəqabət mühitində inkişaf edən sahibkarlıq 

fəaliyyətinə üstünlük verirlər. Bunlar bazar iqtisadiyyatı 

mühitində inkişaf edən sahibkarlar və şirkətlərə daha çox məxsus 

olan motivlərdir. 

Dünyada bazar münasibətlərinin genişlənməsi və onun do-

ğurduğu inkişaf şərtləri, bazar menecmenti və marketinqinin ak-

tual olduğunu ortaya qoyur. Xüsusilə, bu şərtlər altında inkişaf 

edən böyük şirkətlərin brend məhsullarını, sahibkarlıq fəaliyyəti-

nin səmərəsini nəzərə alsaq, onlarla rəqabət etmək üçün mövcud 

şərtləri dərindən təhlil edərək doğru şəkildə tətbiq etməyə eh-

tiyacın olduğunu görərik. Bununla yanaşı, ənənələrdə mövcud 

olan müsbət keyfiyyətləri yeniləri ilə sintez şəklində inkişaf 

etdirmək lazımdır. Çünki hər iki sistemin özünəməxsus müsbət 

və mənfi cəhətləri vardır. Bütün idarəetmə sistemlərinin təməlin-

də dayanan əsas motiv - ədalətdir. O, təmin olunmadan heç bir 

motivasiyadan və dolayı olaraq heç bir inkişafdan bəhs oluna 

bilməz. Yəni, rəqabətin olmadığı ədalətli bir iqtisadi mühitdə 

səmərə əldə etmək mümkün deyildir. 
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2.2. ŞİRKƏTLƏRDƏ KADR POTENSİALININ 

STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ MEXANİZMLƏRİ 

Hər bir şirkətin yetişdirdiyi kadr potensialı, onun əsas 

resursudur. Məhz, bu resursların müasir strateji idarəetmə metod-

ları əsasında mükəmməl idarə olunması, şirkətin iqtisadi uğurla-

rının təməlini təşkil edir. Kadr siyasətində uzunmüddətli strateji 

hədəflərə yönələrək strateji planlaşdırma əsasında heyətin inno-

vativ inkişafını və kreativliyini təmin etmək zəruridir. Bu, şirkətin 

dünya bazarında özünəməxsus yer tapmasına və perspektivinə 

mühüm şərait yaradır. 

Şirkətlərin qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə çatması üçün 

sistemli idarəetmə mexanizminə ehtiyac vardır. Bu mexanizm, 

şirkətlərin bütün bölmələrini üfuqi müstəvidə inteqrasiyasını 

təmin edərək bir-birinə üzvi şəkildə bağlılığına şərait yaradır. Bu 

mexanizm şirkətlərin daxilində səfərbərliyi, operativliyi, 

çevikliyi, mütəşəkkilliyi, dövriliyi, sabitliyi təmin edir.  

Şirkətlərdə personalın idarə edilməsi strategiyasından bəhs 

olunanda ilk növbədə kadr potensialı, onun inkişaf etdirilməsi və 

onun şirkətin fəaliyyətində istifadə mexanizmi kimi bu və ya 

digər məsələlər diqqətimizi cəlb edir.  

Hər bir şirkətin əsas resurslarını, onun strukturunu müxtəlif 

funksiya və rolları ilə idarə edən və şirkətin ümumi məqsədlərinə 

xidmət edən insan potensialı təşkil edir. Bu potensial şirkətin 

digər potensiallarından fərqli olaraq özünün istiqaməti və 

maraqları vardır. Buna görə də şirkətlərdə insan resurslarının 

idarə olunması məsələsi mürəkkəb bir məsələdir.  

Şirkətin bütün resurslarını müxtəlif funksiyalar çərçivəsində 

idarə edən kadr potensialı da personaldır. Şirkətin personalı 

əsasən məhsul istehsalı ilə bağlı fiziki əməklə məşğul olan 

işçilərdən, idarəetmə və xidmət sahəsində konkret intellektual 

funksiya daşıyan xidmətçilərdən, texniki-mühəndis (iqtisadi, 
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maliyyə, texnologiya və s.) funksiyasını yerinə yetirən mütəxəs-

sislərdən və idarəetmə funksiyasını gerçəkləşdirən rəhbərlərdən 

təşkil olunmuşdur. 

Şirkətin hər bir əməkdaşının istehsal davranışını, onun 

mükafatlandırma, ümumi mədəni səviyyə, peşəkarlıq, zəhmətə 

verilən dəyər ilə səciyyələnən motivasiyası, əmək qabiliyyəti və 

şirkətdaxili informasiya mübadiləsi təşkil edir. Şirkətin 

personalının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün şirkət 

tərəfindən görülən tədbirlər, işçilərin maddi-mənəvi tələbatlarının 

ödənilməsi istiqamətində atılan hər bir addım, işçilərin “ev-

şirkət” dilemması qarşısında qalmaması üçün ailə və şirkət 

həyatının ümumi bir məxrəcə gəlməsi yönündə yeni layihələrin 

həyata keçirilməsi və digər bu kimi məsələlərin həlli nəticədə 

şirkətin iqtisadi səmərəliliyini artmasına şərait yaradır.  

Bununla əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər, şirkətdaxili kor-

porasiya - təşkilat mədəniyyətinin formalaşmasını və inkişafını 

təmin edir. Bu şirkət mədəniyyəti özünü şirkətin kadr siyasətində, 

heyətin davranış normalarında biruzə verir. Lakin, kollektivin və 

hər bir işçinin istehsal fəaliyyətini tənzimləmək baxımından 

heyətin idarəetmə metodları bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlı olan 

inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodlara bölünürlər.  

Şaquli idarəetmə, ciddi əmək intizamı, məsuliyyət hissi, 

əmrlərin mütləq şəkildə yerinə yetirilməsinə əsaslanan inzibati 

metodlara – dövlət sifarişlərinin yaradılması, kadrların seçilib 

yerləşdirilməsi, idarəetmə orqanlarının təşkilati strukturunun 

formalaşması, inzibati norma və normativlərin təsdiqi, əmr və 

sərəncamların çıxarılması, şirkətin qaydalarının, vəzifə instruksi-

yalarının, standartların hazırlanması və onların icrasına nəzarət 

mexanizmləri aiddir. İqtisadi metodlar – qiymətləndirmə, vergi 

sistemi, iqtisadi norma və normativlərin təsdiqi, maddi 
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həvəsləndirmə, texniki-iqtisadi təhlil, texniki-iqtisadi əsaslandır-

ma və planlaşdırmadan təşkil olunmuşdur. 

Dolayı təsir mexanizmi olan sosial-psixoloji metodlara – 

sosial planlaşdırma, idarəetmədə işçilərin iştirakı, kollektivdə 

sosial təhlil, kollektivin sosial inkişafı, işçilərə psixoloji təsir 

(qrupların formalaşdırılması, normal psixoloji mühitin 

yaradılması), mənəvi həvəsləndirmə, işçilərin təşəbbüs və 

məsuliyyətini inkişaf etdirmək kimi məsələlər daxildir.  

Şirkətlərdə müxtəlif düşüncəli və dünyagörüşlü insanların, 

müxtəlif maraqların bir arada olduğunu nəzərə alsaq, onların 

daxili münaqişələrlə müşayiət olunduğunu da söyləyə bilərik. Əs-

lində, dialektik qanunauyğunluqlar münaqişələrin daxili inkişaf 

qanunlarının tərkib hissəsi olduğunu ortaya qoyur. Bu baxımdan, 

münaqişələri yalnız mənfi baxımdan dəyərləndirmək doğru 

olmazdı. Lakin, münaqişələrin həlli və onların doğru istiqamətdə 

idarə olunması strateji idarəetmənin əsas hədəflərindəndir.  

Şirkətlərin kadr siyasətində gənclərə xüsusi önəm verilmə-

lidir. Çünki gənc kadrlar yeniliyə daha həssas və gələcəyə yönəlik 

layihələrə daha çox meyllidirlər. Şirkətləri gənclərin işə cəlb 

olunmasına, onların xarici ölkələrə təcrübə və bilik əldə etməsi 

üçün göndərilməsinə daha çox maraqlı olmalıdırlar. Bu sahədə 

təhsil alan tələbələrin şirkətlərdə səmərəli fəaliyyətinə stimul 

verən tədbirlərin keçirilməsinə, təhsil-təcrübə əlaqələrinin 

intensivləşməsinə böyük ehtiyac vardır.  

Şirkətlərdə heyətin maddi-mənəvi həvəsləndirilməsinin 

əsasında məvacib və maddi mükafatlandırmanın artırılması, əlavə 

məvacibin verilməsi, gəlir və səhmdar kapitalında iştirak, mənəvi 

dəstək, nəqliyyat problemlərinin həlli, asudə vaxtın verilməsi, təl-

tiflər, güzəştlərin edilməsi, şirkətin istehsal etdiyi məhsulların 

güzəştli qiymətlərlə (şərtlərlə) işçilərə verilməsi, iş yerində 

qidanın (və ya qida məbləğinin) təmin olunması, işçilərin təhsil 
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və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində maddi 

dəstək, işçilərin mənzil ilə təmin olunmasına yardım, tibbi sığor-

tanı maddi baxımdan dəstəkləmək, işçilərin körpə uşaqlarının tər-

biyəsi və təhsili istiqamətində maddi dəstək, işçilərin müxtəlif sa-

hədə məsləhət xidmətləri ilə təmin olunmasına yardım, işçilərin 

təhlükəsizlik problemlərinin həlli və digər məsələlər dayanır.  

Şirkətlərdə heyətin əmək fəaliyyətinin tənzimlənməsində in-

zibati metodun özünəməxsus rolu vardır. Çünki heyətin idarə 

edilməsi konsepsiyalarına görə, heyətin işə təhkim olunmadan və 

məsiliyyətə cəlb edilmədən, öz təbiəti etibarı ilə işdən və iş məsu-

liyyətindən uzaqlaşmağa çalışır. Lakin, məcburiyyət prinsipinə 

əsaslanan inzibati metodun iqtisadi səmərəsi qənaətbəxş deyildir. 

Məhz, bu baxımdan şirkətlərdə heyətin idarə olunması metodları 

daima tədqiq olunur və alternativ yollar axtarılır. 

Amerika menecmentində heyətin uzaqlaşmağa çalışdığı iş 

rejimini insanın daima meyl etdiyi istirahət və oyun mühitinə 

uyğunlaşdırmaq və bununla əmək fəaliyyətini insanın təbii 

fəaliyyəti ilə eyniləşdirmək cəhdi vardır. Yəni, heyət öz məqsəd 

və maraqlarına xidmət etdiyi halda şirkətin ümumi məqsəd və 

maraqlarına xidmət edəcək və ya əksinə. Belə bir mühitdə 

təşəbbüskarlıq, yaradıcılıq, müstəqillik əhval-ruhiyyəsi inkişaf 

edir və şirkətin iqtisadi səmərəliliyinin artmasına şərait yaradır.  

V. Ouçi kollektivliyi, böyük iqtisadi səmərəliliyi ilə seçilən 

yapon təcrübəsinə əsaslanaraq ortaya qoyduğu konsepsiyaya 

görə, şirkətin heyəti tam azad və müstəqil şəkildə (yəni nəzarət 

altına alınmadan) fəaliyyət göstərərək, fərdi məqsədlərin bir araya 

gəldiyinə əmin olurlar. Yəni, bu idarəetmə sistemində hər bir 

heyət özünü şirkətin lideri olaraq dəyərləndirir və bu baxımdam 

böyük bir məsuliyyət hissi ilə öz işinə yanaşır. Bu özünü yapon 

şirkətlərində işləyən personalın daha çox və daha səmərəli 

fəaliyyətində (işçilər məzuniyyətinin yarısını istirahət edirlər), 
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yaponların özlərini işlədikləri şirkət ilə identikləşdirməsində, 

eyniləşdirməsində biruzə verir.  

Şirkətdə heyətin idarə edilməsində mühüm nailiyyətlər əldə 

etmək üçün, əmək şəraiti və əmək münasibətlərinin tənzimlən-

məsinə ehtiyac vardır. Burada ilk növbədə şirkətin maddi-texniki 

imkanlarının dəyərləndirilməsinə, əməyin psixofizioloji 

tələblərinin yerinə yetirilməsinə, əməyin, texniki təhlükəsizliyin 

və ətraf mühitin qorunması kimi əmək şərtlərinə fikir verməklə 

yanaşı, əmək münasibətlərini səciyyələndirən etik normaların 

qorunması, şirkətdə sosial-psixoloji monitorinqlərin aparılması, 

həmkarlarla əlaqələrin qurulması, istehsal münaqişələrinin həll 

olunması, rəhbərlik, qrup, fərdlərarası münasibətlərin təhlil və 

tənzimlənməsi kimi məsələlərə də diqqət yetirilməlidir. Heyəti 

cəlb edən əmək müəssisələri ağır iş rejiminin, stressin, natəmizlik 

və səs-küyün olmadığı, ədalətin, dəqiq qrafikin, əlavə güzəştlərin, 

mədəni kollektivin və rəhbərliyin olduğu və binaları əlverişli 

yerdə yerləşən müəssisələrdir.  

Şirkətin heyətinin strateji idarəetmə üçün kadr imkanlarının 

və əmək bazarının təhlili, heyətin idarə edilməsi ilə bağlı 

strategiyanın hazırlanması, kadrların planlaşdırılması, reklamın 

təşkili, kadrların qiymətləndirilməsi və vakant vəzifələrə görə 

təyinatı, heyətə olan tələbatın planlaşdırılaraq proqnozlaşdırılması 

zəruridir. Bununla yanaşı heyətin cəlb olunaraq seçilməsi, 

kadrların qəbulu, azad olunması və yerdəyişməsi ilə bağlı 

məsələlərin hüquqi həlli, peşəkarlıq səviyyəsinin və istiqamətinin 

müəyyənləşdirilməsi, heyətin əməyinin rasional istifadəsinin 

təşkili kimi məsələlər də heyətin idarəetmə sistemində mühüm 

amillərdir. Lakin, ifadə olunan mexanizmlərin həyata keçirilməsi 

əməyə həvəsləndirmə vasitələrinin inkişafı və təhlili, kadrların 

təkmilləşməsi və sosial inkişaf ilə əlaqəlidir (Cədvəl 2.2). 
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Cədvəl 2.2. Heyətin idarə edilməsi mexanizmi 

Heyətin 

formalaşması 

Heyətin 

istifadəsi 
Heyətin sabitliyi 

Heyətin strukturunun 

proqnozlaşdıılması; 

Heyətə olan tələbatın 

müəyyənləşməsi; 

Heyətin planlaşdırıl-

ması; 

Heyətin cəlb olunma-

sı, seçimi və yerləş-

dirilməsi; 

Heyətlə əmək müqa-

vilələrinin bağlan-

ması. 

Əməkdaşların 

karyerasının 

idarəolunması; 

Daimi kadrların 

yaradılması; 

Mənəvi-psixoloji 

mühitin 

yaxşılaşdırılması; 

İş yerləri ilə 

təminat. 

Planlaşdırma prose-

sinin təkmilləşdiril-

məsi; 

Heyətin yerləşdiril-

məsi və yerdəyiş-

məsi; 

İşçinin potensialının 

üzə çıxarılması üçün 

əmək səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi; 

Heyətin inkişaf 

etdirilməsi. 

 

Şirkətlərdə əməyə həvəsləndirmə vasitələri ilk növbədə 

məvaciblərin artırılması, mükafatlandırma, ümumi gəlirlərin 

bölünməsində heyətin iştirakı, əmək fəaliyyətinin normalara 

uyğunlaşdırılması, mənəvi dəstək, əməyə sövq edən müxtəlif 

motivasiyaların idarə olunması ilə bağlıdırsa, kadrların 

təkmilləşdirilməsi məsələsi də kadr ehtiyatları ilə işləməyi, 

karyeranın planlaşdırılması və nəzarətini, peşəkarlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsini, yeni işçilərin peşəkarlıq və sosial-psixoloji 

baxımdan adaptasiyasını, texniki-iqtisadi biliklərin artırılmasını 

tələb edir. 

Şirkətdə heyətin sosial inkişafı, yaşayış-məişət xidmətlərinin 

idarə olunması, mədəni-fiziki tərbiyənin inkişafı, ictimai iaşənin 

təşkili, uşaq müəssisələrinin təminatı, sosial münaqişələrin idarə 

olunması, sağlamlıq və istirahətin təmin olunması məsələləri ilə 

bağlıdır. Bunların hüquqi və informasiya bazası təmin olunmadan 

həyata keçirilməsi mümkün deyildir.  
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Hüquqi bazanın təminatı ilə əlaqədar olaraq əmək münasibət-

lərinin və təsərrüfat fəaliyyətinin hüquqi həlli, hüquqi məsləhət-

lərin verilməsi, heyətin idarə edilməsi ilə bağlı sənədlərin razılaş-

dırılması məsələləri nəzərdə tutulursa, informasiya bazasının 

təminatı ilə əlaqədar heyətin idarə olunmasının informasiya və 

texniki təminatı, heyətin elmi-texniki məlumatlandırılması, 

şirkətin kütləvi informasiya orqanlarının işinin təşkili, heyətin 

hesablanması və statistikası, patent-lisenziya fəaliyyətinin təşkili 

kimi məsələlər nəzərdə tutulur. 

Şirkətlərin menecerləri hər bir işçinin və hər bir qrupun əmək 

fəaliyyətini, potensialını düzgün qiymətləndirərək şirkətin strateji 

məqsədi istiqamətində yönəltməyi bacarmalı və vəziyyəti idarə 

etməlidir. 

Rəhbər menecerlər kadr potensialı da daxil olmaqla şirkətin 

bütün potensialını idarə edir və resurs növlərinə görə qərar 

verirlərsə, mütəxəssislər şirkətin resurslarının səmərəli istifadə 

olunması ilə bağlı təklif verən ekspert qismində iştirak edirlər. 

Bütün bu sistem idarəetmənin dövriyyə sistemində əks 

olunmuşdur (sxem 2.1).  

İstehsal və idarəetmənin sabitliyini şərtləndirən bölmə və 

onun işçilərinin maraqlarının kəsişməsi şirkətin strateji 

idarəetmədə əsas məsələlərdəndir. 

Maraqlar şirkətin ümumi qaydalarına münasibətdə müxtəlif 

formalarda təzahür edir. Şirkət üçün ən optimal vəziyyət 

şirkətdaxili mənafelərin uzlaşması, ən xoşagəlməz vəziyyət isə, 

onların toqquşmasıdır. Menecerlərin burada üzərinə düşən əsas 

vəzifə şirkətdaxili münaqişə vəziyyətinin maraqlarını bir araya 

gətirmək məqsədi ilə ortadan qaldırmaqdır.  

Şirkətlərdə münaqişələrin yaranma səbəbləri və formaları 

bir-birindən fərqlənir. Bu münaqişələr daha səmərəli iş əldə 

etmək uğrunda, qarşılıqlı dözülməzlik ilə bağlı olaraq işçi və 
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işlədiyi qrup, menecer və qrup, müxtəlif şöbələr arasında, öz 

şöbəsinin rolunu artırmaq, şirkətin resursları, istehsal və 

marketinq siyasətinin müəyyənləşməsi üçün mübarizə aparan 

şöbə müdürləri arasında, nüfuz və yüksək vəzifə əldə etmək 

naminə baş verə bilər.  

 

Sxem 2.1. İdarəetmə dövriyəsinin sxemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbərlik işçidən onun maraq və dəyərlərinə zidd tələblər 

irəli sürəndə, işçinin psixoloji durumunda rol münaqişəsi baş 

verir. Menecer bu problemi həll etmək üçün, işçiyə ilk növbədə 

psixoloji yardım göstərməli və onun şirkətdə yeni roluna 

adaptasiya olması üçün dəstəkləməlidir. Çünki bu münaqişələrin 

gərginləşməsi şirkətin fəaliyyətinə və iqtisadi məhsuldarlığına 

böyük zərbə vurur. Buna görə də, menecerlər münaqişələrin həll 

olunması ilə bağlı yönləndirmək, kompromiss, məcburiyyət, 

mükafatlandırmaq və bu kimi fərqli metodlardan istifadə 

          Planlaşdırma 

          Təşkiletmə 

         Koordinasiya 

  Əsas fəaliyyətin təhlili 

Əsas fəaliyyətin yerinə 
yetirilməsinə nəzarət 

      Operarativ hesabat Motivasiya 

                      Əsas fəaliyyət 

                   Xarici və daxili amillərin təsiri 
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etməlidirlər. İnkişaf, strateji hədəfə doğru prosesdə şirkətdaxili 

elementlərin harmonik vəhdətinin təşkilindən asılıdır.  

Şirkətlərdə personalın idarə olunması ilə məşğul olan 

menecerlər idarəetmə, həmçinin psixologiya, sosiologiya, hüquq, 

iqtisadiyyat sahəsində bilik və təcrübə sahibi olmalı, əcnəbi dil 

bilməlidirlər. Çünki şirkətlərdə çalışan heyətin mədəni-psixoloji 

səviyyələri, milli mənsubiyyətləri fərqli olduğu kimi, təmsil 

olunduqları bölmələrin funksiyaları da fərqlidir.  

Menecerlər şirkətlərin resurslarını bir araya gətirmək üçün, 

bütün bu keyfiyyətləri özündə cəmləşdirməlidirlər. Əks təqdirdə, 

şirkətdə sinergetik və harmonik mühitin yaradılması mümkün 

deyildir. Böyük şirkətlərdən fərqli olaraq kiçik şirkətlərin 

menecerləri daha universal funksiyaları yerinə yetirmək 

məcburiyyətində qalırlar.  

Şirkətlərin kadr potensialının vahid bir məqsəd ətrafında 

birləşməsi və koordinasiya olunması menecerlərin həyata 

keçirdiyi strateji idarəetmə siyasəti ilə mümkündür. Bu siyasətin 

mahiyyətini şirkətin heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf 

etdirilməsi və peşəkarlığı əsas meyar kimi qəbul edilməsi 

mexanizmi təşkil edir. Çünki peşəkar kadrlar şirkətin xarici 

mühitinə daha operativ reaksiya verir və daha sürətlə şirkətlərin 

daxili strategiyasının tənzimləməsinə şərait yaradırlar. Heyətin 

idarə edilməsi mexanizmində onun formalaşması, istifadəsi və 

sabitliyi məsələləri xüsusi əhəmiyyət daşıyırlar. Bu mexanizm 

kadr potensialının düzgün dəyərləndirilməsinə və səmərəli 

şəkildə istiqamətləndirilməsinə şərait yaradır.  
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2.3. ŞİRKƏTLƏRDƏ İNSAN RESURSLARININ 

İDARƏEDİLMƏSİ 

Şirkətin səmərəli istehsal fəaliyyətinin varlığını təmin edən 

əsas məsələlərdən biri, müxtəlif sahələrdə personal siyasətinin 

sabitliyidir. Lakin, bu işlərin həyata keçirilməsi prosesində 

aktivlərin sürətlə yenilənməsi, şirkətdə əməyin şəxsi və peşakar-

ixtisas strukturunun yenilənməsini zəruri edir. Bu baxımdan, 

müxtəlif sahələrin idarə olunmasının ən optimal yolu menecerlər 

və işçilər tərəfindən həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Bu 

fəaliyyət, şirkətin daxili strukturunun mütəşəkkiliyinə və bazarda 

rəqabətqabiliyyətliliyinə əsas verir. Bu fəaliyyət olmadan şirkətdə 

əmək resurslarının idarə edilməsini təmin etmək mümkün 

deyildir.  

Şirkətlərdə əmək resurslarının idarə edilməsini şərtləndirən 

əlamətlər mövcuddur: 

- beynəlxalq əmək hüquqlarının tələblərinə uyğun olaraq 

pozitiv sosial-psixoloji və səmərəli iqtisadi mühitin yaradılması; 

- idarəçi və personal arasında əmək haqlarının razılaşdırma 

yolu ilə həlli; 

- istehsalı idarə etmək və motivasiya yolu ilə əmək 

fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq; 

- xərclərin və əməyin nəticələrinin təhlili; 

- istehsal proseslərinin təşkili; 

- müxtəlif qrupların personalının sayı və avadanlıqların 

kəmiyyəti arasında optimal əlaqənin yaradılması; 

- əmək sahə bazarının təhlili və məşğulluğun idarə 

olunması; 

- müxtəlif kateqoriyalı personalın əməyinin araşdırılıb təhlil 

olunması; 
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- şirkətin fəaliyyətinin strategiyasından çıxış edərək işçilərə, 

mühəndislərə və müxtəlif ixtisaslı menecerlərə olan tələbatı 

müəyyənləşdirmək. 

Məsələn, tikinti şirkətinin istehsal etdiyi keyfiyyətli 

məhsullar peşəkar və təcrübəli mühəndislərin, layihəçilərin əmək 

fəaliyyətinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Onlar səmərəli plan, 

layihə və konstruktiv qərarlar vasitəsilə şirkətin resurslarının 

rasional şəkildə idarə olunmasını təmin edirlər. Tikinti-

quraşdırma işlərinin istehsalında maddi-texniki bazanın inkişafı 

və heyətin mədəni-texniki səviyyəsinin yüksəlməsi, planlaşdırma 

qərarlarının və memarlıq ideyalarının tətbiqi, materialların və 

konstruksiyaların təkmilləşdirilməsi əməyin təşkili strukturunu da 

kökündən dəyişir. Lakin, bu vəziyyətdə əməyin təşkilinin iqtisadi 

(istilik və resurs qoruyucu qərarlar), fizioloji (sənaye, ictimai və 

yaşayış binalarının rahatlığı) və psixofizioloji-sosial (gözəllik, 

etibarlılıq, şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin infrastruktur 

obyektlərinin rahatlığı) vəzifələri dəyişmir.  

Sistemli iqtisadi fəaliyyətlər çox vaxt konsorsiumlar şəklində 

ortaya çıxır. Onlar inteqrasiya səviyyəsinə görə bir-birindən 

fərqlənirlər. Nəhəng konsorsiumlar – şirkətin üzvü olan və öz 

resurslarına (maddi, əmək, maliyyə) əsaslanan müstəqil 

podratçılar tərəfindən koordinasiya şuraları vasitəsilə nəzarət 

funksiyasını həyata keçirən müxtəlf tikinti idarələrinin zəif 

inteqrasiyasını təmsil edir.  

Müxtəlif sahələrin inteqrasiyasını, əməkdaşlığını və sistemli 

yanaşmasını tələb edən iri investisya layihələrinin həyata ke-

çirilməsi müxtəlif obyektlərinin müvəqqəti və məhdud çərçivədə 

birliyini tələb edir. Çünki əks təqdirdə, tenderi qazanmaq, tikinti 

prosesində birgə əməkdaşlığı təmin etmək (nəqliyyat-anbar və tə-

mir vasitələrini, əmək və maliyyə resurslarını), istehsal defekt-

lərinə birgə məsuliyyət daşımaq, işçiləri mükafatlandırmaq, 
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obyekti birgə sığortalamaq və maliyyə məsələlərini həll etmək, ən 

başlıcası isə gəlir götürmək mümkün deyildir. Məhz, iri layihələr 

böyük konsorsiumların varlığını, inkişafını, rəqabətliliyini təmin 

edir və tikinti-quraşdırma işlərindən əldə olunan gəlirlər tərəflər 

arasında bölüşdürülür. Buna görə də, tikinti sahəsi dünyada 

marketinqə əsaslanan layihə fəaliyyətinə çevrilməkdədir.  

İqtisadi vəzifələr əməyin ictimai məhsuldarlığını təmin 

etmək, hər cür resurslardan səmərəli şəkildə istifadə etməklə yeni 

gəlir yollarını aramaq, həyat keyfiyyətini artırmaq, rəqabətliliyi 

yüksəltmək, əmək hüquqlarına riayət səviyyəsini artırmaq ilə, 

fizioloji və psixofizioloji vəzifələr fiziki-psixoloji təzyiqlər 

arasında balans yaratmaq, iş rejimində əsəb-gərginlik yükünü 

tənzimləmək, insan enerjisinə qənaət etmək, münbit və təhlükəsiz 

əmək şəraiti qurmaq, əməyin intensivliyini azaltmaq, asudə vaxt 

amilini artırmaq ilə, sosial vəzifələr isə, əməyin maraqlı, 

məzmunlu, rəngarəng olmasını, məvacibin ədalətli, insanın 

kollektivdə dəyərli olması təmin etməklə və insan potensialını 

yetişdirməklə bağlıdır.  

Məhsulların əmək tutumluluğu istehsal gücü ilə bağlı olduğu 

kimi, istehsal potensialı da onlarla birbaşa bağlıdır. Müxtəlif 

sahələrdə fəaliyyət göstərən hər bir şirkət öz gördüyü işin 

keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Şirkətin texniki təchizatı 

işin keyfiyyətində öz rolunu oynayır. Lakin, keyfiyyətə digər 

amillər də təsir göstərir. Onlardan biri, görülən işin fasiləsiz, 

paralel və ya qarışıq şəkildə yerinə yetirilməsini və istehsal 

prosesində görülən işlərin vaxtı-vaxtında maliyyələşdirilməsini 

təmin etməkdir. Bunların yerinə yetirilməsi üçün şirkətdə əməyin 

rasional şəkildə təşkilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Şirkətin fəaliyyət sahələri çox vaxt bir-birindən fərqləndiyi 

üçün, bu onların şirkətdaxili əmək bölgüsünə də təsir edir. Bir-

birindən ərazi baxımından ayrılan şirkətlərin əməyi məhsulların 
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növünə görə bölünürlər. Məsələn, tikinti şirkətlərində bunlara 

aiddir: tikinti materialları (beton, kərpic, sement, armatur və s), 

obyektlər (yollar, binalar, muzeylər, məbədlər, körpülər, idman 

kompleksləri və s.), konstruksiyalar (ağac, metal), işlər (bərpa, 

təmir, tikinti-inşaat). Tikinti sahəsində əmək bölgüsü texnoloji 

(ümumi tikinti, torpaq işləri, qazma və fundament işləri), 

funksional (qurğu, layihələndirmə, təchizat, təmir, bərpa) və 

peşəkar-ixtisas (peşə, ixtisas, kateqoriya, dərəcə, vəzifə) 

xarakterinə görə bir çox növlərə bölünə bilər.  

Müəyyən bir istiqamətdə inkişaf edən, strateji idarəetmə 

hədəfləri və taktikaları bir-biriylə uzlaşan şirkətlər son dövrdə 

“strateji qruplar” kateqoriyası altında müəyyənləşdirilərək 

strategiyanın məzmunu, əhatə dairəsi və müddəti səviyyəsində 

tədqiq olunurlar. Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin ən optimal 

modelləri dəyişən bazarın rəqabət şəraitində sınaqdan çıxmış 

yanaşmalar nəticəsində ortaya çıxır.  

Şirkətin rəqabətədavamlığının heyətə əsaslanması tezisindən 

çıxış edərək, şirkətin resursları arasında heyətə xüsusi önəm 

verən, korporativ dəyərlər arasında işçi-rəhbərlik əməkdaşlığa, 

ümumi korporativ məqsədlərə çatmaq üçün bölümlər və filiallar 

arasında əlaqəyə əhəmiyyət verən yapon şirkətləri, personalın 

əmək stajı əsasında vəzifə pilləsində irəliyə getməsini, böyük 

staja malik olan işçilərin gəlirlərinin yüksəldilməsini, üzərinə dü-

şən vəzifələrin yerinə yetirilməsində fərdi məsuliyyət hissinin ar-

tırılmasını, özünün ağıl və təcrübəsini tamamilə işə həsr etməsini, 

şirkətin fəaliyyət məqsədlərini dərindən anlayaraq qarşıya qoydu-

ğu vəzifələrə çatmağın yollarını müəyyənləşdirməsini və heyətin 

şəxsi maraqlarını ən optimal şəkildə təmin edən şirkətin sosial 

əsaslarla idarə edilməsini dəstəkləyirlər. Çünki şirkətin perso-

nalının malik olduğu konkret bilik və təcrübə, şirkətin ümumi 
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idarə olunmasının bazasını təşkil edir. Menecerlər bu bazaya 

əsaslanaraq şirkətlərin strateji idarə edilməsi sistemini yaradırlar.  

Şirkətlərdə strateji məqsəd əmək fəaliyyətinin strukturunu və 

dinamikasını təşkil edir. Bu strukturun elementlərini təşkil edən 

sahələr bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlıdırlar. Onların sinergetik 

əlaqəsini təmin edən strateji idarəetmə mexanizmi mürəkkəb bir 

sistemdir. Bu sistemin daima dəyişən, yenilənən, köhnələn 

əlamətlərini nəzərə alsaq, onu canlı bir orqanizmə də bənzədə 

bilərik. Bu baxımdan, şirkətlərin strateji idarə edilməsi sistemini 

strateji məqsədə bağlanan bir sistemə bənzətmək mümkündür. 

Müasir şirkətlərin korporativ, biznes və funksional olmaqla 

bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlı üç idarəetmə səviyyəsi vardır. 

Bunlar şirkətin bazarında formalaşmasını və inkişafını 

tənzimləyir. Şirkətin inkişafı üçün ən böyük problemlər qeyri-

sabit iqtisadi inkişaf, bazarda yaranan qeyri-müəyyənlik vəziyyət 

və digər məsələlərlə bağlıdır. Belə bir durumda istehsalın və 

investisiyaların kəskin azalması ilə müşayiət olunan böyük 

risklərlə üz-üzə gəlir. Mümkün risklərə hazırlıq strategiyası 

işlənib hazırlanmadan, mövcud durumda dünya bazarında 

varlığını qoruyub saxlamaq və gəlir əldə etmək çətindir.  

Dünyada böyük şirkətlərin idarəetmə sahəsində təcrübəsinin 

araşdırılması təsdiq edir ki, strateji idarəetmədə bu risklərə xüsusi 

önəm verilir. Bu baxımdan, şirkətlərdə strateji planlaşdırma 

sisteminin tətbiqi çərçivəsində restrukturizasiya prosesinin əsas 

mərhələlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Bu idarəetmə sistemində 

müxtəlif modellərin inteqrasiyası və kəsişməsinə, strateji 

idarəetmənin nəzarət mexanizminin hazırlanmasına önəm verilir. 

Bu modelləşdirmə sistemi strateji plan ideyalarının reallaşması 

məqsədilə şirkətin idarəetmə sisteminin restrukturizasiyasını 

təmin edir.  
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Bu gün idarəetmə sahəsində ekoloji və sosial idarəetmə 

planlarını nəzərə almadan, perspektivli iqtisadi inkişafa nail 

olmaq mümkün deyildir. Bununla bağlı beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsinə və onların tətbiqinə böyük ehtiyac vardır. Bu 

məsələnin həyata keçirilməsi ilə bağlı bir çox planlar və layihələr 

mövcuddur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif sektorların məhsulları və 

müxtəlif sahə mütəxəssislərinin işləməsi, sahələrarası əməkdaşlıq 

və koordinasiyanı zəruri edir. Şirkətin fəaliyyəti, həyata keçirdiyi 

layihələr bir məkanda deyil, müxtəlif məkanlarda yerinə 

yetirildiyi üçün, əmək fəaliyyəti müvafiq məkanların resurslarına 

və imkanlarına uyğun şəkildə təşkil olunur və layihə bitdikdən 

sonra digər məkanda reallaşan layihənin şərtlərinə uyğun olaraq 

çox şey dəyişir. Hətta yerdəyişmə və dinamika şəraitində 

layihələrin, maliyyə məsələlərinin dəyişməsi də zəruridir. Belə 

bir şəraitdə heyəti, istehsal gücünü, maliyyə məsələlərini, əmək 

fəaliyyətini, bazarı qoruyub saxlamaq və tənzimləmək mürəkkəb 

bir məsələdir.  

Bu baxımdan, şirkətin fəaliyyətinə iqtisadi, siyasi, sosial 

xarakterli mənfi təsirlərin müdaxiləsi hər bir an mümkündür. 

Ətraf mühitlə münaqişədən çəkinmək üçün, şirkətlərin strateji 

idarə edilməsində xüsusi manaqişələrin tənzimləməsi strategiyası 

işlənib hazırlanmalıdır. Bu cür mümkün böhran, qeyri-

müəyyənlik və risk hallarının şirkətlərin strateji idarə edilməsində 

nəzərə alınmaması, şirkət üçün böyük təhlükə yarada bilər. Buna 

görə, şirkətlərin strateji idarə edilməsi mexanizmi altında bazarın 

tələblərinə uyğun tənzimləmə halları həyata keçirilməli, əldə olan 

resurslardan səmərəli şəkildə istifadə olunmalı, ətraf mühitlə 

harmoniya şəraitində inkişaf etməli və digər məsələlərə diqqət 

yetirilməlidir.  
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Məsələn, tikinti məhsulları bazarında materialların satışı ilə 

müxtəlif sahələri təmsil edən şirkətlər arasında maliyyə, insan 

resursları cərəyan edir. Bu mühitdə şirkətlər arasında istehsal 

rəqabəti yaranır. Tikinti-quraşdırma işlərində əmək səmərəliliyi 

müvafiq şirkətlərin istehsal olunan məhsulun həcmi və keyfiyyəti 

ilə əlaqədar olan lokal əmək məhsuldarlığı ilə əlaqəlidir. 

Tikintidə əmək səmərəliliyinə təsir edən amillər aşağıdakılardır:  

- memarlıq-planlaşdırma qərarlarının təkmilləşdirilməsi 

nəticəsində son tikinti məhsullarının resurs həcminin azaldılması; 

- tikinti-quraşdırma işlərinin əmək həcminin və əmək 

haqları xərclərinin aşağı düşməsi; 

- maşın və mexanizmlərin, əmək həcminin azalması 

nəticəsində iş yerlərinin texniki-təşkilati təchizat baxımından 

istismar edilməsi; 

- tikintinin səmərəli təşkili və şirkətlərin maddi-texniki 

bazasının optimal yerləşdirilməsi nəticəsində nəqliyyat 

xərclərinin aşağı endirilməsi; 

- zavod istehsalı olan məhsulların və tikinti sahəsində 

istifadə olunan tikinti qurğularının resurs həcminin azaldılması; 

- tikintinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi. 

 

 

2.4. ŞİRKƏTLƏRDƏ İNSAN RESURSLARININ İDARƏ 

EDİLMƏSİ MODELLƏRİ 

Şirkətin fəaliyyəti kompleks şəkildə dəyərləndirilir. Daxili 

bazarda və dünya bazarında baş verən dəyişikliklər və risklərə 

operativ şəkildə reaksiya vermək üçün optimal qərar verilir və 

proqnozlaşdırma işləri aparılır. Şirkətin idarə heyəti və mene-

cerləri strateji idarəetmə prinsiplərinə əməl edərək şirkəti vahid 

bir inteqrativ mexanizm şəklində idarə edirlər. Bu idarəetmə 

sistemi şirkət daxilində səfərbərliyi və operartivliyi təmin edir. 
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Digər tərəfdən bu cür inteqrativ strateji idarəetmə mexanizmi 

işçilərin şirkətin həyatında yaxından iştirak etməsini təmin 

etməklə bərabər, həmçinin, onların ailə həyatının iş həyatının 

tərkib hissəsinə çevrilməsinə şərait yaradır.  

Strateji idarəetməni reallaşdıran zaman təşkilati strukturun 

aşağıdakı amillərini nəzərə almaq lazımdır:  

 Müştərilərə təklif edilən məhsul və xidmətlərin özəllikləri;  

 Bazarda rəqabət mühitinin özəllikləri;  

 İdarəetmə fəlsəfəsi və prinsipləri;  

 Şirkətin fəaliyyət müddəti, işçilərin sayı, aktivlərin həcmi 

və digər əhəmiyyətli ölçülər;  

 Təsərrüfat proseslərinin avtomatlaşdırılması.  

Funksional təskilatı strukturda hər birinə aid olan xidmət və 

vəzifələr göstərilir (şəkil 2.2). Onun müsbət tərəfləri çalışanların 

müəyyən fəaliyyətlərə görə ixtisaslaşması əsasında bank 

fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyinin artırılmasından və işlərin 

təkrar olunmasının qarşısının alınmasından ibarətdir. 
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Şəkil 2.2. Funksional təskilati struktur 

 
 

Ölkənin resursları və sosial-iqtisadi idarəetmə sisteminin 

özünəməxsusluğu və kadr potensialının sosial-psixoloji xüsu-

siyyətləri öz rolunu oynayır. Buna görə də şirkətlərin strateji 

idarəetmə sistemində yapon, alman və digər modellər möv-

cuddur. Onlar ənənəvi və müasir iqtisadi idarəetmə sistemlərinin 

sintezi kimi ortaya çıxmışlar. Bunları nəzərə almadan şirkətləri 

inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür.  

Xidmət əsaslı təşkilatı strukturda şirkətin müştərilərə təqdim 

etdiyi xidmət növləri üzrə müəyyən edilir (şəkil 2.3). Bəzi 

hallarda, hər bir xidmət sektoru uyğun xidmətlə əlaqədar olan 

digər əməliyyat proseslərinin tam həcmini reallaşdırır. Şirkət 

işləri, yuxarıdakı sxemdə göstərildiyi kimi dəstəkləyici 

xidmətlərlə yanaşı mərkəzləşdirilir.  

  

İd
a
rə

 h
ey

ət
i 

Marketinq və satış 

Marketinq və satış 

Əməliyyatların 
aparılması 

Maliyyə risklərin 
idarəedilməsi 

İnfrastruktur və 
inzibati aparat 
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Şəkil 2.3. Xidmət əsaslı struktur 

 
 

Bazar əsaslı təskilatı strukturda struktur vahidləri xidmət 

göstərdiyi müxtəlif “müştəri qrupları” və ya seqmentlər əsasında 

müəyyən edilir. Fərqli “bazarlar” şirkətin yerləşdiyi fərqli yerlər 

ola bilər. Bu strukturda hər bir vacib xidmətlər təmərküzləşə bilər 

və nəticədə xidmətlərin təkrarlanması baş verər.  

“Bazar” müxtəlif müştəri seqmentlərinə və ya coğrafi 

bazarlara aid edilə bilər. 

Azərbaycan ərazisində əvvəlki tarixi dövrlərdən formalaşan 

tikinti və onun idarə olunmasıyla bağlı ənənələrin mövcudluğunu 

və bazar iqtisadiyyatı ilə müasir strateji idarəetmə sisteminin 

tətbiqini nəzərə alaraq, onların inrteqrativ sintezindən təşkil 

olunan milli idarəetmə modelinin yaranmasını təmin etmək olar. 

Bu təcrübənin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə tətbiq olunmasına 

ehtiyac vardır. Azərbaycan da bu sahədə yeni təcrübələr əldə 

edən ölkə kimi, inkişaf etmiş ölkələrin strateji idarəetmə 

sahəsində nəzəri və praktiki təcrübəsindən yararlanmalıdır. 

  

İd
a
rə

 h
ey

ət
i 

 Dəstəkləyici xidmətlər: 

  Hüquq xidməti; 

   Əmək haqqı 

   Tədarük 

    İT 

Xidmət1 

Xidmət2 

Xidmət 3 
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Şəkil 2.4. Bazar əsaslı struktur 

 
 

Təhsil-elm-istehsal arasında qarşılıqlı əlaqənin, sinergetik 

inkişafın tənzimlənməsi mühüm şərtdir. Avropa ölkələrində bu 

sahədə böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Onların bu sahədə əldə 

etdiyi nailiyyətlərdən bəhrələnmək iqtisadi inkişafın əsas meyarı 

olmalıdır. Lakin, bununla bağlı dövlət səviyyəsində müvafiq or-

qanlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafını təmin edən layi-

hələr həyata keçirilir. Bu layihələrdə təcrübə əldə etmək baxımın-

dan xarici mütəxəssislərin iştirakını təmin etmək vacibdir. Çünki 

yerli tikinti şirkətlərində, elmi araşdırma proseslərində innovasi-

yaların tətbiqi sahəsində böyük problemlər vardır.  

Yapon və ya alman strateji idarəetmə modelinin geniş 

yayılması, əslində onların gətirdiyi iqtisadi səmərə və inkişaf ilə 

bağlı olmuşdur. Məsələn, dünyada böyük və effektiv tikinti 

şirkətlərinə Daiwa House Industry Co. Ltd, Mitsui Fudosan Co. 

Ltd, Sekisui House Ltd, Fluor Corporation, PCL Employees 

Holdings Ltd, Dragados Aecon Group Inc, Veidekke ASA, NCC 

AB, S.A, JM AB və başqalarını buraya daxil etmək mümkündür.  

İd
a
rə

 h
ey

ət
i 

 Dəstəkləyici xidmətlər: 

  Hüquq xidməti; 

   Əmək haqqı 

   Tədarük 

    İT 

Bazar1   

Bazar 2 

Bazar 3 
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Dünyada yapon tikinti şirkətləri ön cərgədədir. Yapon tikinti 

şirkətləri kiçik və böyük tikinti obyektlərinin inşası ilə bağlı iki 

struktur bölgüsü üzrə fəaliyyət göstərir və müxtəlif miqyasda 

sərbəst fəaliyyət göstərən bütün yapon tikinti şirkətləri nəticədə 

bu iki assosasiayaya daxildirlər. Xüsusilə, yapon tikinti şirkətləri-

nin menecerləri öz fəaliyyətləri ilə şirkətlərə böyük gəlir gətirir-

lər. Bu əsasən şirkətlərdə çalışan işçilərin şirkətə bir il ərzində gə-

tirdikləri gəlir və aldığı əmək haqqının səviyyəsi ilə ölçülür. Ya-

pon tikinti şirkətində bir işçinin şirkətə bir il ərzində gətirdiyi gə-

lir bir milyon ABŞ dolları həcmindədir. Yaponiyanın bu və ya di-

gər sahələrdə öndə getməsi təsadüfi deyildir. Çünki, bu ölkə təbii 

resurslara malik olmadığı üçün, insan resurslarına və əhalisinin 

müəyyən ixtisaslar üzərində ixtisaslaşmasına üstünlük verir.  

Yapon idarəetməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. 

Şirkətdə işləyən muzdlu işçilər üçün iş zəmanətinin, sabitliyin və 

güvənlilik mühitinin yaradılması, işçilərin ləyaqətinin qorunması 

və əmək fəaliyyətindən həzz alması mühümdür. Şirkətin işçisi 

özünü o zaman kollektivlə bir hiss edir ki, onun şirkətdə 

uzunmüddətli əmək fəaliyyitinə zəmanət və dəyər verilir. İşçilər 

öz problemlərini idarə rəhbərlərinin kabinetində deyil, menecerlər 

işçilərin iş yerini ziyarət edərək problemlərlə yerlərdə tanış olur 

və dərhal onların həll olunması istiqamətində tədbirlər görürlər. 

Bu şərtlər altında fəaliyyət göstərən işçilər şirkətin innovasi-

yalarla təmin olunmasına maraqlı olurlar. Çünki innovasiyalar 

həm şirkətin bazarda rəqabətliliyini, həm məhsulun keyfiyyət və 

istehsal gücünü, həm də şirkətin gəlirlərini artırır.  

Digər tərəfdən, şirkətdə informasiyanın bütün kollektiv 

üzvlərinə yetişməsi və demokratik mühit, hər bir işçinin şirkətin 

fəaliyyəti barədə ümumi təsəvvürünün formalaşmasını, 

məsuliyyət hissinin artmasını və strateji idarəetmədə hər bir 

işçinin yaxından iştirakını təmin edir. Şirkətdə əsas göstərici 

istehsalın kəmiyyəti deyil, keyfiyyətidir. Çünki keyfiyyət həm 
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şirkətin, həm də onun işçilərinin bir ləyaqət göstəricisidir. Bu 

özünü işə və iş yerinə münasibətdə də biruzə verir.  

Yaponların intizam və səliqə sahəsində nümunə olduqları heç 

kimə sirr deyildir. Məhz keyfiyyət, intizam və təmizkarlıq 

istehsalın inkişafını və iqtisadi səmərəliliyi artıran əsas şərtlərdir. 

Çünki bu xüsusiyyətlər bazarda şirkət barədə yüksək imicin 

formalaşmasına və istehlakçıların artmasına şərait yaradır. 

Yapon şirkətlərinin idarəetmə sistemini başqalarından 

fərqləndirən cəhətlər: 

- Ömürlük məşğulluq. Yapon şirkəti öz işçilərini daima işlə 

təmin edərək onları əmək stajına görə mütəmadi şəkildə 

mükafatlandırır, vəzifə və məvaciblərini artırırlar. Onlar bununla 

işçilərin başqa şirkətlərə getməsinin qarşısını alırlar. Hər hansı bir 

işçi başqa bir şirkətə keçərsə, onun əmək stajı itir və işlədiyi 

yerdə yenidən başlayır. Buna görə də, onlar “əvvəldən öyrətmək, 

sonradan başa salmaqdan ucuz başa gəlir” prinsipindən çıxış 

edərək işə gənc kadrları cəlb edirlər.  

- Xidmət pilləsində irəliləmək üçün konkret ixtisaslaşmaya 

ehtiyac yoxdur. İşçi işlədiyi ərəfədə hansı sahədə daha çox töhvə 

vermək iqtidarında olduğunu müəyyənləşdirir və bunu gördüyü 

işi ilə sübut etdiyi təqdirdə həmin vəzifəyə layiq görülür. 

- Özünüidarəetmənin və nəzarətin reallaşmış forması olan 

kollektiv qərarların qəbul edilməsi. 

- Kollektiv məsuliyyət. Qarşıya qoyulan vəzifələr fərdlər 

deyil, kollektiv tərəfindən həyata keçirildiyi üçün, məsuliyyət də 

kollektivə aid olunur. 

- Şirkətin daxili strukturunun qısamüddətli məqsədlərə 

yönəlik nəzarətini səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə şərait 

yaradan, fərqli qrupların özbaşına fəaliyyətinin qarşısını alan və 

şirkətin ümumi korporativ məqsədlərinə yetişmək üçün bir sistem 

ortaya qoyan gəlirin planlaşdırılması amili şirkətin ali rəhbərli-
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yinin ixtiyarındadır. Çünki bu məsələ fərqli şirkət bölmələrinin 

ixtiyarına verilsə, bölmələrarası münaqişə baş verər.  

Yaponiya şirkətlərindən sonra ikinçi yeri İsveç, Norveqiya, 

Almaniya şirkətləri tutur. Məsələn, bu ölkələrin tikinti şirkət-

lərində bir işçinin şirkətə bir il ərzində gətirdiyi gəlir 400 min 

ABŞ dollarına bərabərdir. Almaniyada tikintinin idarə edil-

məsinin təşkilati strukturu mərkəzləşdirilmişdir. Burada tikintinin 

federal idarəetmə sistemi bölgələrə və yerlərə görə bölünsə də, 

bütün tikinti korporasiyaları müxtəlif assosiasiyalarda birləşir və 

onlar da federasiyalar, bölgələr üzrə öz nümayəndəliklərini 

qururlar. Bu sistem təqribən ABŞ-da tikintinin idarə edilməsinin 

təşkilati strukturuna uyğundur.  

ABŞ (Fluor Corporation, Behtel Corporation), Kanada (PCL 

Employees Holdings Ltd) və İspaniya (Dragados, S.A) tikinti 

şirkətləri də böyük gəlir gətirən (250-400 min ABŞ dolları) 

şirkətlərə aiddirlər. Əslində, bu tikinti şirkətləri böyük bir tikinti 

kompleksinin mütəşəkkil idarə edilməsinin nəticəsi kimi dünya 

bazarına çıxmışlar. 

Rusiya, Azərbaycan və digər postsovet məkanında olan 

tikinti idarəetməsi ənənəvi idarəetmə sisteminə bağlı olmuşdur. 

SSRİ dövründə investisiya-tikinti prosesinin iştirakçıları 

arasındakı əlaqələr tam dövlət nəzarəti altında idi. Sifarişçi 

təşkilat ilə podratçı tikinti təşkilatı arasında bağlanan müqavilələr 

şərti xarakter daşıyırdı. Bu baxımdan podratçı tikinti təşkilatının 

fəaliyyəti ölkə plan iqtisadiyyatının qarşıya qoyduğu vəzifələrin 

texniki tətbiqi məhdudlaşırdı. Nəyin, necə və harada tikilməsi 

məsələsi dövlət tərəfindən həll olunurdu.  

Son dövrdə bu məkanda Qərbdən gələn effektiv tikinti 

şirkətlərinin strateji idarə edilməsi prinsipləri tətbiq olunur və 

uğurlu nəticələr əldə olunur. Bu gün Rusiya tikinti şirkətlərindən 

“İNQEOKOM və Mosfundamentstroy 158-175 min ABŞ dollar 

həcmində (bir işçinin şirkətə bir il ərzində gətirdiyi gəlir) gəlir 
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əldə edən şirkətlərə aiddirlər. Azərbaycanda da beynəlxalq 

standartlara və müasir bazar tələblərinə cavab verən tikinti 

şirkətləri formalaşmaqdadır. Çünki tikinti şirkətinin yeni təşkilati 

idarəetmə sistemi tikinti şirkətinin bazarda durumunu qiymətlən-

dirmək və onu idarə etmək baxımından daha çevik və səmərə-

lidirlər. Tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsi sistemi artıq 

dövlət planı və mərkəzi idarəetmə orqanlarından asılı vəziyyətdə 

deyildir. Tikinti şirkəti güclü rəqabətin hökm sürdüyü tikinti xid-

mətləri bazarında gəlirə yönələn müstəqil kommersiya strukturu 

kimi çıxış edir. Lakin, ənənəvi idarəetmə sistemində əldə olunan 

təcrübə yeni idarəetmə sisteminin əsas bazasını təşkil edir.  

Qərbin özündə tikintinin idarə edilməsi sistemində ənənəvi 

ümumi podrat sistem metodlarından və strateji idarəetmə 

metodlarından paralel şəkildə istifadə olunur. Əslində, tikinti 

sahəsi və tikintinin idarə edilməsi kimi mürəkkəb bir struktur-

fəaliyyətin Qərbdə müşahidə etdiyimiz kimi mərkəzləşməsinə 

ehtiyac vardır. Bu, həm vahid strateji bir məqsədə yönəlməkdə, 

həm tərəflərin bir məqsəd ətrafında məsuliyyətinin artırılmasında, 

görülən işlərin pərakəndə xarakterinin qarşısının alınmasında, 

kompleks tədbirlərin sistematik şəkildə tənzimlənməsində və 

inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır.  

Ənənəvi sistemdən tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsi 

sisteminə keçidin rəhbər kadr çatışmamazlığı, tikinti şirkəti 

daxilində günün bazar tələblərinə cavab verməyən ənənəvi 

nəhəng təşkilati strukturların mövcudluğu, tikinti şirkətində 

ümumi qiymətləndirmə mexanizminin olmaması və digər 

məsələlərlə bağlı bir çox problemləri mövcuddur. Dövlət bu 

problemlərin aradan qaldırılmasında, həmçinin tikinti sahəsinə 

investisiya qoyuluşunda, bu sahədə tələb-təklif məsələlərinini 

tənzimlənməsində, bu sahənin davamlı inkişafının təmin 

olunmasında mühüm rol oynaya bilər. Bu məsələdə inkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq mümkündür.  
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Tikinti materiallarının və mühəndis avadanlıqlarının isteh-

salına vergi güzəştlərinin edilməsi, antiinhisarçılığın qanunveri-

cilik bazasının təmini, əhalinin (xüsusi ilə gənc ailələrin) yaşayış 

evləri ilə təmin olunması üçün güzəştli bank kreditlərinin 

verilməsi və sosial tədbirlərin artırılması, vergiləri azaltmaq yolu 

ilə ucqar bölgələrdə tikinti-inşaat işlərinin tənzimlənməsi, tikinti 

məhsulları qiymətlərinin süni şəkildə artırılmasının qarşısının 

alınması və digər işlər həyata keçirmək vacibdir.  

Tikinti sahəsində strateji idarəetmə mexanizminin iqtisadi 

səmərəliliyi təcrübədə özünü təsdiq etmişdir. Bu məsələdə bir çox 

ölkələrin təcrübəsi, xüsusi ilə yapon menecmentinin təcrübəsi 

göstərir ki, tikinti şirkətinin idarə olunmasında resurslar arasında 

heyətin idarə olunmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Çünki bu 

yanaşma tikinti şirkətinin həm daxili, həm də xarici mühitdə uğur 

əldə etməsi yolunda əsas şərtdir.  
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FƏSİL III. ŞİRKƏTLƏRİN STRATEJİ 

 İDARƏ EDİLMƏSİ 

3.1. ŞİRKƏTLƏRİN STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİNİN 

XARİCİ AMİLLƏRİ 

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin əsas mərhələlərindən 

hesab olunan daxili və xarici mühit amillərinin təhlilidir.  

Şəkil 3.1. Firmada strateji dəyişikliyin üçbucağı (strategiya -

struktur-korporativ mədəniyyət) 

 
Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin xarici mühitinə siyasi 

(yerli icra orqanlarının biznesin inkişafına müsbət və ya mənfi 

təsiri və s.), iqtisadi (məşğulluq və inflyasiya səviyyəsi, vergi 

sistemi və s.), bazar (rəqabət qabiliyyəti, bazara giriş imkanları və 

s), rəqabət (rəqib mövcud durumu ilə barışıb-barışmaması) 

texnoloji (onun istehsalda tətbiqi, müasirliyi, təhlükəsizliyi) və 

beynəlxalq amillər daxildir. İnvestisiya layihələrinin xarici 

mühitini müəyyənləşdirən, təşkilata və investisiya fəaliyyətinə 

təsir edən amillərə - siyasi, iqtisadi, tekniki-texnoloji, sosial-

psixoloji, təşkilati-idarəetmə və hüquqi amilləri aid etmək olar.  

Missiya 

Firmanın 
strategiyası 

Korporativ 
mədəniyyət 

Firmanın 
strukturu 
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Şəkil 3.2. Xarici mühit amillərinin təsnifatı 

 
Məsələn, investisiya-tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi 

prosesində ortaya çıxan funksiyalar daxili və xarici olmaqla iki 

qismə bölünür. Strateji idarəetmənin funksiyalarının qarşılıqlı 

əlaqəsinin və istehsal proseslərinin tənzimlənməsinin təmin 

olunması tikinti şirkətlərinin həm daxildə, həm də xaricdə strateji 

idarəetmə sayəsində mümkündür. Bu baxımdan, investisiya-

inşaat biznes proseslərinin funksional əlamətlərinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir (Bax əlavələr: Cədvəl 3.1).  
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iqtisadi 

siyasi 

bazar 

sosial 

texnoloji 

rəqabət 

beynəlxalq 
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Cədvəl 3.1. İnvestisiya-tikinti biznes proseslərinin funksional 

əlamətlərinə görə səciyyələndirilməsi 

Prosesin 

adı 
Prosesin xarakteri Tərkib hissələri 

 

Tikinti 

prosesləri 

 

Əsas realizasiya 

prosesləri, gəlir və əlavə 

dəyərin ümumiləş-

dirilməsi. 

Tikinti konstruksiyaların 

istehsalı,tikinti-quraşdırma 

işlərinin həyata keçiriməsi, 

layihələndirmə, mühəndis 

tədqiqatları 

Perspektiv 

inkişaf 

prosesləri 

 

Məqsədliyönlük, 

şirkətin missiya və 

strategiyanın 

formalaşması, 

investisiyalar üçün 

cəlbediciliyin artması, 

fəaliyyətin yeni 

istiqamətlərinin 

yaradılması, mövcud 

istiqamətlərin 

modernləşdirilməsi 

İnvestisiya vasitələrinin 

cəlb olunması, investisiya -

tikinti portfelinin 

formalaşması 

 

İdarəetmə 

prosesləri 

 

Planlaşdırma, daxili 

xarici amillərin təhlili 

əsasında taktiki və 

strateji məqsədlərə 

çatmaq 

Maliyyə, daxili xidmətlər, 

istehsal, marketinq, 

kadrların idarəedilməsi 

 

Təminat 

prosesləri 

 

Əsas tikinti proseslərini 

zəruri resurslarla təmin 

edən yardımçı proseslər 

Loqistika, təchizat,inzibati 

funksiyalar 

 

İstismar 

prosesləri 

 

İstismar mərhələsində 

olan obyektin 

fəaliyyətini təmin etmək 

Texniki xidmət, cari təmir 

 

 

Strateji idarəetmə mövcud vəziyyəti gələcək gözü ilə görmək 

və bu günün reallıqları çərçivəsində həyata keçirmək qabiliyyəti-

dir. Şirkət öz daxili resurslarını tənzimləmək üçün, ilk növbədə 

xarici amilləri nəzərə almalıdırlar. Buraya, müştərilərin imkan, is-
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tək və tələbləri, həmçinin rəqiblərin vəziyyəti aiddir. Bu amillər 

şirkətin daxili amillərinin əsasını təşkil edən məhsul istehsalına 

təsir göstərir. Şirkətin bazara çıxardığı məhsulun qiymət və kə-

miyyətini daxili amillər deyil, bazar təyin edir. Buna görə də, 

strateji planlaşdırma daxili deyil, xarici amillərə nəzərən formala-

şır. Məhz bu xarici amillər şirkətin istehsal-texnoloji, elmi-texni-

ki, maliyyə-iqtisadi, şirkətin sosial və təşkilati strukturunu səfər-

bər edərək istiqamətləndirir.  

 

Şəkil 3.3. Firmaının imicini xarakterizə edən elementlər 

Firmanın imici 

İşçilərin 

Alıcıların 

Tərəfdaşların qarşısında 

 

Funksiyaları: 

Firmaya və onun 
məhsuluna 

inamın təminii; 

İşgüzar mühitə 
asan daxil olma 

imkanı; 

Üstünlüklərin 
nümayişi; 

Diqqətin cəlb 
edilməsi 

 

Daxili növləri: 

Heyətin və 
idarə aparatın 

tərəfindən 
təcrübənin 

qəbul edilməsi; 

 

 

Firmanın nüfuzu 

Ləyaqəti 

Psixoloji icmalı 

Xarici növləri: 

Şirkətdə təcrübənin 
aşağıd təsiri 
altında qəbul 

edilməsi: 

Reklam; 

Məhsulun 
keyfiyyəti; 

Qiymət siyasəti; 

Partyorlarla və 
alıçılarla qarşılıqlı 

münasibət; 

Əməkdaşların 
xarici görünüşü 
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Tikinti sektorunun son dövrlərdə dövlət və regional 

idarəetmə çərçivəsindən çıxaraq müstəqil tikinti şirkəti 

səviyyəsində fəaliyyət göstərməsi və tikinti şirkətlərinin strateji 

idarə edilməsi metodlarının günü-gündən təkmilləşməsi 

beynəlxalq səviyyədə bu sektorun ÜDM (8-16%) və məşğulluq 

(4-9%) sahəsində əhəmiyyətli bir yer tutmasına səbəb olmuşdur. 

İnsan resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etmək və bütün 

resursların strateji baxımdan konkret bir inkişaf istiqamətində 

yönləndirmək meylləri inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin maddi-

texniki inkişafının əsasında dayanır.  

 

Şəkil 3.4. Başlıca xarici təsir amilləri 

 
 

X
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Rəqiblər 

Dövlət qanunları 

İstehlakçılar 

Çıxış –hazır mıhsul 

Siyasi vəziyyət 

ETT 

Sosial vəziyyət 

Beynəlxalq vəziyyət 

İqtisadi vəziyyət 

Giriş - xammal 

İstehsalçılar 

Həmkarlar təşkilatı 
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Son 20 ildə Azərbaycanda tikinti sahəsində dövlətin rolu 

azalmış və qeyri-dövlət sahəsinin rolu artmaqdadır. Bu, tikinti 

şirkətlərinin iqtisadi baxımdan daha mütəşəkkil və səmərəli 

fəaliyyətinə şərait yaradır. Lakin, tikinti şirkətlərinin dünya 

bazarında rəqabətədavamlı olması üçün, tikinti şirkətlərinin 

inkişafında dövlətin də rolu zəruridir. Dünya tikinti bazarında 

tanınan tikinti şirkətlərinin dinamik inkişafında dövlət dəstəyinin 

olduğu məlumdur. Bu sahədə optimal yol, tikinti şirkətlərinin 

müstəqil strateji idarəetmə siyasəti ilə dövlətin iqtisadi dəstəyinin 

bir-birini tamamlamasıdır və bu əməkdaşlıq hər iki tərəfin 

maraqlarına cavab verir.  

Obyektlərin inşası, kapital və ya cari təmiri, dəyişməsi 

(genişlənməsi, texniki təchizatı), bərpası, rekonstruksiyası ilə 

əlaqədar olan tikinti sahəsi, əsasən sifarişçinin tələbi üzərində 

formalaşaraq inkişaf edir. Sifarişçinin istehlakçı tələbi, tikinti 

obyektlərinin hələ istifadəyə verilməsindən əvvəl, onun bütün 

xüsusiyyətlərini əhatə edir. Sifarişçi ilə podratçı arasında 

bağlanan müqavilə ərəfəsində obyektin alış-satış əməliyyatı 

faktiki olaraq həyata keçirilir. Lakin, müqavilədə əks olunan 

qərarların həyata keçirilməsi, yəni nəzərdə tutulan məhsulun 

istehsalı böyük bir müddət, xərc və məsuliyyət tələb etdiyi üçün, 

gözlənilən risklərin strateji idarəetmədə nəzərə alınması zəruridir. 

Çünki xərclər və onların ödənilməsi arasında böyük bir zaman 

məsafəsi, həmçinin tikinti şirkətinin xarici amilləri ilə bağlı 

böhranların meydana çıxması, tikinti şirkətinin daxili strukturu-

nun sarsılmasına güclü təsir göstərə bilər.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin özünəməxsus xüsusiy-

yətləri vardır. Şirkəti əsasən unikal, müvəqqəti, məhdud büdcə və 

resurslara bağlı, sifarişçinin tələbinə əsaslanan layihələr ilə 

əlaqədar fəaliyyət göstərdiyi üçün, Qərb ədəbiyyatında şirkətlərin 
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strateji idarə edilməsi sahəsi yeni layihə menecmenti kimi 

tanınmağa başlamışdır.  

Strateji idarəetmənin yalnız layihələrin idarə olunması ilə 

bağlanması da doğru deyildir. Çünki strateji idarəetmə sahəsində 

şirkətin daimi təşkilati-iqtisadi mexanizminin qorunması əsas 

məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Şirkətin əsas gəlir mənbəyi 

məhdud biznes-plan ilə müşayiət olunan konkret layihələrdir və 

şirkətin fəaliyyətində hər iki amil bir-birini tamamlayır. 

 

Şəkil 3 5. Müəssisənin strateji məqsədinin işlənilməsinin 

prinsipial sxemi 
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Müxtəlif funksiyaları özündə birləşdirən tikinti şirkəti xüsusi 

tikinti məhsullarının istehsalı ilə (sifarişçiyə müqavilə şərtləri 

əsasında təhvil verilən tikinti obyekti) bağlı mürəkkəb texniki-

iqtisadi bir sistemə malikdir. Tikintidə texniki-iqtisadi 

xüsusiyyətlər aşağıdakı şəkildə ortaya çıxır: 

1. Layihələndirmə və qiymətin müəyyənləşdirilməsi: 

- layihələndirmə prosesinini mürəkkəbliyi və müddəti; 

- tikinti məhsulunun smetasının dəyərləndirilməsi;  

- layihələndirmə variantları (bir neçə layihənin hazırlanması 

və onlardan ən əlverişlinin seçimi). 

2. İstehsal prosesi: 

- iqlim və hava şərtlərinin təsiri;  

- işlərin yerdəyişmə şəklində davam etdirilməsi; 

- tikintinin uzun müddəti; 

- investisiya prosesinin əksər iştirakçıları; 

- xalq təsərrüfatının digər sahələri ilə olan çoxyönlü 

təsərrüfat əlaqələri;  

- yerli şəraitdən asılılıq (geoloji, hidrogeoloji, ərazinin 

mənimsənilmə səviyyəsi).  

3. Tikinti məhsulları: 

- obyektin uzunmüddətli xidməti; 

- hazır məhsul üzərində xüsusi hesablanma; 

- kapital tutumu (eyni zamanda edilən böyük xərclər); 

- material tutumu və malik olduğu böyük kütlə; 

- çoxdetallı və mürəkkəb olması; 

- nəhəng ölçüsü; 

- fərdi xarakteri; 

- ərazi sabitliyi. 

Tikinti şirkəti böyük tikinti kompleksinin tərkib hissəsidir. 

Müasir dövrdə böyük gəlir gətirən və daimi inkişaf edən tikinti 

kompleksi, digər sahələrin inkişafına təsir etdiyi kimi, ETİ, 
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iqtisadi resurslar, əmək kooperasiyası və onun tənzimlənməsi, bu 

və digər istiqamətlərin qarşılıqlı əlaqəsi onun inkişafını təmin 

edir. Tikinti kompleksi özündə tikinti materialları sənayesinin, 

podratçı və ixtisaslaşmış tikinti şirkətlərinin, əlaqədar təşkilatların 

(nəqliyyat, layihə, elmi-araşdırma, tədris), tikinti sahəsi ilə 

əlaqədar şirkətlərin (injinirinq, konsaltinq, menecment), müxtəlif 

idarəetmə orqanlarının və ictimai təşkilatların (assosasiyalar, 

birliklər) kompleksini təşkil edir. Bu kompleksin sistemli şəkildə 

idarə olunması tikinti şirkətinin də inkişafına və onların dünya 

bazarında özünəməxsus yer tapmasına şərait yaradır.  

Digər tərəfdən məhsullarının istehsalı, çoxsaylı ixtisaslaşmış 

istehsalçıların cəlb olunması, idarə heyətinin, personalın idarə 

edilməsi və ümumiyyətlə, prosesin idarə olunmasıyla bağlı 

müəyyən rasional sistemli forma, struktur və metodların tətbiqini 

qaçınılmaz edir. Bu zərurət isə, özlüyündə şirkətlərin strateji idarə 

edilməsinin aktuallığını artırır.  

Şirkətin yerində istehsal etdiyi daşınmaz əmlakın özünəməx-

sus xarakteri (quraşdırma və tikinti xərcləri, uzunmüddətli istis-

marı, material tutumu, iri həcmi və kütləsi), onları tikinti işlərində 

birbaşa iştirak edən tikinti şirkətinə və ya inzibati-idarəetmə 

funksiyasını yerinə yetirən tikinti təşkilatlarına (holdinqlər, 

konsernlər, assosiasiyalar), tərəflər arasında bağlanan müqavilə 

şərtləri onları ümumi podratçı (tikinti müddəti ərəfəsində 

obyektin inşası ilə əlaqədar sifarişçi ilə müqavilə bağlayan tikinti 

şirkəti) və xüsusi podratçı (tikinti işlərinin bir qismini yerinə 

yetirmək üçün ümumi podratçı ilə müqavilə bağlayan bir və ya 

bir neçə tikinti təşkilatı) təşkilatlara, eyni zamanda texnoloji 

ixtisaslaşma səviyyəsinə görə onların ümumi tikinti (müəyyən 

sahələrə aid işlərin yerinə yetirilməsində ixtisaslaşan) və ixtisas-

laşmış xüsusi tikinti təşkilatlarına (obyektlərdə yerinə yetirilən 

müxtəlif növ və kompleks işlər) bölünməsinə şərait yaradır.  
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Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin ümumi modelində əsas 

prinsiplər - idarəetmə obyektləri, idarəetmə subyekti, şirkətin 

ətraf mühiti, mövcud vəziyyət və inkişaf məqsədləridir. Şirkətin 

investisiya layihələrinin idarə edilməsi ilə bağlı planlaşdırma 

(layihənin məqsədinə yönələn kompleks iş və resursların tənzim-

lənmiş təhlili və hazırlanması), təşkilat (resursların bölüşdürülmə-

si sisteminin yaradılması və məsul icraçıların təyini) və işə nəza-

rət (işlərin plan parametrlərinin faktlarla müqayisəsi və buraxılan 

səhvlərin aradan qaldırılması) əsas funksiyaları təşkil edirlər. 

İqtisadi amillər mülkiyyət statusunun müəyyənləşməsi ilə 

gəlirin bölüşdürülməsinin forma və mexanizmlərinə, qarşıya 

qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərin növlərinə, qərarların çıxarıl-

masına təsir göstərir. Tikinti sahəsində bu özünü böyük tələbin 

olduğu şəraitdə məhdud alıcılıq qabiliyyətində, böyük kapital 

məsrəflərində, müəyyən bölgələrin təbii-ekoloji amillərinin tikinti 

prosesinə təsirində, tikinti obyektinin müəyyən sosial-mədəni və 

geostrateji əraziyə bağlılığında, davamlı istehsal dövriyyəsində və 

digər məsələlərdə biruzə verir.  

Hüquqi amillər fiziki və hüquqi tərəflər arasında münasi-

bətləri tənzimləyən və konkretləşdirən bir mexanizm kimi 

investisiya-tikinti layihələrinin reallaşmasına və strateji məqsədin 

əldə olunmasına, təşkilati-idarəetmə amilləri müasir riyazi model-

ləşdirmə və kompüter idarəetmə mexanizmləri vasitəsilə idarə-

etmə sisteminin təhlilinə, tənzimlənməsinə və təkmilləşməsinə, 

sosial-psixoloji amillər istehsal prosesində iştirak edən şəxslərin 

və onların təmsil olunduqları qrupların mənəvi keyfiyyətlərinin 

ortaya çıxmasına və istiqamətləndirilməsinə, tekniki-texnoloji 

amillər isə, tikinti istehsalının mütəşəkkilliyinə, infrastrukturanın 

formalaşmasına şərait yaradır. Bu baxımdan, siyasi amillər 

icraedici orqanlar və hüquq institutları vasitəsilə istehsalın 

təşkilinə və iqtisadi davranış normalarına təsir göstərir.  
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Tikinti şirkətinin fəaliyyətində və idarə olunmasında xarici 

amil kimi dövlətin böyük rolu vardır. Çünki dövlət bütün milli 

iqtisadiyyat sahələrini qanunvericilik, icraedicilik və məhkəmə 

hakimiyyəti vasitəsilə kompleks şəkildə idarə edir. Milli 

iqtisadiyyat sahələrindən olan tikinti kompleksi də dövlətin 

himayəsində olan inşaat və şəhərsalma sahələri ilə sıx bağlıdır.  

Tikinti sahəsinin inkişafında və tikinti məhsullarının ərsəyə 

gəlməsində əmək potensialı, kapital qoyuluşu, bazar təminatı 

dövlətin daxildə milli iqtisadiyatı sistemli idarəetməsinə bağlıdır. 

Strateji idarəetmə inkişafın mürəkkəb strukturunu sistemli və 

dinamik şəkildə araşdıran, onu tənzimləyən təsiredici fəal və 

mütəssir qeyri-fəal sahələrin vahid mexanizmini təşkil edən 

mütəşəkkil istehsal sistemidir.  

 

 

3.2. ŞİRKƏTLƏRİN STRATEJİ İDARƏ 

EDİLMƏSİNİN DAXİLİ AMİLLƏRİ 

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin daxili mühitinə maliyyə 

(rentabellik, gəlir, dividentlər), marketinq (məhsulun rəqabətqa-

biliyyəti və müxtəlifliyi, bazarın payı, reklama), istehsal (avadan-

lığın cari və texniki vəziyyəti), əmək resurslarının qiymət-

ləndirilməsi (yaş və təhsil səviyyəsi, kadr məsələsi) və korporativ 

mədəniyyətin qiymətləndirilməsi (adətlər, mentalitet, dəyərlər və 

s.) kimi amillər daxildir. 

İnvestor və sifarişçi fərqli subyektlər olanda, onlar arasında 

layihədə nəzərdə tutulan şərtlərin həyata keçirilməsi istiqamətin-

də müqavilə bağlanır. Maliyyə mənbəyinə görə investorlar kom-

mersiya investorları və büdcə investorlarına bölünürlər. K. Za-

dumkin investisiya-tikinti layihələrinin tərkibi və iştirakçılarının 

qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı bir təsnifat aparmışdır (Şəkil 3.7). 
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Şəkil 3.6. Şirkətin istehsal potensialının tərkib hissələri 

 
 

İnvestisiya-tikinti layihələrinin daxili amillərinə əsasən 

layihənin effektivliyi, müddəti və reallaşmasından əldə olunan 

mənfəətin miqdarını tənzimləyən layihə təşkilatı və onun 

iştirakçıları aid edilirlər. Layihənin həyata keçirilməsində və 

qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda maraqlı olan əsas iştirakçı, 

layihənin gələcək sahibi və onun nəticəsindən yararlanan 

investisiya qoyuluşunda iştirak edən sifarişçidir (dövlət, əhali və 

ya əhalinin təmsilçisi). 

İnvestisiya-tikinti layihələrinin reallaşmasında iştirak edən və 

ya iştirakçı qismində fəaliyyət göstərənlər arasında ən önəmliləri 

layihə menecerləri, layihə-tədqiqat təşkilatları, developerlər, 

podratçılar, rielterlər və digərləridir. Biz onların vəzifə və 

funksiyalarını aşağıdakı kimi səciyyələndirə bilərik: 

1. Layihə menecerləri – layihənin planlaşdırılması, nəzarətdə 

saxlanması və tənzimlənməsində, layihə qrupunun idarə 

olunmasında əsas rol oynayır.  
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Əsas istehsal fondları 

Texniki-texnoloji baza 

Xüsusi texnologiyalar və 
biliklər,məlumat resursları  

Dövriyyə vəsaitləri və 

material resursları  

Kadrlarla təminat 
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2. Layihə-tədqiqat təşkilatları – layihənin reallaşması 

istiqamətində araşdırma işləri aparan və layihə-smeta sənədləşmə 

işlərini yerinə yetirən qurumdur. Baş layihə təşkilatı isə, bütün bu 

işlərə kompleks şəkildə məsuliyyət daşıyır.  

 

Şəkil 3.7. Tikinti şirkətlərində layihə iştirakçıları

 
3. Developer – layihənin və biznes-planın hazırlanmasında, 

qərarların verilməsində, obyektin tikilməsində, bazarda tələb-

təklif, gəlir perspektivi, rəqiblərin vəziyyəti, ərazinin seçilməsi, 

məhsulun satılması, risklərin öyrənilməsi, kredit müqavilələrinin 
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bağlanması, kapital qoyuluşu və digər bu kimi fərqli məsələlərin 

araşdırılmasında və həllində aparıcı rol oynayan, layihənin 

rəhbər, investor və sifarişçi funksiyalarını öz üzərinə götürən 

mürəkkəb bir kommersiya institutu kimi müxtəlif sahələrin 

mütəxəssislərini bir araya gətirir.  

4. Rielter - bazarı və bazarda müxtəlif tikinti məhsularına 

olan tələbi araşdıran, daşınmaz əmlakın ticarəti sahəsində xüsusi 

vasitəçilik edən bir kompaniya kimi fəaliyyət göstərir.  

5. Podratçılar – müqaviləyə əsasən layihənin reallaşması 

sahəsində fəaliyyət göstərir. Bütün bu işlərə məsuliyyət daşıyan 

baş podratçılar xüsusi işlərin yerinə yetirilməsi üçün 

subpodratçılarla müqavilələr bağlayır.  

Tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsinə təsir göstərən 

müvafiq amilləri nəzərə almadan, onların effektiv idarə olunması 

sahəsində nailiyyətlər əldə etmək mümkün olmaz. Burda əsas 

məsələlərdən biri tikinti şirkətinin iqtisadi mütəşəkkilliyidir. 

Çünki bu mütəşəkkillik tikinti şirkətinin gözlənilməz risk 

təhlükəsindən qorunması üçün şirkət daxilində səfərbərliyi və 

xarici makromühitdə çevikliyi təmin edir.  

Şirkətin iqtisadi mütəşəkkilliyinin təməlində dayanan əsas 

meyar şirkətin resurslarıdır (intelektual, maddi-texniki, maliyyə, 

məlumat). Onların çatışmamazlığı istənilən makromühitin möv-

cud olduğu şəraitdə belə strategiyanın hazırlanması və reallaş-

ması prosesini təmin etməyə imkan vermir. Şirkətin strategiya-

sının hazırlanması və reallaşması isə, böyük resurs məsrəfinə yol 

açır. Bu baxımdan, şirkət üçün resursların əldə olunması və on-

ların effektiv şəkildə idarə edilməsi (xüsusilə, intelektual və məl-

umat resurslarının) strateji idarəetmənin əsas vəzifəsidir. Şirkətin 

strateji potensialı, onun təşkilati strukturunun və onun ətraf 

makromühitlə əlaqələrinin formalaşmasına mühüm təsir edir.  
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Şirkətin strateji idarə edilməsi mexanizmində yeni texnologi-

yanın tətbiqi, yeni məhsul və xidmətlərin təklifi, yeni bazarların 

formalaşması və yeni təşkilati formalarının ortaya çıxarılması 

istehlakçılar üçün yekun dəyərin artırmasına imkan yaradır. İs-

tehlakçı innovasiya qərarlarını keyfiyyət, dəyər və funksiya, yəni 

innovasiya qərarlarına məxsus əsas keyfiyyətləri formalaşdıraraq 

onları öz tələblərini ödəməsi baxımından dəyərləndirir.  

Texnoloji prosesin təkmilləşdirilməsi, idarəetmənin səmərəli-

liyinin artırılması (təşkilati strukturun optimallaşdırılması, he-

yətin peşəkarlıq dərəcəsinin yüksəldilməsi), ehtiyatların qənaətinə 

yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin, 

yeni texnologiyaların həyata keçirilməsi, onların diaqnostikası və 

nəzarəti işində yeni texnologiyaların tətbiq olunması qaçınılmaz 

tələbdir.  

Şirkəti yeni texnologiyaların tətbiq olunması tələbi üzərində 

öz fəaliyyətlərini qurmalı və dünya tikinti sektorunda öz ləyaqətli 

yerini tapmalıdırlar. İqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində 

şirkətlərin strateji idarə edilməsi sahəsində tətbiq olunan 

yeniliklər, məhsulun keyfiyyətini artıran, əmək və maddi itkilərə 

qənaət edən, əmək məhsuldarlığını yüksəldən, istehsalın təşkilini 

təkmilləşdirən və onun səmərəliliyini artıran ehtiyatların əldə 

olunmasına şərait yaradır. Bu şirkətdə potensialın səfərbərliyini, 

infrastrukturun inkişafını, fəallığın yüksəldilməsini təmin etməklə 

yanaşı, həmçinin bu amillər vasitəsilə yenilənərək inkişaf edir. 

Əslində, həm daxili, həm də xarici amillərin şirkətin inkişa-

fında oynadığı rolun əsas qayəsi, şirkəti inhisarçılıq təhlükəsindən 

qorumağa, onun həm yerli, həm də dünya bazarında rəqabət 

qabiliyyətəni artırmağa xidmət edir. Şirkətin rəqabət qabiliyyəti, 

rəqiblər haqqında məlumatların yığılması, bazarın öyrənilməsi, 

potensial sifarişçilərin tələblərinin uçotu, qiymətləndirməyə 

məxsus parametrlərin müəyyən edilməsi, strateji məqsədlərinin 
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və vəzifələrin formalaşması, rəqabət qabiliyyətinin inteqral 

göstəricisinin müəyyən edilməsi, şirkətin səmərəliyinin nisbi 

göstəricisinin müəyyən edilməsi, rəqabət qabiliyyətinin yüksəl-

dilməsi tədbirlərinin işlənilməsi və onun xərclərlə uçotunun 

optimallaşdırılması, şirkətin rəqabət qabiliyyətinin inteqral 

göstəricisinin hesablanması vasitəsilə həyata keçirilir. 

Məsələn, tikinti məhsulunun texniki-iqtisadi hesablamaları 

işin mərhələləri və növlərinə görə dəqiq aparılmalıdır. Çünki 

tikinti-quraşdırma işlərinə küllü miqdarda maliyyə qoyuluşu, bu 

sahədəki kapital dövriyyəsinin digər sahələrlə müqayisədə bir 

neçə dəfə ləngiməsi, təbii mühitin nəzərə alınan və alınmayan 

xüsusiyyətləri böyük risk təhlükəsinin mövcudluğundan xəbər 

verir (Məsələn, Bakıda ilin əksər aylarında olan güclü küləklər 

tikinti işlərinin müvəqqəti dayandırılmasını və xüsusi tədbirlərin 

reallaşmasını tələb edir). Bu sahədə gözlənilməz amillər əlavə 

maddi-texniki, əmək və maliyyə xərclərinin ortaya çıxmasına 

səbəb ola bilər. Buna görə də tikinti prosesində iştirak edən 

müxtəlif istehsal, təchizat və xidmət strukturları, ehtiyat resursları 

layihədə göstərilən məqsədlərə vaxtında və layiqincə çatmaq 

üçün vahid strateji idarəetmə altında inteqrativ sistem çərçivə-

sində səfərbər olmalıdırlar. Çünki, bu onların ümumi maraqlarına 

cavab verir. Müxtəlif struktur və maraqların tənzimlənməsi 

funksiyası isə, əsasən tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsi 

sahəsində rəhbər vəzifəli menecerlərin üzərinə düşür.  

Müasir bazar şəraitində davamlı iqtisadi inkişaf mövcud 

deyildir. Yəni, dünya iqtisadiyyatında tez-tez baş verən qlobal 

maliyyə böhranları böyük şirkətlərin iflas olmasına şərait yaradır. 

Son dövrdə dünyadaki iqtisadi böhranlar nəticəsində bir çox 

nəhəng şirkətlər müflis oldular. Bu cür maliyyə böhranlarından 

əziyyət çəkən şirkətlərin içində iri şirkətlər də çoxdur. Maliyyə 

böhranı ilə əlaqədar bazarda alıcıların, investorların, sifarişçilərin 
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məhsullara azalan tələbatı, şirkətlərin iqtisadi böhranına səbəb 

olur.  

Dünya iqtisadiyyatında mütəmadi şəkildə baş verən böhran-

lar şirkətlərin idarə olunması sahəsində müəyyən tədbirlərin 

görülməsini, idarəolunma sahəsində mütəmadi risklərin mövcud-

luğunu nəzərə alan və ona hazır olan elmi idarəetmə sisteminin 

formalaşmasını, şirkətin strategiyasında və taktikasında bəzi 

dəyişikliklərin aparılmasını zəruri edir. Burada əsas məsələ, şir-

kətin strategiyasının dəqiq və maliyyə vəziyyətinin sabit olması-

dır. Əslində, strategiyanın uğuru maliyyə vəziyyətinin sabitliyi, 

ödəniş qabiliyyətli olmaq, likvidlik və işgüzar fəallıq ilə ölçülür.  

Şirkət risk mimimumlaşdırmaq məqsədi ilə müstəqil maliyyə 

siyasəti həyata keçirməlidirlər. Şirkətin böhranla üzləşməməsi 

üçün mütəmadi maliyyə vəziyyətinin monitorinqinin aparıl-

masına, şirkətin fəaliyyətinin mütəmadi təhlil edilməsinə, 

zamanında qərarların çıxarılması üçün məlumat sisteminin 

təkmilləşməsinə və araşdırılmasına ehtiyacları vardır.  

Şrkətin menecerleri ilk növbədə xarici amillərdən (təchizat-

çılar, vasitəçilər) yaranan təhlükələrdən qorunmaq üçün, şirkətin 

daxili strukturunu xarici dəyişikliklərə dayanıqlı və rəqabətəda-

vamlı etməli, alternativ variantlar işləyib hazırlamalıdırlar, 

qiymətlərin və xərclərin azaldılması istiqamətində bəzi tədbirləri 

həyata keçirməli, şirkətin strukturunda bəzi dəyişikliklər etməli, 

marketinq siyasətini gücləndirməlidirlər. Əslində, bu fəaliyyətlər 

şirkətin strateji idarə edilməsinin antiböhran modeli ilə bağlıdır. 

Lakin, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi və tənzimlənməsi 

prosesində dövlətin dəstəyi zəruridir.  

Məsələn, tikinti məhsulları konkret bir ərazi ilə bağlıdır və 

yerləşdiyi ərazidə istehsal olunaraq, orada satıla bilər. Şifarişçi 

qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələrin öhdəsindən gəlmək 

ehtimalını itirdikdə maliyyə yardımı məqsədi ilə kənar 
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investorları işə cəlb edir. Onlar birlikdə işləri yerinə yetirən və 

tələb olunan resursları təmin edən təchizatçıların axtarışına 

çıxırlar. Baş podratçı müstəqil və ya sifarişçi-investor ilə birlikdə 

resursları təmin edən təchizatçıları seçirlər. Baş podratçı və ya 

onun razılığı ilə sifarişçi müqaviləyə və qaydalara əsasən 

subpodratçıları işə cəlb edərək komanda yaradır və tikinti işlərinə 

başlayır. Başlanan işlərin əsas məsuliyyəti baş podratçının 

üzərinə düşür və o, sifarişçinin tələblərinə uyğun şəkildə 

məhsulun ortaya qoyulmasında cavabdehdir. Əks halda, sifarişçi 

baş podratçının ortaya qoyduğu məhsulun təhvili prosesində 

müqaviləyə əsasən öz etirazlarını bildirə bilər. Burada müqavilə 

tərəfi hər hansı bir şəxs, dövlət orqanı (bələdiyyə) və qrupun 

maraqlarını təmsil edən fərd ola bilər. Əgər, tikinti işləri 

müqavilədə göstərilən tələblərə uyğundursa, sifarişçi müqavilənin 

şərtlərinə uyğun olaraq tikinti məhsulunu təhvil almalıdır. Hər 

hansı tikinti şirkəti müddət, qiymət, keyfiyyət şərtlərinə əməl 

etməklə bazarda öz nüfuzunu və yeni sifarişlər əldə etmək 

imkanlarını artırır. Çünki bazarda qazanılan imic bu sahədə 

aparılan kompleks fəaliyyətlərin uğuru və həm də gəlirlərin 

artması üçün böyük bir imkandır (Şəkil 3.8). 
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Şəkil 3.8. Tikinti prosesinin reallaşmasının subyekt tərkibi 

 

Bütün bu məsələlərin həyata keçirilməsi tikinti şirkətlərinin 

strateji idarə edilməsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Xüsusilə, 

qiymət-keyfiyyət-müddət məsələlər razılaşdırılan müqavilərin 

əsas qərarlarını təşkil edir. Buna görə də podratçılar strateji 

idarəetmə prosesinin planlaşdırma mərhələsində tikinti şirkətinin 

daxili müştəri siyasətini formalaşdırırlar.  

Qiymət – həyata keçirilən işlərin pul ilə ekvivalentidir. Yəni, 

görülən işlərin öz maya dəyəri vardır. Əlavə gəlir olmasa, şirkətin 

fəaliyyətinin stimulu itir. Lakin, bazarda hərdən elə bir rəqabət 

şəraiti yaranır ki, bəzi şirkətlər öz məhsullarını maya dəyərindən 

də aşağı təklif etməyə məcburiyyətində qalırlar. Çünki şirkətin 

fəaliyyətlərinin dayanması, onların təşkilati strukturuna böyük 

zərbə vurur. Yəni, böyük bir işçi qüvvəsini təmsil edən şirkəti 

fəaliyyətsizlik şəraitində illərlə yetişdirdiyi kadr potensialını və 

nüfuzunu itirə bilər. Lakin, belə bir vəziyyətdə, sifarişçi də 

yüksək keyfiyyət tələb edə bilməz və yalnız rəqabət şəraitində 

qiymət-müddət-keyfiyyət baxımından öz şərtlərinə uyğun gələn 
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şirkəti seçə bilər. Təbii ki, bu şəraitdə istənilən halda keyfiyyət 

məsələsi kölgədə qalır.  

Keyfiyyətsiz məhsulun bazara çıxarılması şirkətin ənənəvi 

imicinin itirilməsinə şərait yaradır. Belə bir vəziyyətdə şirkətlər 

strateji inkişaf dilemması ilə qarşılaşır və ağır seçim qarşısında 

qalırlar. Əgər onlar ənənəvi yüksək qiymət-müddət-keyfiyyət 

sabitliyinə sadiq qalaraq heç bir tədbir görməsələr, bazara yüksək 

qiymətli məhsul ilə çıxacaq və öz imiclərini qoruyacaqlar. Lakin, 

bazarda hökm sürən aşağı qiymətlər mühitində belə şirkətlər 

böyük müştəri qıtlığı böhranı ilə üzləşəcəklər. Çünki bazarda 

yaranan yeni dəyişikliklər kütləvi olaraq bazarın ümumi psixoloji 

mühitini dəyişdirir və diqqəti özünə cəlb edir. Bu dəyişiklik 

mühitinə adaptasiya olmayan şirkət də diqqətdən kənarda qalır. 

Əgər şirkət bazarın tələblərinə tam şəkildə uyğunlaşsa, o, halda 

onun digər şirkətlərlə olan fərqləri ortadan qalxacaq və imicini 

tədricən itirəcəkdir. Əslində, bu strategiya şirkətin özünü bazarın 

ümumi inkişaf dinamikasına buraxması deməkdir.  

Məsələn, tikinti bazarında yaranan mövcud vəziyyətdən 

digər radikal çıxış strategiyası isə, podratçı sifarişçinin qiymət-

müddət-keyfiyyət tələblərinə uyğun məhsulun istehsalı ilə məşğul 

olaraq, bazarda daha çox sifariş əldə etməyi əsas məqsəd seçir.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsi prosesi bazarın şərtlərinə 

uyğun şəkildə həyata keçirildiyi təqdirdə, öz davamlı inkişaf 

dinamikasını qoruyub saxlayacaqdır. Buna görə də, şirkətin 

menecerləri bu sahədə böyük təcrübə, bilik və iradəyə sahib 

olmalı, mümkün riskləri öncədən nəzərə alaraq tədbirlər görməli 

və şirkətdaxili strukturun möhkəm olması üçün öncədən şirkətdə 

insan resurslarını dəyərləndirməyi bacarmalıdır. Çünki şirkətin 

kadrları böhran şəraitində şirkətin strateji hədəflərini öz şəxsi 

həyatının ayrılmaz bir hissəsi kimi dəyərləndirməlidir.  
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Bu kimi psixoloji hallar şirkətin böhran vəziyyətində daxili 

strukturunun sabitliyinə və şirkətin davamlı inkişafına şərait 

yaradır. Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin strukturunun 

sabitliyi onun tərkib elementlərinin bir-birinə üzvi şəkildə 

bağlılığından və bu funksiyaları həyata keçirən kadrların yalnız iş 

obyektləri kimi deyil, həmçinin dəyərli bir insan kimi qiymətlən-

dirilməsindən asılıdır. Bu sistem təmin olunarsa, şirkətin istənilən 

bazar şəraitində inkişafı zəruridir.  

 

3.3.  ŞİRKƏTLƏRİN STRATEJİ İDARƏ 

EDİLMƏSİNDƏ MARKETİNQİN ROLU 

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin əsas məsələlərindən biri 

də şirkətdə marketinqin təşkilidir. Bunun əsasında satış prosesinin 

sabitliyinin, proqnozlaşdırılmasının, idarə olunmasının təmin 

olunması üçün, şirkətin bütün struktur bölmələri arasında doğru 

məlumatların toplanması, hazırlanması və mübadiləsi ilə əlaqədar 

dinamik mexanizm dayanır. Məhz bu mexanizm şirkətin böhran 

vəziyyətdə iflas olmaqdan qoruyur və hətta onun davamlı inkişafı 

üçün şərait yaradır.  

 

Şəkil 3.9. Marketinqin təşkili prosesinin əsas mərhələləri 

Problemin  
qoyuluşu 

İnformasiyaların 
toplanması 

Məqsədin 
müəyyənləşməsi 

Marketinq 
strategiyasının 
hazırlanması 

Marketinq 
strategiyasının  

reallaşması 

Marketinq 
fəaliyyətinə 

nəzarət 
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Şirkətdə marketinqin tətbiqi ilə bağlı nəzəriyyələrdə marke-

tinqin struktur elementləri xarici və daxili olmaqla iki yerə bö-

lünür:  

1. Şirkətlərin strateji idarə edilməsidə daxili marketinq 

aşağıdakı şərtləri özündə ehtiva edir: 

- kadrların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin (təhsil, 

peşə, ixtisas), psixoloji iqlimin, əmək haqqı səviyyəsinin, təşviqat 

sisteminin, sosial müavinətlərin qiymətləndirilməsi (personal 

marketinqi); 

- xidmətlər, reklam effektivliyi, satışın kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəriciləri; 

- müqavilələrin həyata keçirilməsi (satışın marketinqi); 

- mövcud idarə, planlaşdırma və müəssisənin təşkilati 

strukturunun təhlili (menecmentin marketinqi); 

- şirkətin marketinq konsepsiyasının həyata keçirilməsinin, 

taktiki və strateji inkişaf planlarının hərtərəfli təhlili (marketinq 

nəzarəti - audit); 

- qiymət siyasətinin təhlili və hazırlanması, bütövlükdə 

şirkətin və onun hər bir bölməsinin gəlirlilik səviyyəsinin 

müəyyənləşməsi (maliyyə marketinqi); 

- texniki və texnoloji səviyyəsinin, işin səmərəli təşkilinin, 

müəssisənin struktur bölmələrinin qarşılıqlı öyrənilməsi və 

təhlilinin qiymətləndirilməsi (istehsal prosesinin marketinqi) ilə 

əlaqəlidir və müvafiq məsələlərin həllinə müsbət mənada təsir 

göstərir.  

2. Şirkətlərin strateji idarə edilməsində xarici marketinq 

aşağıdakı şərtləri özündə ehtiva edir: 

- üstün istiqamətlərin, inkişafın dinamikası, strukturu və 

ümumi tendensiyalarının üzə çıxarılması, nəzərdə tutulan 

bazarların seçilməsi; 
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- müqavilə münasibətlərinin, qiymət siyasətinin, istifadə 

olunan texnologiyaların, maliyyələşdirmə üsullarının, təşkilati 

metodların, keyfiyyətin, işlərin zəmanət və müddətinin təhlili; 

- Şirkətin iqtisadi fəaliyyətinə təsir edə bilən amillərin 

(siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial) üzə çıxarılması məqsədilə həyata 

keçirilir (ətraf mühitin ümumi marketinqi); 

- kommersiya məlumatlarının cari durumunu təhlil etmək; 

- yeni kommersiya məlumatları mənbələrini ələ gətirmək; 

- reklam bazarını öyrənmək; 

- reklam strategiyaları və şirkətin taktiki inkişafı üçün ilkin 

məlumatları əldə etmək (İnformasiya kommunikasiyasının 

marketinqi); 

- risklərin sığortalanması qayda və şərtlərinin, bank kredit-

lərinin verilməsi şərtlərinin, zəmanətlərin, bankların investisiya 

siyasətinin təhlili (bank və sığorta xidmətləri marketinqi); 

- seqmentasiya, real və potensial xidmətləri istehlakçılarının 

təhlili; 

- sifarişçinin tələb və şərtinin öyrənilməsi (layihələrin 

marketinqi). 

Şəkil 3.10. Strateji marketinqin planlaşdırma texnologiyası 

Marketinq 
fəaliyyəti üzrə 

məqsədin 
müəyyənləşməsi 

Alternativ 
strategiyanın 

işlənib 
hazırlanması 

Optimal 
strategiyanın 

seçillməsi 

Marketinq 
fəaliyyət 
planının 
seçilməsi 

Operativ 
təqvimin 
işlənməsi 

Marketinq 
büdcəsinin 

formalaşması 
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3. Texnologiyaların, materialların və ləvazimatların 

marketinqi aşağıdakı şərtləri özündə ehtiva edir: 

- inkişafın iqtisadi məqsədəuyğunluğunun öyrənilməsi, 

təhlili və müəyyənləşdirilməsini; 

- cari və gələcək obyektlərdə yeni texnologiya və material-

ların hazırlanmasını və istifadəsini bildirir (innovasiya marketin-

qi); 

- çeşidlilik, qiymət, keyfiyyət, müddət, materialların və 

avadanlıqların təchiz olunması müddəti və şəraitinin təhlili 

(təchizatçıların marketinqi); 

- işçi qüvvəsinə tələb və təklifin öyrənilib təhlil edilməsi; 

- məvacib səviyyəsinin və personalın maddi həvəsləndiril-

məsi ilə bağlı mövcud sistemin monitorinqi (işçi qüvvəsinin 

marketinqi) ilə bağlıdır və müvafiq məsələlərin həll olunmasına 

şərait yaradır.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin müvafiq məsələlərinin 

uğurla həyata keçirilməsi üçün, hüquqi bazanın gücləndirilməsi 

və sabitliyi zəruridir. Çünki tez-tez dəyişən qanunlar şirkətlərin 

strateji idarə edilməsinin layihələrində nəzərdə tutulan 

məsələlərin həllinə və strateji planlaşdırmaya maneçilik törədir. 

Digər tərəfdən “kölgəli iqtisadiyyatın” hökm sürdüyü dövlətdə 

rüşvət və vergidən yayınma hallarının mövcudluğu, iqtisadi 

məlumatların, istehsal və maliyyə göstəricilərinin qeyri-obyektiv 

olmasına şərait yaradır. Bu cür bazar şəraitində fəaliyyət göstərən 

şirkətlər sifarişçi qismində bəzi yüksək rütbəli dövlət məmurları 

ilə gizli əməkdaşlığa girərək çirkli pulların yuyulmasında, dövlət 

büdcəsinin qeyri-qanuni şəkildə mənimsənilməsində və başqa bu 

kimi cinayətlərin törədilməsində iştirak edirlər. Belə bir bazar 

mühitində elan olunan tenderlər də əksər hallarda formal xarakter 

daşıyır. Belə bir şəraitdə həyata keçirilən işlər həm keyfiyyət, 

həm də şirkətin imici baxımından mənfi nəticələr doğurur.  
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3.4. STRATEJİ İDARƏETMƏNİN SAHİBKARLIQ 

FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 

Strateji idarəetmə sistemi müasir sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dünya bazarı səviyyəsində təşkil olunmasında və inkişafında 

mühüm rol oynayır. Bu sahədə bir çox beynəlxalq şirkətlər böyük 

təcrübə və uğur əldə etmişlər.  

 Korporativ idarəetmə mexanizminin tətbiqi şirkətlərin 

fəaliyyətinə aşağıdakı səmərələri vardır: 

- şirkətin nüfuzunun artması; 

- xarici kapital bazarına çıxışın əldə edilməsi; 

- investisiyaların cəlb edilməsi; 

- şirkətin əməliyyat səmərəliyinin artırılması; 

- səhmdarların hüquqlarının qorunması; 

- qərar qəbulu proseslərinin təkmilləşdirilməsi; 

- səhmlər üzrə xərclərin və borc kapitalının azalması; 

- səhmdarlar və menecment arasında əməkdaşlığın daha 

effektiv olması; 

- maraqlı tərəflərin hüquqlarının qorunması; 

- daxili münaqişələrin qarşısının alınması və ya həll 

edilməsi; 

- daha səmərəli açıqlama; 

- risklərin azaldılması (şirkətin ələ keçirilməsi, səhmdarlar 

tərəfindən şantaj, rəqiblərin müxtəlif məlumatlardan istifadəsi); 

- müşahidə şurası və menecmentin şəffaflığının artması; 

- heç bir əlavə dəyər yaratmır, lakin qanunvericiliyin 

tələblərinə riayət etməyə kömək edir. 

 Korporativ idarəetmə mexanizminin əsasnamə, siyasətlərin 

hazırlanması və digər vəzifələri menecment (MC), müşahidə 

şurası (MŞ), daxili hüquqşünas, kənar hüquqşünas, müşahidə 

şurasının katibi, korporativ katib, müşahidə şurasının korporativ 

idarəetmə komitəsi, təftiş komissiyası (TK), audit komitəsi (AK), 



143 

daxili audit departamenti (DA), kənar auditor (KA) arasında 

bölüşdürülür. Azərbaycandakı şirkətlərin korporativ idarəetmə 

sistemində iki pilləli şura sistemi (menecment və müşahidə 

şurası) tətbiq olunur. Bu vəzifələrin funksiyaları və səlahiyyətləri 

aşağıdakı kimidir: 

1. Müşahidə Şurası (MŞ – orta hesabla 3 və ya 4 nəfərdən 

ibarət direktorlar şurası)  

- şirkətin təmsil edilməsi; 

- səlahiyyətləri çərçivəsində ümumi rəhbərliyi və şirkətin 

üzərində nəzarəti həyata keçirir; 

- əsasnamələrin təsdiq edilməsi; 

- menecmentin muzdunun təsdiq edilməsi; 

- müşahidə şurası sədrinin seçilməsi; 

- idarə orqanlarının əsasnamələrinin təsdiq edilməsi; 

- əməliyyat planının hazırlanması; 

- büdcənin təsdiq edilməsi; 

- korporativ dəyərləri təsdiq edir; 

- idarə heyətinin sədrinin və ya təkbaşçı baş direktorun 

təyin edilməsi; 

- şirkətin strategiyasını müəyyənləşdirir; 

- təşkilatdaxili məsuliyyət və hesabatlılıq xətlərini təmin 

edir; 

- top menecment üçün yoxlama və tarazlaşdırma siyasətini 

yaradır.  

Müşahidə şurasının fəaliyyəti ayda bir dəfə keçirilən iclasla-

rın vasitəsilə dəyərləndirilir və onun vəzifələri şura tərkibində ya-

radılan və ya yaradılması planlaşdırılan komitələr vasitəsilə həya-

ta keçirilir. Onlar arasında ən çox yayılan komitələrə etika komi-

təsi, mübahisələrin həlli komitəsi, korporativ idarəetmə komitəsi, 

strateji planlaşdırma komitəsi, audit komitəsi, nominasiya və 
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muzdun ödənilməsi komitəsi vardır ki, onların artım dinamikası 

daima dəyişir.  

2. Menecment (MC) 

- Baş direktor və idarə heyəti (kollegial orqan isə) şirkətin 

fəaliyyətinə cari rəhbərlik edir; 

- əməliyyat planının hazırlanması; 

- şirkətin təmsil edilməsi; 

- kənar auditorun seçilməsi; 

- dividentlərin elanı və ödənilməsi; 

- əsasnamələrin təsdiq edilməsi; 

- idarəetmə qəranlarının əsasnamələrinin təsdiq edilməsi; 

- səhmlərin buraxılması; 

- illik hesabat və maliyyə hesabatlarının təsdiqi; 

- strategiyanın müəyyən edilməsi; 

- menecmentin muzdunun təsdiq edilməsi (şirkətin 

mənfəətinə, fəaliyyətin qiymətlədirilməsi, satışlarına, səhmlərin 

bazar dəyərinə və s. bağlıdır); 

- müşahidə şurasının təsdiq edilməsi; 

- idarə heyətinin sədrinin təyin edilməsi; 

- müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi; 

- müşahidə şurası sədrinin seçilməsi; 

- büdcənin təsdiq edilməsi.  

3. Səhmdarlar 

- şirkətin idarə olunmasında iştirak etmək; 

- qiymətli kağızların (səhmdar istisna olmaqla) 

emissiyasının təsdiq edilməsi; 

- səhmlərin emissiyasının təsdiq edilməsi; 

- xalis aktivlərin dəyərinin 50%-dən artıq məbləğdə olan 

əqdlərin təsdiq edilməsi; 

- xalis aktivlərin dəyərinin 25-50% arası məbləğdə olan 

əqdlərin təsdiq edilməsi; 
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- xalis aktivlərin dəyərinin 25%-dən aşağı məbləğdə olan 

əqdlərin təsdiq edilməsi; 

- kənar auditorun seçilməsi; 

- illik hesabatların və illik maliyyə hesabatlarının təsdiq 

edilməsi; 

- şirkət haqqında məlumat toplamaq; 

- dividentlərin elanının və ödənilməsinin təsdiq edilməsi; 

- növbədənkənar auditin təşəbbüsləndirilməsi; 

- idarəetmə orqanlarını seçmək; 

-  daxili nəzarət sisteminin yaradılması və tətbiqi; 

- divident almaq; 

- müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi; 

- kənar auditorla müqavilənin şərtlərinin təsdiq edilməsi; 

- risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılması və tətbiqi. 

Şirkətlərdə korporativ idarəetmə sisteminin tətbiqi və 

reallaşdırılması ilə bağlı problemlər özünü aşağıdakı şəkildə 

biruzə verir: 

- səhmdarların hüquqlarına şirkətlərdə lazımi səviyyədə 

riayət olunmur və öz səhmdarlar öz hüquqlarını qoruya bilmir. 

- auditorun müstəqilliyi ilə bağlı tələblər azdır. 

- təftiş komissiyaları korporativ strukturun elementi olaraq 

qalır. 

- müstəqil şura üzvlərinə nadir hallarda təsadüf olunur. 

- müşahidə şurası və idarə heyəti arasında vəzifələrin 

bölgüsü qeyri-müəyyəndir.  

- dividentlər nadir hallarda ödənilir. 

- idarə heyətinin üzvləri adətən müşahidə şurası əvəzinə 

səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən seçilir. 

- korporativ nəzarət bazarı lazımi səviyyədə inkişaf 

etməmişdir. 
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- bir çox şirkətlər audit yoxlaması aparılmış maliyyə 

hesabatlarını hazırlamaqda səhlənkarlıq göstərirlər. 

- insayderlər üçün ticarət qaydalarının icrası aşağı 

səviyyədədir. 

Təbii ki, bu və ya digər məsələlərin həll olunmaması, 

şirkətlərin dünya bazarında real rəqabətə hazır olmadığını və 

strateji idarəetmə sahəsində hələ bir çox işlərin görülməsinin 

zəruri olduğunu göstərir. 

Strateji idarəetmənin inkişaf etdirilməsi və şirkətlərin iqtisadi 

səmərəliliyinin artıtılması üçün bir çox islahatların aparılması ilə 

bağlı tövsiyələr: 

- şura və idarə heyəti üzvləri və investorlar arasında 

məlumatlılığın artırılması; 

- mülkiyyət və aidiyyəti tərəflərin əqdləri haqqında açıqla-

ma vermək tələblərinin gücləndirilməsi və icrasının təmin edil-

məsi; 

- daha çox korporativ məlumatların ictimaiyyətə açıqlan-

masının təmin edilməsi; 

- maliyyə və korporativ açıqlamaların təkmilləşdirilməsi 

tədbirlərinin artırılması; 

- qanunvericiliklə və ya qanunvericiliyə dəyişiklərin 

edilməsi vasitəsilə müşahidə şurası və idarə heyəti üçün müvafiq 

hüquq və vəzifələrin dəqiqləşdirilməsi; 

- bazarın konsolidasiyasına şərait yaratmaq; 

- səhmdar cəmiyyətlərini təftiş komissiyalarına əvəzinə 

audit komitələrini yaratmağa həvəsləndirmək; 

- institusional investorlar üçün hüquqi bazanın yaradılması; 

- təftiş komissiyasının audit komitəsi ilə əvəz edilməsi; 

- auditorların müstəqilliyinin artırılması; 

- müşahidə şurası və idarə heyətinin səlahiyyət və 

vəzifələrinin dəqiqləşdirilməsi; 
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- müşahidə şurası və idarə heyətinin üzvləri üçün təlimlərin 

artırılması;  

- Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartların icrasını 

təmin etmək; 

- auditorlarla maraqların toqquşması hallarını 

məhdudlaşdırmaq; 

- şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların onlayn 

şəklində yayılmasını təmin etmək; 

- açıqlama tələblərini konkretləşdirmək; 

- səhmdarların səlahiyyətlərinin konkretləşməsi; 

- səhmdarların ümumi yığıncaqda iştirakı hüquqlarının 

gücləndirilməsi; 

- səlahiyyətlərinin konkretləşməsi; 

- korporativ idarəetmə məcəlləsinin yaradılması və 

maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi; 

- bazar infrastrukturunu modernləşdirmək və korporativ 

idarəetməni əhatə edən yeni listinq qaydalarının nəzərdən 

keçirilməsi; 

- səhmdar cəmiyyətləri üçün hüquqi bazanın təkmilləşdiril-

məsi. 

Bazar münasibətlərinin inkişafı, bütün müstəqil təsərrüfat 

subyektlərinin idarəetmə sistemində keyfiyyət baxımından həll 

olunan məsələlərin xarakteri və həmçinin onların həlli metod-

larında yeni tələblər ortaya qoyur. Təsərrüfat subyektləri tərəfin-

dən həyata keçirilən uzunmüddətli idarəetmə problemlərinin 

araşdırılması göstərir ki, hal-hazırda müəssisələrin strateji 

davranışlarının formalaşdığı bir zamanda, əsasən innovasiyalı 

iqtisadiyyata keçidi təmin edən yeni texnologiyaların istifadəsinə 

fikir vermək zəruridir.  

Korporativ idarəetmə qarşıya qoyulan tələblərə cavab verən 

aparıcı istiqamətlərindən ilk növbədə elmi-texniki sahədə struktur 
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dəyişikliklərini, şirkətin iqtisadi fəaliyyət nəticələri və yeniliklərə 

sərf olunan məbləğlər arasında optimal əlaqələrin axtarılmasını, 

innovasiya fəaliyyətinin kommersiyalaşdırılması və onun hüquqi 

təminatını vacib məsələlər kimi qəbul etmək lazımdır. Məhz 

buradan korporativ idarəetmə proseslərinin araşdırılmasına 

sistemli yanaşmanın obyektiv zəruririliyi ortaya çıxır. Yalnız bu 

cür yanaşma nəticəsində idarəetmə məsələlərinin paralel həllinə 

yönələn yeniliklərin tətbiqi və layihə müddətlərinin maksimal 

ixtisarı real şəkildə mümkün olacaqdır. 

Şirkətin səmərəli idarə edilməsi, rəhbər işçilərdən mütləq şə-

kildə strateji təfəkkür və strategiya hazırlamaq qabiliyyəti tələb 

edir. Müasir menecerlər şirkətin vəziyyətini və dəyişən mühitin 

onlara təsiri barədə strateji şəkildə düşünməlidirlər. Onlar strate-

giyada dəyişikliyin nə zaman həyata keçməsini bilmək üçün, ətraf 

mühiti ciddi şəkildə təhlil etməli və şirkətin fəaliyyətləri ilə ya-

xından tanış olmalıdırlar. Yəni korporativ idarəetmə, bütün şir-

kətlərin idarə edilməsində ümumi yanaşmanın təməlini təşkil 

edir. 

Şəkil 3.11. Reinjinirinqin təşkilinin əsas mərhələləri 

Şirkətin 
arzuedilən 
imicinin 

formalaşması 

Real biznes 
modelinin 

yaradılması 

Biznesin 
yeni 

modelinin 
hazırlması 

  Biznes   
modelinin 

şirkətin 
təsərrüfat-
maliyyə 

fəaliyyətinə 
uyğunlaşması   
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Korporativ idarəetmə sahəsində birinci dərəcəli əhəmiyyəti 

olan məsələ strateji təfəkkürün inkişaf etdirmək və bu sahədə 

maarifləndirmə işlərinin aparılmasıdır.  

 Strateji təfəkkürün üstünlükləri aşağıdakılardır: 

 - menecerlər üçün kapital yatırımı və heyətin inkişafı ilə 

bağlı alternativ variantları qiymətləndirmək imkanı, yəni 

ehtiyatların rasional şəkildə strateji əsaslandırılmış və yüksək 

səmərəli layihələrə yönləndirilməsi; 

 - strategiya ilə bağlı idarəetmənin bütün sahə rəhbərlərinin 

fikirlərini bir araya gətirmək imkanı; 

 - menecerlərin ortaya çıxan dəyişikliklərə, yeni imkan və 

təhlükəli tendensiyalara daha həssas davranışlarının zəruriliyi; 

- fəal idarəetməyə zəmin hazırlayan və vəziyyətin 

dəyişməsinə yalnız passiv cavab verməyə gətirib çıxaran 

əkstəsirli tendensiyalar mühitinin yaradılması;  

- təşkilatın bütün istiqamətlərini strategiyanın aparıcı 

aspektinə yönləndirmək. 

Şirkətlərdə inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə 

bağlı rəhbərliyin vəzifəsi məqsədlərin hazırlanması, qarşıya 

vəzifələrin qoyulması və strategiyanın formalaşmasıdır. İdarəçi-

lər, istiqamətlərin müəyyənləşməsi prosesinin ilkin mərhələsində 

təşkilatın hara yönləndirilməsi ilə bağlı təsəvvür yaratmalıdırlar. 

Şirkətin yaxşı düşünülən inkişaf istiqamətləri, təşkilatın gücünü 

rəhbərliyin müəyyənləşdirdiyi yol ilə yönləndirməyə yardım edir.  

İstiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ikinci addım, 

təşkilatın strateji və maliyyə məqsədlərinin planlaşdırılmasıdır. 

Məqsədlər, kompaniyanın missiyasını yerinə yetirilməsi üçün 

xüsusi bir vəzifəyə çevrilir. Razılaşdırılan və qarşıya qoyulan 

məqsədlər çətin, lakin yerinə yetirilməsi mümkün olan 

məqsədlərdən ibarət olmalı, onların müddət və yerinə yetirilməsi 

metodları razılaşdırılmalıdır. Yəni məqsədlər konkret və son 
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yerinə yetirilmə müddətinə malik olmalıdırlar. Təşkilat öz 

məqsədlərini müəyyən edilmiş səkkiz məkan çərçivəsində 

(bazardakı vəziyyət, innovasiya, məhsuldarlıq, resurslar, gəlirlər, 

idarəetmə aspektləri, heyət) müəyyənləşdirir. 

Şirkətin fəaliyyətlərinin hər bir sahəsində qarşıya qoyulan 

məqsədə çatmaq üçün üçüncü addımı strategiyanın hazırlanması 

təşkil edir. Korporativ strategiya, korporasiya səviyyəsində, 

işgüzar strategiyalar təsərrüfat sahələri səviyyəsində qarşıya 

qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün qaçınılmazdır. Funksional 

strategiya hər bir funksional sahəyə yerinə yetirməsi vacib olan 

vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, əməliyyat strategiyası isə hər bir 

operativ və coğrafi vahid qarşısına qoyulan məqsədlərə çatmaq 

baxımından zəruridir.  

Şirkətin strateji planı, ümumiləşdirilmiş və əlaqələndirilmiş 

strategiyaların birliyini təşkil edir. Müxtəlif strateji problemlər, 

strategiyanın hazırlanmasının hər bir idarəetmə səviyyəsinə 

ünvanlanmışdır. Srategiyanın hazırlanması aşağıdan yuxarıya 

deyil, adətən yuxarıdan aşağıya yönələn məsələdir. Aşağı 

səviyyəli strategiya yüksək səviyyəli strategiyanı dəstəkləyir və 

onu tamamlayır, həmçinin bütün şirkətləri əhatə edən daha 

yüksək səviyyəli məqsədlərə çatmaq yolunda töhvə verir.  

Strategiyanın hazırlanması dinamik bir prosesdir. Yerli 

menecerlər, zərurət qarşısında strategiyanı nəzərdən keçirərək və 

yeniləşdirərək, mövcud vəziyyəti daima qiymətləndirməlidirlər. 

Strategiyanın həyata keçirilməsində görülən işlər, strateji planları 

həyata keçirməkdən və müsbət nəticələr əldə etməkdən ibarətdir. 

Strategiyanın uğurla gerçəkləşməsinin meyarı, strateji planda 

qarşıya qoyulan məqsədlərə tam çatmaqdan və ya onları yerinə 

yetirməkdən ibarətdir. Planın yerinə yetirilməməsi, strategiyanın 

yaxşı hazırlanmadığından, yaxud düzgün reallaşmamasından, ya 
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da hər iki variantın paralel şəkildə mövcud olduğundan xəbər 

verir. 

Strategiyanın hazırlanması və həyata keçirilməsi, menecer-

lərdən ağır zəhmət və müxtəlif itkilər tələb edən bir prosesdir. 

Menecerlər strategiyanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar verildiyi 

qərarlarda, strateji planın uğurla həyata keçirilməsi üçün hansı 

daxili şərtlərin olduğunu müəyyənləşdirməli və bu şərtlərin qısa 

müddət ərzində yaradılmasına çalışmalıdırlar.  

Strategiyanın reallaşması yalnız şirkətin ali rəhbərliyin deyil, 

bütün idarəetmə komandasının ümumi işidir. Bütün menecerlər 

öz səlahiyyət və məsuliyyətləri çərçivəsində strategiyanı həyata 

keçirən insanlardır. Onların hər biri nəzərdə tutulmuş nəticələri 

əldə etmək üçün, hansı işlərin görülməsini, öz fəaliyyət sahəsində 

hansı addımların atılmasını müəyyənləşdirməlidirlər. Bunun üçün 

fəaliyyət planlarının hazırlanması məqsədəuyğundur. 

Strategiyaya uyğun strukturun formalaşmasında əsas vəzifə, 

təşkilati strukturun yaradılmasında təməl rolunu oynayan 

fəaliyyətin strateji baxımdan əhəmiyyətli növlərinin istifadəsi, 

həmçinin idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində səmərəli 

əlaqələrin təmin olunmasıdır. 

Yeni strategiyanın həyata keçirilməsi, resursların bir sahədən 

digər sahəyə bölüşdürülməsinə, işçilərin ixtisarına və əhəmiyyət-

siz kiçik təsərrüfat bölmələrinin maliyyələşdirilməsinə, iş yerlə-

rinin artımına və strateji mühüm bölmələrə maliyyə axınlarına, 

nəhayət neqativ perspektivli fəaliyyət və layihələrdən tam 

imtinaya şərait yaradır.  

Buna görə də, yerli şirkətlər öz strategiyasını dəyişəndə, 

onların rəhbərləri mövcud siyasətə və idarəetmə prosedurlarına 

yenidən baxmalı, yeni şərtlərə adaptasiya olmayan və 

uyğunlaşmayan məsələlər üzərində düzəlişlər etməlidirlər.  
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Nəhayət, strategiyanı qoruyan birgə mədəniyyətin yaradıl-

ması, onun uğurla həyata keçirilməsi üçün çox mühüm amildir. 

Çünki mədəniyyət, qarşıya qoyulan vəzifələri həyata keçirmək və 

uğur əldə etməkdə öz tövhəsini vermək yolunda istehsal mühiti 

və əməkdaşlıq əhval-ruhiyyəsini formalaşdırır. Beləliklə, 

mədəniyyət təşkilatın daxili mühitini və işgüzar üslubunu 

nümayiş etdirir.  

Yeni strategiyanın siyasəti, məqsədləri, norma və prinsipləri 

birgə mədəniyyətin prinsipləri ilə uyğunlaşa və ya uyğunlaşmaya 

da bilər. Strategiya və mədəniyyət arasında olan sıx əlaqə, 

maksimal nəticələrin əldə olunmasına şərait yaratdığı halda, bu 

əlaqənin zəifliyi çətin dəf olunan maneələri yaradır. Birgə 

mədəniyyət çərçivəsində baş verən dəyişikliklər, təşkilatın 

rəhbərliyindən yüksək bacarıq tələb edir.  

Şirkətin inkişafına yönələn elmi yanaşmaların təhlili, 

müxtəlif baxışların fərqliliyi barədə müəyyən bir nəticənin əldə 

olunmasına şərait yaradır. Lakin onları birləşdirən ümumi cəhət, 

şirkətin fəaliyyət amillərindən əsas olan birini seçməkdən və 

onun inkişafı sahəsində sinergetik səmərə əldə etmək üçün bu 

amilin inkişafına birgə səy göstərməkdən ibarətdir. Bu işdə, 

şirkətin ümumi strategiyasının hazırlanmasını nəzərdə tutan 

innovasiya təməli, məhz bu keyfiyyətdə özünü biruzə verir.  
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FƏSİL IV. ŞİRKƏTLƏRDƏ RİSKLƏR VƏ STRATEJİ 

İDARƏETMƏ FUNKSİYALARI 

4.1. ŞİRKƏTLƏRDƏ STRATEJİ İDARƏETMƏ 

MEXANİZMLƏRİ 

Şirkət mürəkkəb sosial-iqtisadi bir sistem kimi strateji 

idarəetmənin yeni metod və konsepsiyaları vasitəsilə idarə 

olunmalıdır. Çünki strateji idarəetmənin yeni metod və 

konsepsiyaları müasir bazar iqtisadiyyatının tələbləri, şirkətlərin 

imkan və məqsədləri arasında inteqrativ uzlaşma əsasında 

formalaşmışdır. Biz bu elmi-nəzəri məsələləri araşdırmadan və 

mövcud təcrübəni öyrənmədən ənənəvi iqtisadi idarəetmə 

vasitəsilə şirkətin inkişafını təmin edə bilmərik. Lakin, bu sahənin 

inkişafında ənənəvi amillərin də rolu böyükdür.  

Şirkətin idarə edilməsi prosesində hər üç idarəetmənin 

(strateji, taktiki və operativ) paralel və əlaqəli şəkildə həyata 

keçirilməsi zəruridirvə onlar arasında əlaqə yaradılmalıdır. Bu 

əlaqənin təmin olunması vahid məlumat bazasının, idarəetmə 

obyektinin və idarəetmə funksiyasının təminatını zəruri edir. 

Çünki vahid idarəetmə aləti və idarəetmə qərarları, vahid məqsəd 

və istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılması bu mexanizmin 

səmərəliliyini təmin edir. 

Strateji idarəetmə ümumi kompleks plan kimi şirkətin 

təsərrüfat məqsədlərinin həyata keçməsinə və inkişaf 

istiqamətinin müəyyənləşməsinə şərait yaradır. Məhz, bu 

prinsiplər üzərində şirkətin fəaliyyəti və çıxarılan idarəetmə 

qərarları öz yerini tapır. Strateji idarəetmə şirkətin bazarda 

rəqabətədavamlılığını, davamlı inkişafını, uzunmüddətli norma, 

vəzifə və fəaliyyət istiqamətlərinin, həm şirkətin daxilində, həm 

də onun xaricində mövqeyinin formalaşmasını və təhlükəli 

risklərdən qorunmasını təmin edir.  
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Şirkətlərin strateji məqsədləri uzunmüddətli iqtisadi 

mənfəətlər və kommersiya gəlirləri üzərində formalaşır. Qarşıya 

qoyulan strateji məqsədlərə nail olmaq, şirkətlərin mövcudluğu-

nu, inkişafını və rəqabətədavamlılığını təmin edir. Bu məqsədin 

formalaşması və ona doğru atılan strateji addımlar, yalnız 

şirkətlərin strateji idarə edilməsi çərçivəsində həll olunur.  

Şirkətlərin resurslarının bölüşdürülməsi və tənzimlənməsi 

yolu ilə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda strategiya fəaliyyətin 

ümumi modeli qismində ortaya çıxır. Güc, istehsal proqramı, 

strateji potensialın formalaşması və inkişafı sxemi şirkətlərin 

potensial imkanlarını üzə çıxarır. 

Şirkətlərin strateji idarətmə prosesində strategiyanın 

seçilməsi və onun həyata keçirilməsi strateji idarətmənin əsas 

məqsədini təşkil edir. Strateji idarətmə istehsalı istehlakçıların 

tələbləri istiqamətində yönəldilməsində, şirkətin bazar tələblərinə 

uyğun, dinamik, uzunmüddətli və rəqabətədavamlı şəkildə forma-

laşmasında, böhran vəziyyətindən çıxmasında, bazarda lider 

olmasında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, şirkətlərin strateji 

idarə edilməsinin effektivliyi, onun əhəmiyyətini daha da artırır. 

Bu gün iqtisadiyyata yatırılan sərmayələrin əsas hədəfi, 

şirkətlərin strateji idarə edilməsinin təmin olunmasına və 

inkişafına, həmçinin əhalinin sosial-iqtisadi tələbatlarının 

ödənilməsinə yönəlmişdir. Dövlətlər bu sahədə olan rəqabəti 

nəzərə alaraq, şirkətlərin rəqabətədavamlılığını təmin etmək 

üçün, istehsalın texnoloji strukturunda müəyyən dəyişikliklər 

edərək bazar tələblərinə uyğunlaşdırmağa, investisiyaları artıraraq 

yeniliklərin tətbiq olunmasına səy göstərirlər. Bu özünü adətən 

dövlətin xüsusi sosial-iqtisadi siyasət proqramlarında biruzə verir. 
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Şəkil 4.1. Strateji və operativ idarəetmə arasında əlaqəni 

formalaşdıran alətlər

 
 

Şirkətlərin istehlakçılarla olan münasibətləri əsas iqtisadi 

nəticələrin əldə olunmasına və qarşıya qoyulan funksional 

vəzifələrin yerinə yetirilməsinə əlverişli şərait yaradır. Biznes 

prosesləri məsrəflərə, alıcılar gəlirlərə səbəb olduğu üçün, onlar 

arasında əlaqəni şirkətlər səviyyəsində deyil, istehlakçı 

səviyyəsində anlamaq daha düzgün olardı. Şirkətlərin strateji 

idarə edilməsinin innovasiya fəaliyyətini, müxtəlif investisiya 

layihələrinin səmərəliliyinin təhlilini, zəruri investisiyaların cəlb 

olunmasını və onların daimi rəqabət mübarizəsi şəraitində 

rasional bölüşdürülməsini tənzimləmək üçün, şirkətlərin yenilik-

investisiya proseslərinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi 

mexanizminin formalaşması tələb olunur. Bu, özünü yenilik-

investisiya prosesləri və onlara qoyulan investisiya qoyuluşuna 

cavab verən maliyyə menecmenti blokunda bölmələrin ayrılması 

və bu sahədə təşkilati strukturun formalaşması yolu ilə yenilik və 

investisiya potensialının idarə olunmasında biruzə verir. 
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«Məqsədlər ağaci» metodu 

Eksperiment 

Şəbəkə qrafiki 

Məntiqi yanaşma 

Proqramlaşdırma 

«Qərarlar ağaci» metodu  
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Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi 

mexanizminin formalaşması, yenilik-investisiya fəaliyyətinin 

səmərəli, ardıcıl, rasional, nizamlı olmasına, həmçinin, şirkətlərin 

rəqabətədavamlılığının artırılmasına imkan verir. 

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin əsas məqsədlərindən biri 

istehsal olunan məhsulun reallaşması üçün yeni bazarlara çıxış 

yolunu əldə etmək və bu bazarların tələblərinə uyğun məhsulun 

ortaya qoyulmasını təmin etməkdir. Hər hansı bir tikinti şirkəti 

beynəlxalq tenderlərdə qələbə qazanmaq üçün cəhd göstərir. 

Xidmətlərin zəif olduğu ənənəvi bazarlarda buna nail olmaq olar. 

Lakin, kifayət qədər kapital, maddi-texniki baza, kadr potensialı 

və innovativ strateji idarəetmə prinsiplərinə yiyələnmədən bu 

sahədə uzunmüddətli uğur qazanmaq mümkün deyildir.  

Bir tərəfdən, bazarın zəifliyi zəif rəqabətə görə müxtəlif 

şirkətlərin bazarda yer tutmasına şərait yaradırsa, digər tərəfdən, 

bazarda məhsul qıtlığı, alıcılıq qabiliyyətinin, tələbin aşağı olması 

şirkətlərin inkişafına mane olur. Buna görə də, şirkətlərin strateji 

idarə edilməsinin əsas məqsədi güclü rəqabətin hökm sürdüyü 

bazarlarda yer tutmaq və onun tələblərinə uyğunlaşmaqdır. 

Bunun da əsas şərtlərindən biri qeyd etdiyimiz kimi, yüksək 

keyfiyyətli məhsul və məqbul qiymətlərdir. Bunların 

tənzimlənməsi isə, şirkətlərin strateji idarə edilməsində 

innovasiyalara və onun resurslarına bağlıdır.  

Şirkətlər biznes mühitində öz strateji mövqeyini müəyyənləş-

dirmək üçün, aşağıdakı inteqrasiya növündən birinə üstünlük 

verməlidirlər: 

- Autsorsinq - daxili fəaliyyət növlərini yerinə yetirmək 

üçün kənar təşkilatları işə cəlb edir, satış və istehsal funksiya-

larını başqalarına ötürür. 
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- İnsorsinq - təşkilat məhsulun istehsal və satışı ilə bağlı 

bütün fəaliyyətləri özü həyata keçirir və ətraf mühitə resurs 

mənbəyi kimi baxır. 

- Virtual - bütün daxili proseslər kənar təşkilatlar tərəfindən 

həyata keçirilir və son istehlakçının tələblərini yerinə yetirmək 

üçün təşkilat yalnız tənzimləmə funksiyasını özündə saxlayır. 

- Biznes inkişaf strategiyasını seçməlidir. 

- Horizontal - rəqiblərin mülkiyyətini almaq və ya nəzarət 

altına götürməkdir. 

- Birbaşa - məhsulun satışında vasitəçilərin rolunu artırır. 

- Əks inteqrasiya - avadanlıqları və konstruksiyalarını təmin 

edənləri özəlləşdirmək və ya nəzarət altına almaqdır.  

Şirkətlərdə müxtəlif inteqrasiya növlərinə əhəmiyyət verirlər. 

Birbaşa inteqrasiya növündə vasitəçilərə önəm verilir. 

Müştərilərin cəlb olunması, hüquqi əməkdaşlıq növlərinin təmin 

olunması və digər müqavilə bağlamaq funksiyalarını vasitəçi 

kompaniyalar öz üzərinə götürür. Onların bu yanaşmada gəlirləri 

böyük olur. Vasitəçilər adətən öz funksiyalarını normal şəkildə 

yerinə yetirmir və məhsulun inkişafına səy göstərmirlər. Buna 

görə, şirkətlərin üzərinə bu yanaşmada daha böyük məsuliyyət 

düşür. Onlar, bu məsiliyyətdən çıxış edərək vasitəçilərin və 

təşkilatın fəaliyyətini sistemli şəkildə idarə etməli və bazarın 

tələblərinə uyğun inkişaf strategiyasını qurmalıdırlar.  

Əks inteqrasiya növündə də bəzi çatışmamazlıqlar vardır. Bu 

halda resursların istehsalın inkişafına təminat verəcəyi, məh-

sulların keyfiyyətinin artırılmasında vasitəçi şirkərlərin maraqlı 

olması sual altındadır. Burada xammalın vaxtında və tələb olunan 

miqdarda çatdırılması da şübhəlidir. Bu cür idarəetmə şəraitində 

ehtiyat xammalın saxlanılmasına ehtiyac yaranır ki, bu da bir 

tərəfdən məhsulların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Bu yanaşmada məhsulların qiyməti dinamik şəkildə artır və 
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xidmətin səviyyəsi aşağı düşür. Şirkətlər bu yanaşmadan istifadə 

edərkən, mütləq öz strategiyasını bu mənfi xüsusiyyətlərin baş 

vermə ehtimalı üzərində qurmalı və tədbirli olmalıdır.  

Horizontal inteqrasiya növündə isə, şirkətlərin fəaliyyət 

sahəsi genişləndiyi və rəqabət gücü artdığı üçün sifariş qəbuletmə 

imkanları artır və nəticədə, şirkətlərin bazarda inhisarçı olmağa 

səy göstərir.  

 Strateji idarəetmənin formalaşmasının əsas amillərindən biri 

də resurslara qənaət strategiyasıdır. Bu amil, tikinti şirkətlərində 

istehsal itkilərinin azalmasına, tikinti məhsullarının keyfiyyətinin 

və gəlir kütləsinin artmasına, nəticədə bazarda rəqabət gücünün 

yüksəlməsinə şərait yaradır. Tikinti şirkətləri keyfiyyətlə tikilmiş 

yaşayış binasında satılan 500 m
2
 ərazidən 10% əvəzinə, 1000 m

2
 

ərazidən 5% gəlir götürməsi, onun bazarda rəqabətədavamlılığını 

və bazara daha çox məhsul satmaq imkanlarını artırır. Bunun 

həyata keçirilməsi isə, resusrların qənaətinə yönələn Strateji 

idarəetmənin mexanizmi ilə mümkündür. Bu sahədə tikinti 

şirkətləri ilə yanaşı, ölkələrin təbii ehtiyatları idarəetmə siyasəti 

də mühüm rol oynayır.  

Məhz, bu siyasət çərçivəsində şirkətlər təbii ehtiyatlara 

qənaət strategiyasını formalaşdırırlar. Dövlət resusrların 

qənaətinə yönələn texnologiyaları artırmaq, onların elmi-metodik 

şəkildə istifadəsini təmin etmək yolu ilə bir çox iqtisadi sahələrin, 

inkişafına şərait yaradır. Şirkətlərdə təbii ehtiyatlara qənaət 

strategiyasını formalaşdıran texniki, təşkilati və sosial-iqtisadi 

amillər ölkənin bu sahədə imkan və siyasətinə uyğun şəkildə 

reallaşdırır.  

Texniki amillərə - tikinti sektorunda istesalatda tətbiq edilən 

təbii ehtiyatların, həmçinin tikinti materiallarının, məhsul və 

konstruksiyaların keyfiyyətinin artırılması, resusrların qənaəti 

problemlərinin araşdırılmasına yönələn labaratoriyaların yaradıl-
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ması, maddi resursların qorunması və nəqliyyat vasitələrinin 

texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, layihə-smeta sənədlərinin 

tətbiqi, optimal xammal itkisi tələb edən tikinti məhsul və kons-

truksiyalarının hazırlanması texnologiyasının həyata keçirilməsi, 

tikinti materiallarının ən az itkisini təmin edən tikinti proses-

lərinin yeni texnologiyasının tətbiqi aiddir.  

Bütün bu işlər şirkətlərin strateji idarə edilməsinin əsas 

vəzifə və öhdəliklərini təşkil edir. Bu işlərin həyata keçirilməsini 

təmin etmək üçün şirkətlərdə çalışan menecerlər müəyyən 

təşkilati işləri həyata keçirməlidirlər. Bunun üçün onlar 

resursların əldə edilməsindən istifadəsinə qədər məhsulun 

müddətini ixtisar etmək və bununla əlaqədar təşkilati işləri 

təkmilləşdirmək, resurslara qənaət etmək məqsədilə mütəşəkkil 

texniki tədbirləri hazırlayıb həyata keçirmək və istehsalı daha 

mütəşəkkil etmək, tullantıların təkrar istifadəsini təşkil etmək, 

texnoloji avadanlıqların təmir keyfiyyətini artırmaq və digər 

məsələlərlə əlaqədar məsuldurlar. 

Bütün texniki əməliyyatlar şirkətlərin strateji idarə 

edilməsində menecerlərin fəaliyyəti sosial-iqtisadi amillərlə və 

onların əsasında dayanan elmi araşdırmalarla bağlıdır. Sosial-

iqtisadi amillər çərçivəsində işçilərin istirahət və əmək şəraitinin 

yaxşılaşması, qənaətə həvəsləndirən və cavabdeh edən sosial-

psixoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi, bununla əlaqədar vaxta 

qənaət məsələlərinin təhlili, resursların strateji idarəetmə sahə-

sində elmi yeniliklərin, metodların tətbiqi, proqnozlaşdırmaların 

aparılması və digər məsələlər nəzərdə tutulur.  
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4.2. ŞİRKƏTLƏRİN İNNOVATİV İNKİŞAF 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

İnnovasiyanın tətbiqi, son dövrlərdə dinamik inkişafda olan 

elmi-texniki və istehsal fəaliyyəti istiqamətlərinə aiddir. 

İnnovasiya istehsalın səmərəliliyini, şirkətin rəqabətə davamlı 

olmasını artırır, məhsulun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir, 

ehtiyatların qənaətinə şərait yaradır, itkilərin azaldılmasınıa və 

əhalinin bir sıra sosial problemlərinin həllini təmin edir. 

Bu gün yerli şirkətlərdə innovasiya fəaliyyətinin yetərli 

səviyyədə olmadığını görürük. Hal-hazırda bir çox sahələrin 

konkret inkişaf bazası, istehsal imkanlarının işgüzar səviyyədə 

saxlanılması üçün nə şəxsi, nə də cəlb olunan vəsaitləri yoxdur. 

Bununla əlaqədar olaraq proqressiv innovasiya qərarlarının 

tətbiqi əsasında iqtisadi sahələrin funksional effektivliyini 

artırmaq dövrün ən aktual məsələlərindəndir. 

Təcrübədən göründüyü kimi, bu gün bəzi müəssisələr bu və 

ya digər səbəblərdən, yaxud innnovasiya strategiyasının effektiv-

liyi barədə konkret təsəvvürə malik olmadığları üzündən öz 

ümumi idarəetmə sisteminə innovasiya siyasətini tətbiq etmirlər. 

Strategiyanın formalaşması üçün müəssisənin kapitalının 

artırılması, kadr təşkilinin inkişafı, təşkilati strukturun 

təkmilləşməsi kimi müxtəlif yollar əsas götürülə bilər. Məhsul, 

texnologiya, texnika və başqa elementlərin yeniləşməsi və 

təkmilləşməsi məqsədi ilə müəssisənin innovasiya imkanlarının 

istifadəsinə və inkişafına yönəldilmiş strateji planlaşdırmanın 

ümumi sisteminə innovasiya strategiyasının tətbiqi və formalaş-

dırılması yollarının müəyyənləşdirilməsi problemi öz həllini 

gözləyir. Bununla əlaqədar innovasiya əsasında müəssisənin 

ümumi inkişaf strategiyasının formalaşmasını təmin etmək aktual 

məsələyə çevrilir. İnnovasiya proseslərinin idarə olunması 
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çərçivəsində bir çox müvafiq işlərin görülməsinə baxmayaraq, 

onun metodoloji məsələləri hələ də tam həllini tapmamışdır.  

Strateji idarəetmə ilə yanaşı, iqtisadi sahələrin inkişafının 

əsas təkanverici qüvvələrindən biri olan elmə dövlət tərəfindən 

göstərilən qayğıdır. Şirkətlərin əsas fəaliyyət istiqaməti, ölkə 

əhalisinin sosial-mənəvi tələblərini təmin edən yeni prinsipial 

elmi texnologiya və materialların istifadəsi əsasında yerli və 

xarici bazarlarda məhsulun rəqabətədavamlılığını artırmaq 

məqsədi ilə texnologiyanın yüksək ehtiyat-enerji qənaətlilik 

səviyyəsini daha da yüksəltməkdir. 

Bu gün innovasiya texnologiyalarının həyata keçirilməsi, 

məhsulun diaqnostikası və nəzarəti işində yeni texnologiyaların 

tətbiqi qaçınılmaz tələbdir. Şirkətlərin innovasiya potensialının 

istifadəsi əsasında inkişaf strategiyasıınn formalaşması və reallaş-

ması, yalnız innovasiya fəallığının artırılması şəraitində müm-

kündür. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhz bu xüsusiyyət, 

yeni məhsulun, texnoloji, təşkilati və idarəetmə proseslərinin ya-

radılması və ya mövcud olanların təkmilləşdirilməsi müəssisənin 

rəqabətədavamlılığını formalaşdıran bir amil kimi ortaya çıxır.  

Buna görə də, bu gün innovasiya fəallığının qiymət-

ləndirilməsi, şirkətin fəaliyyətinin təhililində menecmentin əsas 

alətidir. Şirkətin innovasiya əsasında inkişafına yönələn strate-

giyanın formalaşması, innovasiya potensialının səfərbərliyi, 

innovasiya infrastrukturunun inkişafı, innovasiyanın qavrama 

qabiliyyətinin artırılması yəni innovasiya fəallığının yüksəldil-

məsi sayəsində mümkündür.  

Şirkəti innovasiya fəaliyyətinə sərf olunan xərclərinin 

tərkibinə həm cari, həm də kapital xərclər (yeni texnologiyaların, 

proqram vəsaitlərinin, maşın və alətlərin alınması, kadrların 

öyrədilməsi və təkmilləşdirilməsi kursları, texniki innovasiyalara 

sərf edilən digər xərclər) daxildir.  
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Yerli şirkətlər tərəfindən alınan və tətbiq olunan yeni 

texnologiyalar, proqram vəsaitləri, yeni texnoloji proseslər, yeni 

təşkilati metodların istifadəsi və başqa amillər şirkətin texniki-

iqtisadi göstəricilərini kəskin şəkildə artırmışdır. İnnovasiya 

prosesi, şirkətin ümumi strategiyasından təcrid olunmuş şəkildə 

istənilən nəticələrə gətirib çıxara bilmədiyi üçün, şirkətin bütün 

bölmələri innovasiyanın inkişafına və innovasiya potensialının 

fəallaşmasına cəhd göstərirlər.  

İqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində şirkətlərin yeni 

strateji idarəetməyə keçidi, məhsulun keyfiyyətini artıran, əmək 

və maddi itkilərə qənaət edən, əmək məhsuldarlığını yüksəldən, 

istehsalın təşkilini təkmilləşdirən və onun səmərəliliyini artıran 

ehtiyatların əldə olunmasına şərait yaradır. Yenilik əsasında 

idarəetmənin qarşılıqlı əlaqəsi, müasirliyi səciyyələndirən 

xüsusiyyətdir. Çünki yeniliklər şirkətin əsas perspektiv inkişaf 

istiqamətini müəyyənləşdirir. Yeni texnologiyanın tətbiqi, yeni 

mal və xidmətlərin təklifi, bazarların formalaşması və ya yeni 

təşkilati formaların həyata keçirilməsi, təşkilata istehlakçılar üçün 

yekun dəyərin artırılmasını təmin edir.  

İnnovasiya baxımından fəal müəssisələr, yeni məhsul və 

texnologiyalar şəklində (məhsul və proses ilə əlaqədar 

innovasiyalar) öz şəxsi məhsul və texnoloji yenilikləri ilə tanınan, 

onların geniş yayılmasını təşkil edən, uğurlu kommersiya nəticəsi 

əldə edən, nəhayət onları həyata keçirən şirkətdir. Onlar patent və 

ya lisenziya alınması yolu ilə əldə olunan yeniliyi tətbiq edən 

şirkətlərdir. İnnovasiya, yalnız ixtiralar, texniki qərarlar vasitəsi 

ilə deyil, həmçinin sosial dəyişiklər ilə müəyyənləşir. Məsələn, 

innovasiya baxımından fəal şirkətə qeyri-mühəndislik ilə məşğul 

olan, heyət ilə mütərəqqi iş sistemində çalışan, bazara yeni 

texnologiyaya əsaslanan mal çıxaran və başqa bu kimi 

fəaliyyətləri həyata keçirən şirkətləri də aid etmək olar.  
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İnnovasiya fəallığı şirkət daxilindəki proseslərin (sosial və 

idarəetmə innovasiyaları) və ya son istehlakçılara istiqamətlənən 

istehsal məhsulunun (məhsul və proses ilə əlaqədar innova-

siyalar) təkmilləşməsinə yönəldilə bilər. İnnovasiya fəallığının 

qiymətləndirilməsi probleminə yönələn mövcud yanaşmaların 

təhlili belə bir nəticəyə gətirir ki, araşdırılan xarakteristika 

çoxcəhətlidir. Bunun üçün problemin bütün tərəflərini əhatə edən 

göstəricinin inteqral modelləşdirilməsi zəruridir. 

Şirkətlərin potensialının istifadəsi əsasında inkişaf strategiya-

sıınn formalaşması və reallaşması, yalnız yeniliyin artırılması şə-

raitində mümkündür. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhz 

bu xüsusiyyət, yeni məhsulun, texnoloji, təşkilati və idarəetmə 

proseslərinin yaradılması və ya mövcud olanların təkmilləşdiril-

məsi müəssisənin rəqabətədavamlılığını formalaşdıran bir amil 

kimi ortaya çıxır. Buna görə də, bu gün yeniliyin qiymətləndiril-

məsi, şirkətlərin fəaliyyətinin təhililində menecmentin əsas 

alətidir. 

Şirkətdə yenilik fəallığının qiymətləndirilməsi, onun intellek-

tuallıq, innovasiyalılıq və innovativlik ilə səciyyələnən üç meya-

rının ölçülməsi yoluyla həyata keçirilir. Yenilik fəallığının etalon 

əhəmiyyətini hesab yolu ilə əsaslandırmaq olar. Bu fəallığın 

bütün meyarları yüksək həddə çatanda, yenilik fəallığının müm-

kün maksimal əhəmiyyətinin yekunu 1-ə bərabərdir. Hər bir 

müəssisənin çatması məqsədəuyğun olan innovasiya fəallığının 

etalonu da 1-dir. Etalon və faktiki əhəmiyyəti müqayisə edərək, 

müəssisənin yenilik fəaliyyətinin intensivlik səviyyəsinin dəyiş-

kənlik dinamikasını qiymətləndirmək və izləmək mümkündür. 

Fəal şirkətləri yeni məhsul və texnologiyalar şəklində 

(məhsul və proses ilə əlaqədar yeniliklər) öz şəxsi məhsul və 

texnoloji yenilikləri ilə tanınan, onların geniş yayılmasını təşkil 

edən, uğurlu kommersiya nəticələri əldə edən, nəhayət onları 
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həyata keçirən müəssisələrdir. Fəal şirkətlər patent və ya 

lisenziya alınması yolu ilə əldə olunan yeniliyi tətbiq edən 

şirkətlərdir. Yenilik, yalnız ixtiralar, texniki qərarlar vasitəsi ilə 

deyil, həmçinin sosial dəyişiklər ilə müəyyənləşir. Buraya qeyri-

mühəndislik ilə məşğul olan, heyət ilə mütərəqqi iş sistemində 

çalışan, bazara yeni texnologiyaya əsaslanan mal çıxaran və 

başqa bu kimi fəaliyyətləri həyata keçirən müəssisələri də aid 

etmək olar. 

Sosial-iqtisadi sahədə olan yeniliklər öz səmərəliliyinə görə, 

texnoloji yeniliklərlə ölçülə bilər. Bu şirkətin daxilindəki proses-

lərin (sosial və idarəetmə yenilikləri) və ya son istehlakçılara isti-

qamətlənən istehsal məhsulunun (məhsul və proses ilə əlaqədar 

yeniliklər) təkmilləşməsinə yönəldilə bilər. Bu fəallığın qiymət-

ləndirilməsi probleminə yönələn mövcud yanaşmaların təhlili be-

lə bir nəticəyə gətirir ki, araşdırılan xarakteristika çoxcəhətlidir. 

Bunun üçün problemin bütün tərəflərini və aspektlərini əhatə 

edən göstəricinin inteqral modelləşdirilməsi zəruridir. 

 

 

4.3. ŞİRKƏTLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİNİN  

ƏSAS FUNKSİYALARI 

Şirkətlərin qarşısında böyük risk və qeyri-müəyyənliklər 

mövcuddur. Bu isə, şirkətlərin strateji idarə edilməsinin formalaş-

masında planlaşdırma və ya proqnozlaşdırma funksiyalarıın 

əhəmiyətini bir daha vurğulayır.  

Dünya bazarında böyük nüfuz sahibi olan şirkətlər məhz 

müasir strateji idarəetmə metodları vasitəsilə idarə olunurlar. Bu 

metodların əsasını strateji planlaşdırma təşkil edir. Ənənəvi 

idarəetmə sistemi qapalı sistemdə tətbiq olunduğu zaman həmin 

sistemin tələbləri çərçivəsində səmərəli sayılır. Şirkət öz 

fəaliyyətlərini məhz yeni dünya bazar iqtisadiyyatı tələblərinə 
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uyğunlaşdırmaq məcburiyyətindədirlər. Bu baxımdan, inkişaf 

etmiş kapitalist ölkələrin bu sahədə təcrübələri daha böyükdür. 

Şirkətin fəaliyətinin tədqiqi göstərir ki, onların davamlı 

inkişafında və rəqabət şəraitində əldə etdikləri uğur əsasən strateji 

idarəetmə ilə bağlı olmuşdur.  

Şirkətin məqsədyönlü elmi-hüquqi fəaliyyətini formalaşdıran 

funksiyalar mövcuddur. Bunlara istehsalın təşkilatlanması, mar-

ketinq araşdırılmasının aparılması, planlaşdırma, motivasiyanın 

artırılması, proqnozlaşdırmaq, tənzimləmək, yönəltmək, nəzarət 

etmək kimi məsələlər daxildir. Bu funksiyalar şirkətlərin strateji 

idarə edilməsinə və xidmət səviyyəsinin artırılmasına kömək edir. 

İstehsalın idarə edilməsi isə, heyətin idarə olunmasının hazırlanıb 

həyata keçirilməsi, qəbul olunan qərarların təhlili, obyektlərin 

vaxtında keyfiyyətli şəkildə təhvil verilməsi, proqnozlaşdırma, 

qiymətlərdə mümkün endirimlərin edilməsi, ehtiyatlara qənaət 

edən qabaqcıl texnologiyanın tətbiqinə əsaslanan texnoloji 

səmərəliliyin artırılması, yeni prinsip, metod və yanaşmaların 

formalaşdırılması ilə bağlıdır. 

Kadr potensialı dünya bazarını və onun tələblərini o qədər 

dərindən bilməli və həssaslıqla yanaşmalıdır ki, ortaya çıxan 

kiçik bir siqnalın nəticələrini dərhal proqnozlaşdıra bilsin, 

böhrandan çıxış yolunu və strateji mövqe seçimini etsin və 

müvafiq tədbirlər silsiləsini gerçəkləşdirsin. Dünya bazarında, 

yəni xarici mühitdə mütəmadi şəkildə baş verən dəyişikliklərə 

şirkətin daxilində zəif reaksiya, şirkətin iflası ilə nəticələnə bilər. 

Bu baxımdan, şirkətlərin strateji idarə edilməsi ilə əlaqədar olan 

məsul şəxslər böyük məsuliyyət altındadırlar.  

Şirkətlərin menecerləri mövcud durumu dəyərləndirərək, 

ondan ən optimal çıxış yolunu tapmaq üçün müxtəlif metodlardan 

istifadə edə bilər. Çünki onların yararlılığı, mövcud durum və 

zamana görə dəyişir. Bunun nəticəsi olaraq bazarda şirkətlər 
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arasında fərqli rəqabət strategiyaları meydana çıxır. Bazarda 

böyük pay əldə edən və ya liderlik etməyə yönələn şirkətlərin 

tətbiq etdikləri güclü (violent) strategiya, onlara əsas vasitələrin 

mütəşəkilliyinə şərait yaradır.  

Yalnız diversifikasiya və innovasiyaya əsaslanan eksplerent 

(qeyri-standart) strategiya isə, istehlakçıların konservativliyi və 

tələbinin aşağı olması ilə əlaqədar olaraq geniş tətbiq olunmaq 

imkanları məhduddur. Bazarın konkret seqmentinə əsaslanan 

strategiya isə, bazarın təmin olunması ilə əlaqədar olaraq işlərin 

aparılmasının cəlbediciliyini azaldır. Mal differensiasiyası və 

tələbə ani reaksiyaya yönələn (kommutant) strategiya isə, 

müxtəlif hazırlıq səviyyəsi ilə obyektlərin təklifi hesabına gəlir 

əldə etmək imkanlarını təmin edir.  

Müasir idarəetmə paradiqmalarına (səssiz idarəetmə 

inqilabına) görə, şirkətlər - daxili və xarici amillərlə üzvi şəkildə 

bağlı olan açıq sistem kimi mütəşəkkillik mədəniyyətinin, yeni-

liyin, işçilərin motivasiyalarının artırılmasına, idarəetmə üslubu-

nun təkmilləşməsinə, müştərilərin tələblərinə cavab verən məhsul 

və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, bilikli insanların 

əsas əlavə dəyər mənbəyi kimi qiymətləndirilməsinə və onların 

potensialının reallaşmasına, mövcud durum yanaşmasından çıxış 

edərək ətraf mühitə çevik reaksiya verilməsinə səy göstərir. Əks 

təqdirdə, onların tənəzzülü zəruridir. Şirkətlərdə strategiyanın 

hazırlanması daxili və xarici bazarda öz yerini (planlaşdırılmış) 

tapmağa və uzunmüddətli istehsal fəaliyyət istiqamətini 

müəyyənləşdirməyə şərait yaradır. 

Müasir strateji idarəetmənin əsas metodları strateji planlaş-

dırma, strateji marketinq və qabaqlayıcı nəzarət mexanizmləridir. 

Şirkətlərin inkişafında mühüm rol oynayan bu mexanizmlər həm 

daxili, həm də xarici amilləri ilə sıx bağlıdır.  
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Şirkətlərin ətraf mühitini birinci dərəcəli əməliyyat mühitinə 

və gözlənilməz dəyişikliklərlə müşayiət olunan dəyişkən 

makromühit amillərinə bölmək olar.  

Şirkətlərin birinci dərəcəli əməliyyat mühitini rəqiblər, 

təchizatçılar, istehlakçılar və ortaqlar təşkil edirsə, dəyişkən 

makromühiti sosial-mədəni, siyasi, hüquqi, ekoloji, iqtisadi, 

texnoloji amillər təşkil edir. Bunları nəzərə almadan şirkətlərin 

strateji idarə edilməsini təmin etmək mümkün deyildir.  

Resurslara qənaət, idarə heyətinin əmək və sosial hüquq-

larının qorunması, ətraf mühitin təhlükəsizliyinin təmin olunması, 

tikinti-quraşdırma işlərinin istehsalında çoxsaylı texnologiyaların 

təkmilləşdirilməsi, istehsalın mexanikləşdirilməsi, məhsullarının, 

xidmətlərin satışının və keyfiyyətinin artırılması şirkətin strateji 

məqsədlərini təşkil edir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün 

şirkətin fəaliyyətini elmi və hüquqi baxımdan tənzimləyən 

normativ və layihə sənədləri, metodların müəyyənləşməsi, 

resursların və məlumatların təminatı mühüm rol oynayır. 

Problemi dərk etmək, qərar vermək və praktiki tətbiqinə 

çalışmaq, ehtiyatları bölüşdürmək, proses iştirakçıları arasında 

motivasiyasının artırılmasına səy göstərmək, proqnozun 

məqsədini və onun qiymətləndirilmə meyarlarını müəyyənləş-

dirmək, planlaşdırmaq, əldə olunan nəticələri qiymətləndirərək 

nəzarət altında saxlamaq şirkətin strateji idarə edilməsinin əsas 

vəzifələridir. 

Şirkətin strateji idarə edilməsinin nəzarət funksiyası istehsal 

prosesində təbii ehtiyatların istifadəsinin hesablanması, idarəetmə 

qərarlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı plan, proqram, 

tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin etməklə bağlıdırsa, 

rəqiblərin bazar strategiyası, qiymət siyasəti, istehsalçıların yeni 

tələbləri və hazır məhsullara olan təklifləri, avadanlıqların yerinə 

çatdırılması, regionun infrastrukturu, şirkətlərin makro və mikro 



168 

mühiti, çıxarılan qərarların yerinə yetirilməsində keyfiyyət 

amilinin önə çıxması şirkətlərin strateji idarə edilməsinin 

tənzimləmə funksiyasına aiddir.  

Bu funksiyaların həyata keçirilməsi üçün şirkətdə bütün 

insan resurslarını vahid bir məqsəd ətrafında səfərbər edən 

motivasiya funksiyası xüsusi yer tutur. Şirkətlərin funksiyalarının 

reallaşması şəraitində əldə olunan nəticələr və onların elmi təhlili, 

onların bazar strategiyasına və onun biznes-planına tətbiq olunur.  

Biznes planlaşdırma - ətraf mühiti və şirkətlərin imkanlarını 

ciddi şəkildə araşdırılması və nəticədə qarşıya qoyulan məqsədin 

və vəzifələrin dəqiqləşdirilməsini təmin edir. Tikinti şirkətləri 

misalında biznes-plan çərçivəsində qarşıya qoyulan vəzifələrə 

aiddir:  

1. Layihələrin iqtisadi və maliyyə baxımından 

məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması və qiymətləndirilməsi; 

2. Satış və gəlir həcminin müəyyənləşdirilməsi; 

3. Layihənin həyata keçirilməsi şərtləri və yekun müddəti; 

4. Əmək resursları və onlara sərf olunan xərclərin 

qiymətləndirilməsi; 

5. Tikinti şirkətlərinin təşkilati strukturu və qaimə xərcləri; 

6. Tikinti materiallarının səciyyəsi; 

7. Layihə-konstruktor sənədləri; 

8. İstehsalın maddi amilləri; 

9. Tikinti şirkətlərinin gücü və bazarda mövqeyi; 

10. Layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində mümkün 

risklər və onlardan qorunmaq metodları və s.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinə və inkişafına yönələn 

elmi yanaşmaların təhlili, müxtəlif baxışların fərqliliyi barədə 

müəyyən bir nəticənin əldə olunmasına şərait yaradır. Lakin 

onları birləşdirən ümumi cəhət, şirkətin fəaliyyət amillərindən 

əsas olan birini seçməkdən və şirkətin inkişafı sahəsində qarşılıqlı 
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səmərə əldə etmək üçün bu amilin inkişafına birgə səy 

göstərməkdən ibarətdir. Bu işdə, üzərində şirkətin ümumi 

strategiyasının hazırlanması nəzərdə tutulan yenilik, məhz bu 

keyfiyyətdə, göstərilən şərtlərdə özünü biruzə verir.  

Biznes-planın hazırlanmasından sonra məhsulun, marketin-

qin, istehsal və idarəetmə planının hazırlanması prosesi başlayır. 

Bunlar biznes-planın yerinə yetirilməsini və dəqiqləşməsini təmin 

edən amillərdir. Bu işlər strateji planlaşdırma prosesinin çərçi-

vəsində həll olunur. Strateji planlaşdırma prosesi isə, müəyyən bir 

model çərçivəsində reallaşır. Bu modeldə bir neçə şərt bir-biri ilə 

üzvi şəkildə bağlı olmaqla yanaşı, bir-birinin varlığını 

şərtləndirir. Bu şərtlərin ardıcıllığını müəyyənləşdirən və onlar 

arasında sinergetik əlaqəni təmin edən əsas şərt şirkətlərin 

məqsəd və missiyasıdır.  

Şirkətin səmərəli fəaliyyəti onun daxili mikromühitinə və 

onu əhatə edən makromühit və regionun infrastrukturuna bağlıdır. 

Bunlar şirkətlərin əsas strukturunu təşkil edirlər. Buna görə də 

şirkətlərin strateji idarə edilməsi sahəsində çalışan menecerlər 

şirkətin məqsəd və funksiyalarının sistemli və dinamik şəkildə 

reallaşmasında məsuliyyət daşıyırlar. Məsələn, tikinti sektorunda 

onlar tikililərin memar-planlaşdırma, texnologiya və istismar 

xüsusiyyətlərini, eyni zamanda tikinti istehsalının şərtlərini 

(mexanikləşdirmə, ixtisaslaşdırma, standartlaşdırma, unifikasiya-

laşdırma, avtomatlaşdırma) bilərək, insan resurslarının elmi-

praktiki idarəetmə siyasətini həyata keçirərək, tikinti şirkətlərinin 

strateji inkişafını, tikinti məhsullarının rəqabətədavamlı, səmərəli 

olduğunu proqnozlaşdırmaq və onları doğuran səbəbləri təhlil 

edərək ortaya qoymaq, hətta qeyri-müəyyənlik şəraitində belə 

qərar vermək, bütün resursları vahid bir məqsədə yönəltmək 

iqtidarında olmalıdırlar.  
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Menecerlərin üzərinə düşən əsas vəzifələrdən biri, yenilik-

lərin və strateji idarəetmənin sıx əlaqəsini yaratmaq və şirkətdə 

perspektiv inkişaf xəttinin trayektoriyasını müəyyənləşdirməkdir.  

Kəmiyyət metodları ətraf mühit sistem dəyilşikliyinə məruz 

qalmasa, dəqiq nəticələr əldə etməyə şərait yaradırlar. Əks 

təqdirdə, kəmiyyət metodları əhəmiyyətini itirərək keyfiyyət 

metodları ilə əvəz olunur. Bütün bunlar proqnozlaşdırmanın nə 

qədər mürəkkəb bir proses olduğunu və menecerlərdən nə qədər 

böyük təcrübə və bilik tələb etdiyini göstərir. Çünki menecerlər 

şirkətlərin biznes-planını hazırlamaq üçün, proqnozlaşdırmanın 

əsas göstəricilərini (gəlir, tikintidə əsas ehtiyat növlərinə edilən 

xərclər, natural və pul vahidi ilə tikinti işlərinin həcmi və s.) 

müəyyənləşdirirlər.  

Bütün bunları vahid bir sistemdə sintez etmək mümkün 

deyildir. Çünki mövcud sistemlərin hər biri durumuna və 

mövqeyinə görə bazarda daima dəyişməkdədir. Bu dinamikanı 

yalnız elmi biliklərlə əhatə etmək mümkün olmadığı üçün, əsasən 

iş təcrübəsinə əsaslanan intuitiv metodlar da öz əhəmiyyətini 

artırmaqdadır. İntuitiv metodlar nə statistik təhlilə, nə də səbəb-

nəticə əlaqələrinə əsaslanmır. Ancaq strategiyanın səmərəliliyinin 

ölçülməsinin ideal sistemi mövcud deyildir.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsinin formalaşması 

metodlarından biri də yeni marketinq metodudur. Bu işlənmiş 

strategiya əsasında bütün funksional bölmələri idarə edərək, 

birləşdirən idarəetmə alətidir. Yeniliklərin kommersiyalaşmasının 

maliyyə planının işlənməsi, işlənmiş planın tətbiqi ilə bağlı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi, istehlakçıların tələblərini 

müəyyənləşdirmək və yeni məhsula üstünlük vermək, bazarın 

kompleks araşdırılması, ortaya çıxan iqtisadi vəziyyətin təhlili, 

yeni məhsulun istehlak xassəsinin planlaşdırılması və proqnozu, 

tikinti şirkətlərinin istehsal və maliyyə imkanları baxımından 
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yeniliklərinin qiymətləndirilməsi, keçirilən tədbirlərin səmərəlili-

yinin təhlili, zəruri hallarda marketinq planının dəqiqləşdirilməsi 

və məhdudiyyətlərin üzə çıxarılması kimi funksiyalar şirkətlərin 

strateji idarə edilməsinin formalaşmasında mühüm rol oynayan 

marketinq yeniliyi funksiyalarına aiddir.  

Tənzimlənmiş göstəricilər sistemi maliyyə (layihənin və 

kapitalın rentabelliyi, maliyyə və digər gəlirlər, sifarişlər portfeli), 

müştəriləri razı salmaq (birinci dərəcəli müştərilərin bazar payı, 

ikinci dərəcəli müştərilər üçün qiymətlər indeksi, müştərilərin 

məmnunluğu indeksi), daxili proseslərin (zay məhsulların həcm 

göstəricisi, layihənin gəlir indeksi, qazanan tenderlərin faiz 

göstəricisi, layihənin davamlı həyata keçirmə müddəti, yeni 

layihənin müştərilərlə müzakirəsinə sərf olunan vaxt), yenilənmə 

və öyrənmə (bir işçiyə nəzərdə tutulan gəlir, yeni xidmətlərdən 

gələn gəlirlərdən əldə edilən faiz, işçilər tərəfindən şirkətin 

fəaliyyətinin təkmilləşməsi istiqamətində verilən təkliflər, 

təkmilləşmə mərhələləri) kimi göstəricələrdən ibarətdir.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsində yeni marketinq 

strategiyasının formalaşması prosesində yeni məhsulun rolunu 

üzə çıxarmaq üçün, şirkətlərin missiya və məqsədlərini formalaş-

dırmaq zəruridir. Bunun tətbiqi üçün zəruri olan yeni məhsulun 

və şirkətlərin potensialının perspektiv strateji marketinq təhlili 

aparılmalıdır. İnformasiya təhlili əsasında, mövcud istehsalı 

saxlamaq və ya rəqabət aparmaq iqtidarında olan yeni məhsulun 

sahələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yeni məhsulun 

irəliləməsinin strateji alternativləri ayrılır və qiymətləndirilir. 

Marketinq strategiyasının reallaşmasının audit və nəzarəti, 

ilk növbədə şirkətlərin korporativ səviyyəsinə aid olan son 

mərhələdə həyata keçirilir. Marketinq strategiyası, adətən, 

strategiyanın məhsul, qiymətləndirmə, bazara yerləşmə sahələri 

ilə bağlı müxtəlif növləri ilə müəyyənləşir.  
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Müasir iqtisadi şəraitdə müasir internet - marketinq 

texnologiyalarının yardımı ilə xidmət və mallarının səmərəli 

irəliləməsində kompleks tədbirlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Şirkətlərin inkişafında böyük uğur əldə edilməsi üçün, ənənəvi 

marketinq və internet – marketinqin qarşılıqlı əlaqə şəraitində 

istifadəsi nəzərə alınmalıdır.  

Şirkətlərin strateji idarə edilməsində axtarış metodu və yeni 

ideyaların hazırlanması ilə səciyyələnən lateral marketinq böyük 

rol oynayır. Lateral marketinq şaquli (marketinqin) əksinə olaraq, 

məlum tikinti bazarının bir hissəsini zəbt etməyə deyil, yeni 

istehlakçı və bazarların yaradılmasına istiqamətlənmişdir. “La-

teral marketinq” termini, yeni məhsulların marketinqi və 

hazırlanmasında tətbiq olunan yeni ideyaların irəli sürülməsinə 

müəyyən yanaşmanı səciyyələndirir. Şirkətlərin inkişaf prosesinin 

uğurlu inkişafı, müəyyən nominal şəraitə bağlıdır. Bu prosesin 

müəyyən mərhələlərinin reallaşmasına hazırlıq səviyyəsi, 

şirkətlərin strateji idarə edilməsinin müəyyənləşdirdiyi maddi, 

əmək, maliyyə və digər resursların varlığından və keyfiyyətindən 

çox asılıdır.  

Bu sahədə inkişaf, şirkətlərin yenilik potensialının istifadəsi 

və inkişafı vasitəsi ilə yeni məhsulların, malların, texnolo-

giyaların, təşkilati-idarəetmə yeniliklərinin hazırlanması və 

satışını şərtləndirir. Şirkətlərin strateji idarə edilməsin də yenilik 

potensialının formalaşması, yeni layihə (onun diaqnostikası, 

hazırlanması, planlaşdırılması, nəzarəti və qiymətləndirilməsi) ilə 

bağlı bütün idarəetmə proseslərini ardıcıl, bəzən paralel yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur.  
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4.4. RİSKLƏR VƏ ONLARIN XARAKTERİ 

Riskin qarşısını almağın əsas yollarından biri onun təsnifatını 

aparmaq və xarakterini, növünü, təsirini, nəticələrini müəyyənləş-

dirməkdir. Riskin nəticələri – davamlılıq, təsir və proqnozlaş-

dırma ilə, riskin təsiri - şirkət, ətraf mühit, bazar, sənaye, layihə, 

fərd ilə bağlıdırsa, riskin növləri - əsasən iş və maliyyə riskləri ilə 

bağlıdır. Risklərin təsnifatı portfel nəzəriyyəsi ilə əlaqəlidir. Bu 

nəzəriyyə çərçivəsində onlar ümumi bazarın davranışı ilə bağlı 

olan bazar riskləri və müəyyən bir şirkətə məxsus xüsusi risklər 

arasında bölünürlər.  

Hər hansı bir layihənin hazırlanmasından və həyata 

keçirilməsinə qədər olan müddətdə istehsalın, heyətin və bir çox 

müxtəlif xarakterli işlərin kompleks şəkildə idarə olunması və 

tənzimlənməsi tələb olunur. Lakin, şirkətin daxili amillərinin 

idarə olunması və tənzimlənməsi, onun gözlənilməz xarici 

təsirlərdən qorunmasına zəmanət vermir. Bu bazar mühitində 

mütəmadi şəkildə ortaya çıxan gözlənilməz iqtisadi böhranların 

şirkəi üçün gətirdiyi risklərlə bağlıdır. Biz əgər belə böhranların 

bir il ərzində bir neçə dəfə təkrar olunduğunu və hətta böyük 

iqtisadi güclər tərəfindən süni şəkildə idarə olunduğunu nəzərə 

alsaq, şirkətlərin strateji idarə edilməsi prosesində risklərin 

öncədən müəyyənləşdirilməsinin, təhlilinin nə qədər mühüm 

olduğunu dərk edə bilərik.  

Strateji idarəetmədə risklərin nəzərə alınmaması qeyri-

mümkündür. Ancaq, risklərin zaman və məkana görə fərqli 

formalarda üzə çıxması, onun məhcul bir gələcəyə yönəlməsi, 

onun mürəkkəb xarakterindən xəbər verir. Məhz, bu səbəbdən 

strateji idarəetmədə risklərin elmi tədqiqinə zərurət yaranmışdır. 

Strateji idarəetmənin bir elm kimi formalaşmasına da bu kimi 

amillər təsir etmişdir.  



174 

Müasir dövrdə nəzəriyyə və təcrübə arasında sinergetik 

əlaqələrin zəif olması səbəbindən nəzəri idarəetmə nəzəriyyələri 

ilə, onların tətbiqi sahəsində uyğunlaşması qənaətbəxş deyildir. 

Bu baxımdan, şirkətləri qarşıda gözləyən risklərdən nə qədər 

zərər görəcəyini və mövcud vəziyyətdən necə çıxacağını da 

konkret şəkildə söyləmək çox çətindir. Təbii ki, ilk növbədə 

mümkün ehtimallarla bağlı bütün məlumatlar bir araya gətirilərək 

təhlil olunmalı və onlara qarşı öncədən tədbirlər planı işlənib 

hazırlanmalıdır. Lakin, qəraralma prosesində fikirlər ayrıla bilər. 

Bu adətən işverənlər (dövlət, idarə, şəxs) ilə işgörən şirkətlər 

arasındakı fərqli yanaşmalardan irəli gəlir.  

Rsklərin dəyərləndirilməsi mexanizmi maliyyə sahəsinə 

nəzərən çox zəifdir. Risklərə qarşı görülən ənənəvi yanaşmalarda 

rasional təhlillərdən daha çox irrasional-intuitiv qənaətlərə 

üstünlük verilir, bütün mümkün ehtimallar nəzərə alınır, prob-

lemləri görməzdən gələrək onların öz-özünə həll olunacağına 

inanılır, nəzarət altına alınmayan riskin nəticədə zəruri şəkildə 

nəzarət altına alınacağı ehtimal olunur. Lakin, bu yanaşma ilə 

müasir bazar şəraitində inkişaf edən hər hansı bir şirkəti təsəvvür 

etmək çətindir. 

Əslində, risk şirkətin bazarda rəqabət qabiliyyətini artırmağa 

və onun inkişafının təmin olunmasına şərait yaradır. Bazarda 

riskə hazır olmamağın özü də bir riskdir. Şirkətdə işləyən işçilərin 

riskə meyli də, onların sənət və vəzifələri ilə əlaqədar olaraq 

fərqlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, memarların yaradıcı insanlar 

kimi risk ilə qarşılaşmaq ehtimalları daha yüksəkdir. 

Dizaynerlərin kreativ insanlar kimi dizayn qaydaları çərçivəsində 

fəaliyyət göstərməyə üstünlük verdikləri üçün, mümkün riskləri 

öncədən dəyərləndirmək imkanları zəifdir. Ümumiyyətlə, 

mümkün riskləri dəyərləndirmək üçün sinergetik bilgi qabiliyyəti 
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gərəkir ki, bu da konkret heç bir peşə və vəzifədə öz əksini tam 

mənada tapa bilmir.  

Risklərin müxtəlif formalarda təzahürü, onlara menecerlər 

başda olmaqla, məsuliyyət daşıyan tərəflərin də müxtəlif 

olmasına şərait yaradır. Bu məsuliyyət qəraralma prosesinin 

ciddiliyini ortaya qoyur. Buna görə də risk ilə bağlı bəzi əsas 

qaydaları nəzərə almaq lazımdır. 

Demək olar ki, bütün hissələr, bir nöqtəyə qədər bazardakı 

hərəkətlərə reaksiya göstərir və bu reaksiya beta əmsalı ilə 

ölçülür. Məsələn, beta əmsalı 1.5 olan bir hissə bazardakı hər 1% 

-lik hərəkət qarşısında orta 1.5%-lik bir hərəkət nümayiş etdirər. 

Bu tərz hissələrin iştirakı ilə bir portfel dəyişkənliyi bazar 

hərəkətlərinin 1.5 qatı qədər olacaqdır. Bu səbəblə beta əmsalı 

portfel dəyişkənliyinin bir ölçüsüdür. Xüsusi risk, müəyyən bir 

şirkət hissəsinin sahib olduğu qiymətin bazar və ya sektorda 

hərəkətlər qarşısındakı reaksiyasını təyin edir və beta əmsalı ilə 

ölçülür. 

 

 

4.5. RİSKLƏRİN İDARƏOLUNMASI 

MEXANİZMLƏRİ 

Mümkün riskin qarşısının alınması üçün ehtimalların 

hesablanması, bilik, təcrübə və təxminlər bir araya gətirilməsi 

nəticəsində, konkret bilinən və bilinməyən vəziyyətlər arasında 

qərar verilir. Lakin, konkret bilinən mövcud vəziyyəti doğru 

dəyərləndirə bilməyən şirkətilərin iflası uğraması zəruridir. 

Gözlənilməz risklərə hazır olmaq üçün, ilk növbədə mövcud 

vəziyyətin sosial-iqtisadi baxımından elmi dəyərləndirilməsi 

vacibdir. Bu baxımdan, riskin idarə olunma mexanizminin elmi-

nəzəri əsasları inkişaf etdirilməlidir.  
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Risk ilə bağlı qaydalar: 

- heç bir vaxt büdcəni aşan risklərə cəhd etmək doğru 

deyildir;  

- daim ekspertlərin tövsiyələrindən istifadə etmək lazımdır; 

- qəraralma prosesində məntiqi və intuitiv bilikləri bir araya 

gətirmək məqsədəuyğundur; 

- riskin nəzarət edilə bilən və edilə bilməyən qisimlərini 

hesablamaq lazımdır; 

- az mənfəətdən ötrü çox mənfəət qurban verilməməlidir; 

- hər zaman bir addım öncəni proqnozlaşdırmaq lazımdır;  

- daim riskin mənbə və nəticələri təhlil edilməlidir; 

- gözlənilməz vəziyyəti nəzərə alaraq alternativ variantları 

qiymətləndirmək lazımdır; 

- şəxsi məsələləri önə çəkərək risk etmək doğru deyildir.  

Riskin idarə olunmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

- riskin təhlili (riskin və ya risk qruplarının növü ilə bağlı 

nəticələr və təhlillər istifadə olunaraq dəyərləndirilir); 

- riskə münasibət (risk barədəki qərarın və qərar verənlərin 

mövqeyi); 

- riskə cavab (riskin hansı şəkildə idarə olunması forması 

müzakirə olunur); 

- riskin müəyyənləşdirilməsi (riskin mənbəyi və növü 

müəyyənləşdirilir); 

- riskin təsnifatı (riskin növünün şirkətə təsiri qiymət-

ləndirilir). 

Müəyyənləşmiş risk artıq risk keyfiyyətini itirir. Əsas məsələ 

riskin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsidir. Tikinti sahəsində 

mümkün risk mənbələri aşağıdakılardır: 

- layihənin gecikməsinə səbəb olan gözlənilməz relyef 

şərtləri; 

- layihənin gecikməsinə səbəb olan əlverişsiz hava şəraiti; 
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- rəsmi tətillərin başlanması; 

- sel, zəlzələ, yanğın və digər bu kimi fors major hadisələrin 

baş verməsi; 

- baş podratçının qarşıya çıxan problemin öhdəsindən gələ 

bilməməsi; 

- layihə qrupunun layihə detallarını vaxtı-vaxtında və yerli-

yerində ortaya qoymaması səbəbindən yaranan itkilər; 

- əsas tikinti materiallarının təchizatında gecikmələr 

(məsələn, yanğın ilə əlaqədar); 

- inflyasiyanın nəzərdə tutulan həddən artıq olması; 

- layihənin, müştərinin büdcəsinin limit sərhədi daxilində 

yerinə yetirilməməsi; 

- öhdəliyə götürülən işin sonadək yerinə yetirilməməsi; 

- gerçəkləşdirilən layihənin nəzərdə tutulan müddət ərzində 

başa çatmaması; 

- işçi gücünün və materialların gözlənilməyən qiymət 

artımları; 

- tikintinin təxmin edilən maliyyə məbləğini aşması; 

- tikintinin təxmin edilən müddətdə yerinə yetirilməməsi; 

- tikintinin nəzərdə tutulan keyfiyyətə uyğun gəlməməsi; 

- işin aparıcı güclərindən birinin fiziki yaralanması ilə 

nəticələnən qəza; 

- keyfiyyətsiz işin nəticəsində ortaya çıxan çatışmamaz-

lıqlar və səhvlər. 

Risklərin aradan qaldırılmasıyla bağlı bir qərar alınanda, 

konkret məqsədi ehtiva edən risk strategiyasının olması zəruridir. 

Bu strategiyada risk reaksiyası, risk təsiri, risk təsnifatı, risk 

nəticəsi təhlili, qərar matrisası kimi məsələlər, həmçinin Bayesian 

nəzəriyyəsi, Monte Karlo analogiyası, portfel nəzəriyyəsi nəzərə 

alınmalıdır.  

Risklərin idarə olunmasının mərhələləri aşağıdakılardır: 
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- bütün alternativlərin diqqət mərkəzinə alınması lazımdır; 

- qərar alanların riskə münasibəti ortaya qoyulmalıdır; 

- müəyyənləşdirilən, nəzarətdə saxlanılan risklər və onların 

təsirinin nəticələri ehtimal edilməlidir; 

-  keyfiyyət və kəmiyyət baxımından mümkün risklərə qarşı 

tədbirlər görülməlidir; 

-  təhlil nəticəsində risklərlə əlaqədar bir strategiya 

hazırlanıb inkişaf etdirilməlidir. 

Risklərin strateji idarə olunmasında şirkətlərdə çıxarılan 

qərarların təhlili xüsusi önəm daşıyır. Qərar təhlili bir sıra 

mərhələni təqib edir: 

- problemin mahiyyətinin dərk olunması və qurulması; 

- mümkün nəticələrin dəyərləndirilməsi və ehtimalların 

müəyyənləşdirilməsi; 

- optimal seçimin edilməsi; 

- qərarın tətbiq edilməsi. 

Menecerlər qəraralma prosesində nəzarətdə saxlanılmayan 

risklərə təsir etmək iqtidarında deyildirlər. Onlar mövcud risklə-

rin təsirini qismən azaltmaq və onların zərərindən maksimum 

şəkildə qorunmaq yollarını müəyyənləşdirmək iqtidarındadırlar 

(Məsələn, enerji qiymətlərinin qaldırılması zamanı alternativ 

enerji mənbələrindən istifadə etmək mümkündür). Lakin, hər iki 

risk növləri arasında bəzən bir əlaqə ola bilər. Məsələn, bir 

obyektin xidmət müddəti onun tikintisində istifadə olunan 

materialların keyfiyyətinə və dizayn səviyyəsindən asılıdır. Bu 

göstəricilər müəyyən bir müddətdən sonra tələblərə cavab 

verməyəndə, müəyyən tədbirlərlə tələbləri qismən təmin etmək 

mümkündür. Bu, nəzarətdə saxlanılmayan risklərə aiddir. Binanın 

keyfiyyətinə təsir edən xarici amilləri və ya dövrün estetik 

baxışları ilə binanın estetik görünüşü arasında yaranan 
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uyğunsuzluqları nəzarətdə saxlamaq mümkün deyildir. Lakin, hər 

iki amil arasında bir əlaqə vardır.  

Bir investisiya portfelinin yaradılmasını təmin edən bu 

nəzəriyyə, daşınmaz əmlak, bəzi müşahidələri də ortaya qoyur. 

Bu nəzəriyyəyə görə ümumi risk, bazar riski və özəl riskdən 

meydana gəlmişdir. Heç bir şirkət bazar riskindən sığortalan-

mamışdır. Çünki bazar qanunlarından kənarda fəaliyyət göstərən 

şirkət mövcud deyildir. 

Bütün şirkətlər mövcud layihələr çərçivəsində bazar paylarını 

qorumaq üçün daima rəqabət və qiymət səviyyələri üzərində qiy-

mətləndirmə aparmaq və xüsusilə, böyük şirkətlər risk ehtimalını 

daha dərindən təhlil etmək məcburiyyətindədirlər. Şirkətlər 

həyata keçirdiyi layihələrin riskindən sığortalanmamışdır. Həyata 

keçirilən layihədə baş verən böyük maliyyə zərərləri, şirkətin 

maliyyə strukturuna da böyük ziyan vuracaqdır. Bu böhran özünü 

ilk növbədə şirkət iyerarxiyasının ən alt təbəqəsində biruzə 

verəcəkdir.  

Yaranan hər hansı bir riskin nəticələrini ələ alarkən riskin 

təsirləri və mənbələri ilə əlaqədar müəyyən amillər nəzərə 

alınmalıdır. Onları görməməzlikdən gəlmək əvəzinə, görüləcək 

tədbirlərin ümumi risk idarəetmə sistemi daxilində nəzərdən 

keçirilməsi lazımdır. Burada ilk növbədə mümkün olan maksi-

mum itkilər dəyərləndirilməli, mümkün itkilərin maliyyə dəyəri 

müəyyənləşdirilməli və onların daha da dərinləşməsindən 

sığortalanma yolları araşdırmalı və bütün mümkün alternativləri 

əhatə edən risk təhlininin nəticəsində təhlükəsizlik tədbirləri 

görülməlidir.  

Risklərin idarə olunmasının əsas şərtlərindən biri risklərə 

olan adekvat münasibətdir. Məsələn, bir yeraltı tikinti layihəsinin 

qiymətləndirilməsi zamanı, podratçı sahə müayinəsi, qazma 

hesabatları və mümkün olan hər cür geoloji məlumatlara sahib 
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olmalı, qarşılaşacağı hər cür relyef şəraitində qazıntı əməliyyatı 

üçün lazımi məbləği ayırmalıdır. Sahənin sahib olduğu geoloji 

xüsusiyyətlər barədə zəif məlumatlar və layihədə öncədən 

göstərilməyən relyef şərtlərinin sonradan ortaya çıxma ehtimalı 

podratçının və digər məsuliyyətli işçilərin üzərinə böyük risklər 

əlavə edər. Bu şəraitdə riskin azaldılması və ya köçürülməsi 

yolları araşdırılmalıdır.  

Riskin köçürülməsi risk mənbəyi təhlükəsini ortadan 

qaldırmır və yalnız bunu bir başqa tərəfin üzərinə transfer 

olmasına şərait yaradar. Bəzi hallarda isə transfer əməliyyatı riski 

daha da artırar. Çünki əksər hallarda riskin köçürüldüyü tərəf 

buna hazır olmur. Məsələn, baş podratçı digər bir tərəflə 

müqavilə bağlayanda, mümkün zərərin qarşısını almaq üçün 

müqavilədə risk ehtimalını qarşı tərəfin üzərinə qoyan zərərin 

kompensasiyası ilə bağlı bir maddə əlavə edə bilər. Riskin 

transfer olunduğu qarşı tərəf nə maliyyə, nə də struktur 

baxımından bu riskə hazır olmaya da bilər. Buna görə də tikinti 

şirkətləri üçün naməlum risklərdən qorunmağın ən optimal yolu 

sığortalanmaqdır.  

İnşaat layihələrində qüsursuz inşa əməliyyatına zəmanət 

verilə bilməz. Səhvlər layihənin yekunlaşmasından uzun müddət 

sonra ortaya çıxa bilər. Bir inşaatın yekunlaşma mərhələsində və 

ya müqavilədəki səhvlərin məsuliyyətinin daşındığı müddət 

ərzində məntiqli bir şəkildə gizlədilən qapalı səhvlərin mənfi 

nəticələri ilə üzləşməmək üçün, elmi-hüquqi tədbirlərin öncədən 

alınması zəruridir. Əks təqdirdə, tikinti prosesində məsuliyyət 

sahibi olanlar tez-tez məhkəmələrdə bir-birləri ilə qarşılaşmaq 

məcburiyyətində qalırlar.  
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4.6. MALİYYƏ RİSKLƏRİ 

Layihələrdə ən çox qarşılaşan vəziyyət öncədən hesablanan 

xərclərin sonradan artması problemidir. Bir obyektin genişlən-

dirmə və dəyişdirmə ilə bağlı təmiri üçün nəzərdə tutulan 

məbləğin 80.000 azn olduğunu təxmin edək. Hər biri təxminən 

10.000 azn dəyərində təxminən səkkiz ədəd iş paketi vardır. 

Ancaq, layihə hələ tam olaraq hazırlanmamışdır. Bu iş paketləri 

şirkət təklifləri verilənədək təxminən bir neçə faiz (- və ya + 10 

%) dəyişə bilər. Bu səkkiz iş paketinin bir-birindən tamamilə 

müstəqil olduğunu nəzərə alsaq, ayrılan məbləğ 72.000 azn ilə 

88.000 azn arasında dəyişə bilər. Yekun xərcin isə 76.000 azn ilə 

84.000 azn çərçivəsindən çıxması mümkün deyildir. Risk ilk anda 

nəzərə alındığı məbləğ qədər yanlış deyil. Çünki bütün səkkiz 

paketin hamısında səhv etmə ehtimalı zəifdir. Paketlərin hər 

birinin mümkün risklərinin ortaya qoyulması üçün təhlil edilməsi 

və bu risklərin idarə olunması vacibdir. Şirkətlərin strateji idarə 

edilməsi ilə məşğul olan menecerlər risklərin idarə olunmasını 

mərhələli şəkildə həyata keçirməlidirlər.  

Hər bir strategiyanın qarşıdakı 12 ay müddət ərzində nə 

qədər gəlir gətirəcəyi təxmin edilir. Hesablamalara görə yeni 

avadanlıq quraşdırılması 240.000 azn, əlavə əmək fəaliyyəti 

210.000 azn, mövcud potensial ilə işə davam etmək (12 ay 

ərzində) 170.000 azn mənfəət gətirəcəkdir. Bu dəyərlər, əslində 

bazarın 15% artması ehtimalı ilə əlaqədar meydana çıxdı. Ancaq 

marketinq direktoru bazara yüksək texnologiyalı yapon tikinti 

şirkətinin girməsi nəticəsində tələbin 10% düşəcəyini və ya tikinti 

tələbinin artmayacağını irəli sürdü. Bu məlumatın təqdimatı üçün 

bir qərar matrisası hazırlanır (Cədvəl 4.1).  
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Cədvəl 4.1. Qərar matrisası (x 1000 manat) 

 Bazarın təsirləri 

Strategiya 15% Sabit -10 %  

S1 240 130 0  

S2 210 150 70 Gəlir 

S3 170 150 70  

 

Bazarla əlaqədar mümkün dəyişikliklərə görə, tələbin 15% 

artımı 0.6, sabit durum 0.3, tələbin 10% düşməsi isə 0.1 ehti-

malını mümkün edir. Müəyyən bir strategiya üçün gözlənilən 

dəyərlər, hər bir bazar nəticəsinin ödəməsi ilə bunun ehtimalının 

hasili və bütün nəticələrin toplanması ilə əldə edilir. Bu nöqtədə 

diqqət edilməsi gərəkən məsələ, ehtimalların subyektiv mühaki-

məyə bağlı olaraq müəyyənləşməsidir. Bu səbəblə, yeni 

quraşdırılması ehtiva edələn 1 nömrəli strategiya üçün gözlənilən 

dəyər aşağıda göstərilmişdir (Cədvəl 4.2). 

 

Cədvəl 4.2. Strategiya 1 üçün gözlənilən dəyərlər 

 

Eyni prosedur ikinci və üçüncü strategiya üçün də 

məqbuldur. Bütün strategiyalar üçün gözlənilən ümumi maliyyə 

dəyəri 183.000 m (S1), 178.000 m (S2), 154.000 m (S3) 

olacaqdır. S1, ən yüksək gözlənilən dəyərə malikdir və həm də ən 

Nəticə 
Geri 

ödəmə 
Ehtimal 

 

= 

Gözlənilən 

maliyyə 

dəyəri 

15% artım 240.000 0.6 = 144.000 

Sabit 130.000 0.3 = 39.000 

10% enmə 0 0.1 = 0 

Gözlənilən ümumi maliyyə dəyəri = 183.000 
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riskli strategiyadır. Riskdən mümkün olduqca çəkinən menecer 

"heç bir şey etməmə" S3 strategiyasını seçə bilər. 

Korporasiyanın bir sıra meyarlar əsasında araşdırılması 

üsullarından və müasir risk idarəetməsinin vasitələrindən biri 

SWOT analizidir.  

Bu metod sayəsində şirkətin mövcud vəziyyəti, fəaliyyət 

səviyyəsi təyin oluna bilər. O, şirkətlərin strukturu, rəqabət gücü, 

sektordakı mövqeyi, bazardakı xarici təhdidlərin mövcudluğu və 

digər bu kimi daxili və xarici qiymətləndirmə metodlarından 

biridir. Onun vasitəsilə qiymətləndirmənin ilk qismi olan mövcud 

vəziyyətin güclü və zəif cəhətlərini təyinetmə prosesində 

qiymətləndirməsi gərəkən amillərin seçimi və bunlara aid 

dəyərlərin doğru olaraq təyin olunması çox önəmlidir.  

 

Şəkil 4.2. SWOT-təhlilin matrisası 

 

Qəraralmanın alqoritm, nəticələrin təhlili, qərar matrisası, 

ehtimal qərar ağacı təhlili kimi texnikaları mövcuddur. Qərar 

matrisası, qəraralana açıq olan variantların, əlaqədar faktorların 

SWOT-
təhlil 

xarici-
mühit 

imkanlar risklər 

daxili-
mühit 

güclü və 

zəif tərəf 
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və nəticələrin bir göstəriş formasıdır. Məsələn, bazara öz 

məhsulunu çıxaran bir şirkətin satış və marketinq direktoru 

irəlidəki 12 ay müddətində məhsulun istehsalının 15% artacağını 

ehtimal edir. Şirkətin tələbdə baş verən bu dəyişikliyə müvafiq 

qərar verməsi lazımdır. Tətbiqi düşünülən üç müxtəlif strategiya 

qarşıda dayanır: 

- yeni iş sistemi ilə bağlı məhsuldarlığı artırmaq üçün yeni 

avadanlıqların quraşdırılması; 

- fəaliyyətin artırılması və həftə sonu işinin tətbiq olunmağa 

başlaması; 

- mövcud şəraitdə işə başlayıb rəqiblərin və ya yeni 

şirkətlərin artan tələbi qarşılamalarına icazənin verilməsi. 

Nəzarətdə saxlanılan və saxlanılmayan riskləri fərqləndirmək 

önəmlidir. Nəzarətdə saxlanılan risklərə maliyyə, texnologiya 

riskləri aiddirsə, nəzarətdə saxlanılmayan risklərə siyasi, ekoloji 

(hava şəraiti), sosial-iqtisadi (inflyasiya, vergi dəyişmələri) kimi 

ətraf mühitlə bağlı məsələlər aiddir.  
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FƏSİL V. ŞİRKƏTLƏRİN STRATEJİ  

İDARƏEDİLMƏSİNDƏ LİDER VƏ LİDERLİK 

5.1. ŞİRKTLƏRDƏ LİDER VƏ 

LİDERLİK ANLAYIŞI 

Liderlik bu günün ən populyar mövzularındandır. Liderlik 

mövzusunun populyarlığının heç vaxt bitməyəcəyi və gələcəkdə 

daha da əhəmiyyətli olacağı düşünülür. Liderlər sadəcə insanları 

istiqamətləndirən və motivasiya edən insanlar olaraq təyin edilir. 

Lider və menecer anlayışının çox vaxt bir-biri ilə qarışdırıldığı 

görülür. Liderlik ümumiyyətlə şəxsi xüsusiyyətlər, rəhbərlikdə 

tutduğu vəzifə ilə bağlıdır. Lider insanlara rəhbərlik edərkən 

menecer kimi rəhbərlik edir.  

Liderlərin bəzi xüsusiyyətlərə malik olduğu güman edilir. Bu 

xüsusiyyətlər haqqında fərqli və oxşar fikirlər çox olsa da, 

ümumiyyətlə əsas lider xüsusiyyətləri barədə fikirlər birmənalı 

deyildir. Liderlər başqalarına təsir göstərmək və onları özlərindən 

sonra idarə etmək üçün auditoriya üzərində gücə sahib 

olmalıdırlar. Liderin gücünü aldığı bir çox mənbələr vardır. 

Bunlardan birincisi, səlahiyyətin liderə verdiyi qanuni gücdür. 

Digəri, liderin sanksiya və cəzaya əsaslanan auditoriya üzərindəki 

məcburetmə qüvvəsidir. Üçüncü güc, mənbəyi liderin şəxsiyyət 

xüsusiyyətləri ilə qazandığı harizmatik gücdür. Dördüncü mənbə 

liderin bilik, bacarıq və təcrübəsi ilə qazandığı təcrübədir. Liderin 

güc aldığı son mənbə, təqibçilərini motivasiya etmək üçün 

istifadə etdiyi imkanlardır. 

Hər liderin fərqli bir liderlik üslubuna sahib olduğu görülür. 

Müvafiq ədəbiyyatda iki fərqli liderlik üslubundan bəhs olunur. 

Bunlardan birincisi daha ənənəvi, avtokratik, demokratik-iştirakçı 

və liberal liderlik üslublarıdır. Biz burada bəhs etdiyimiz 

mövzuları aşağıda daha geniş şəkildə təqdim edəcəyik.  
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Lider - şirkətlərdə işçiləri istiqamətləndirən və hədəflərə çat-

maq üçün onları bir araya gətirən şəxsdir. Bəzi tədqiqatçılar lider-

liyin anadangəlmə olduğunu bildirsə də, digər qrup tədqiqatçılar 

liderliyin zamanla öyrənilib inkişaf etdirilə biləcəyini iddia edir-

lər. Liderliyin bəzi fitri genetik xüsusiyyətlərlə əlaqəli olduğunu, 

ancaq bəzi qazanılmış qabiliyyətlər, mövcud vəziyyət, şərtlər və 

şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə formalaşdığını da söyləmək olar.  

Menecer və lider anlayışı demək olar ki, iç-içədir. Bu gün bir 

çox insan menecer və liderin eyni anlayış olduğunu bildirir. 

Menecer və lider yaxın anlayışlar olsalar da, bəzi fərqli xüsusiy-

yətlərə sahibdirlər. Menecer gücünü vəzifəsindən alır, lider isə, 

gücünü əsasən şəxsiyyətindən və biliyindən alır. İdeal olaraq, hər 

menecer eyni zamanda yaxşı bir lider olmalıdır. 

Təşkilatlarda liderlərin olması, işçiləri həvəsləndirmək, daha 

yüksək motivasiya ilə işləmək və işə bağlılıqlarını artırmaq üçün 

təsirli olur. Buna görə, şirkətlərdə fərdləri dəstəkləyən və onlara 

rəhbərlik edən liderlərə ehtiyac var. İşçiləri əmr və göstərişlərlə 

idarə edərək hədəflərə çatmağa çalışmaq vacib deyil. Liderlər 

üçün vacib olan, yüksək motivasiya ilə işlməyi və kollektivi bir 

araya gətirməkdir.  

Ümumiyyətlə, bütün liderlik tərifləri üçün ortaq olan dörd 

əsas element vardır. Bu maddələri aşağıdakı kimi sıralamaq 

mümkündür: 

Lider: Qrupu təşkil edən elementlərə təsir edə bilən təşkilat 

üzvüdür. 

İzləyicilər (üzvlər): Liderin təsirini qəbul edən insanlardır. 

Məqsəd: Qrup üzvlərini bir araya gətirən məqsədlərdən, 

maraqlardan və ehtiyaclardan ibarətdir. 

Ətraf mühit: Üzvlərin səriştəsi, əlaqələr səviyyəsi, hədəflərə 

çatmaq və motivasiya səviyyəsi kimi amillərdən ibarət olan əsas 

elementdir. 
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Buradan, liderlik prosesində başa düşüldüyü kimi, məqsəd, 

lider, auditoriya, mühit və şərtlər çox vacibdir. Liderlik, güc 

tətbiq edərək izləyicilərində güc sahibi olmaqdan daha çox, 

dəstək verərək lider kimi qəbul edilən şəxsin hərəkət və davranış-

larına təsir göstərməsi nəticəsində meydana gəlir. Rəhbərlik 

hüququ, qrup üzvləri tərəfindən lider olaraq qəbul etdikləri şəxs 

və ya şəxslərə verilən bir imtiyazdır. Rəhbərlik üçün təşkilat 

üzvlərini, bu üzvlərə təsir edəcək və hərəkətə gətirəcək bir lider, 

bu lideri dəstəkləyəcək və lider olduğunu qəbul edəcək 

auditoriyanı bir araya gətirən ümumi hədəflərə, bütün bunların 

meydana gəlməsini təmin edəcək bir mühitə ehtiyac vardır. Bu 

şərtlər yerinə yetirilərsə, liderlikdən danışmaq mümkündür. 

Liderliyin ümumiyyətlə iki fərqli bucaqdan təyin olunduğu 

görülür. Onlardan biri liderliyi proses, digəri xüsusiyyətləri 

baxımından müəyyənləşdirir. Təşkilat üzvlərinin fəaliyyətini 

təşkilati hədəflərə uyğun istiqamətləndirərək fəaliyyətlərini təşkil 

edən şəxs kimi tanınır. O, qrup üzvlərinə uğurla təsir edə biləcək 

xüsusiyyətlərə sahib olan şəxs qismində təyin olunur. Liderliklə 

əlaqəli bəzi təriflər aşağıda verilmişdir: 

- Liderlik, şirkəti aktivləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün, 

qarşılıqlı əlaqə və razılaşmanın davam etməsini təmin etməkdir.  

- Liderlik, məqsədlərinə çatmağa səy göstərənləri vəziyyətə 

görə tənzimləyən və suallarını cavablandıran bir roldur. 

- Liderlik, qrupun davranışını ümumi bir hədəfə yönəltmək 

üçün bir fərdin bütün davranışlarıdır. 

- Liderlik, ünsiyyət prosesinin yaşandığı bir mühitdə 

əvvəlcədən təyin olunmuş hədəflərə çatmaq üçün, yönəldilmiş 

şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə prosesidir. 

- Liderlik, mütəşəkkil bir qrupa müəyyən bir hədəfi reallaş-

dırmaq üçün, insan davranışına təsir göstərmək fəaliyyətidir. 

1. Lider və menecer arasındakı fərq 
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Lider və menecer arasındakı fərqlər aşağıdakı kimi 

səciyyələndirilir: 

- Menecer tez-tez başqaları tərəfindən təyin edilərkən, lider 

mənsub olduğu qrupdan ortaya çıxır və eyni qrupu fəaliyyətə 

yönəldir.  

- Menecerin vəzifə göstəricisi varsa, liderin belə göstəricisi 

yoxdur. 

- Menecerlik təlim, ölçmə, prosedurlar və sair kimi elmi 

tərəfə söykənən bir işdirsə, liderlik, insanları öz iradəsi ilə hərəkət 

etməyə təşviq edə bilən, insanlara irəliyə baxaraq hədəfə çatmağa 

kömək edə bilən bir bacarıqdır. 

- Menecer gücünü qanunlar, qaydalar və nizamnamələr 

kimi formal quruluşlardan alırsa, lider başqalarını fəaliyyətə 

yönəltmə gücünü şəxsi xüsusiyyətlər və mövcud şərtlərdən alır. 

- Menecer başqaları adına işləyən, əvvəlcədən təyin 

olunmuş hədəflərə çatmaq üçün səy göstərən, işi planlaşdıran, 

nəticələrini icra edən və izləyən bir insandırsa, lider, bağlı olduğu 

qrupun hədəflərini müəyyənləşdirən və qrup üzvlərinə bu 

hədəflərə uyğun təsir göstərən və fəaliyyətə yönəldən insandır.  

- Lider hədəfləri özü təyin edir, menecer başqaları tərəfin-

dən təyin olunan hədəflərə xidmət edir (məsələn, işəgötürən).  

- Menecerlik bir peşədirsə, liderlik insanlara təsir göstər-

mək və hərəkətə gətirmək işidir. 

- Menecerlik rəsmi təşkilati struktur daxilində reallaşırsa, 

liderlik üçün formal bir quruluş vacib deyil. 

- Menecerlik müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq üçün, işin 

ən təsirli şəkildə aparılması, liderlik isə, hədəflərin və görüləcək 

işlərin müəyyənləşdirilməsidir. 

Göründüyü kimi, lider və menecer fərqli mənaları olan iki 

anlayışdır. Qurumdakı hər menecerin liderlik keyfiyyətlərinə 

malik olmadığı görülür. Eynilə, təşkilat daxilində heç bir 
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idarəetmə səviyyəsində olmasa da, digər işçilər üzərində böyük 

təsiri olan liderlərin olması bir həqiqətdir. İnsanın menecer 

olması üçün bir vəzifəyə və statusa sahib olması lazım olduğu 

halda, bir adamın lider olmaq üçün menecer olmasına ehtiyac 

yoxdur. Bu baxımdan, təşkilatın ən aşağı səviyyəsində çalışan bir 

insan belə təşkilatda lider ola bilər. Menecerin gücü, tutduğu 

vəzifə və vəzifədən asılı olaraq dəyişir, rəhbərin gücü və 

səmərəliliyi onun şəxsi xüsusiyyətlərindən, mühitindən və 

şərtlərindən asılıdır. Liderlərin hər biri həm də bir menecerdir. 

Çünki başqalarına dediklərini etmək və onları arxasınca 

sürükləmək bacarığına sahibdirlər. Lakin, hər menecer də lider 

deyil. Başqa sözlə, hər menecer başqalarına təsir göstərmək, 

istiqamətləndirmək və izləmək gücünə sahib deyil. İdeal olaraq 

idarəetmə səviyyəsindəki hər bir menecer başqaları üçün də təsirli 

ola bilər, onlara istiqamət verə bilər, başqa sözlə, liderlik 

xüsusiyyətlərinə sahib ola bilər. 

 

 

5.2. LİDERLİK NƏZƏRİYYƏLƏRİ 

Liderlik ilə bağlı üç fərqli nəzəriyyədən bəhs olunur: 

1. Xüsusiyyət nəzəriyyələri (1930-1950); 

2. Davranış nəzəriyyələri (1950-1960); 

3. Situativ liderlik nəzəriyyələri (1960-1970).  

1. Xüsusiyyət nəzəriyyələri 

Bu nəzəriyyəyə görə, liderin xüsusiyyətləri liderlik prosesi-

nin effektivliyini təyin edən ən vacib amil kimi qəbul edilir. Bir 

insanın müəyyən bir qrup daxilində lider kimi görünməsinin 

(qəbul edilməsinin) və bu qrupa rəhbərlik etməsinin əsas səbəbi, 

bu şəxsin sahib olduğu xüsusiyyətlərdir. Bu nəzəriyyəyə görə 

lider, fiziki və şəxsiyyət xüsusiyyətləri baxımından digərlərindən 
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fərqlənir. Fərdləri lider edən fiziki, intellektual, emosional və 

sosial xüsusiyyətlərdir. 

Araşdırmalara görə, bu fərqlər aşağıdakı kimidir:  

1. Duyğusal xüsusiyyətlər: Özünü idarəetmə, ehtiras, güvən 

hissi, qavrayış, sevib sevindirmək, yüksək uğur hissi və s. 

2. Sosial xüsusiyyətlər: Dostluq və yoldaşlıq qabiliyyəti, 

özünü qəbul ettirmək, ünsiyyətçi olmaq, sosiallıq və s. 

3. Fiziki xüsusiyyətlər: cinsiyyət, boy, simpatiya, nitq, irq, 

təsiretmə, güc, yaş, fəallıq və s. 

4. Zehni xüsusiyyətlər: Bilik, qabiliyyət, diqqət, təşəbbüskar-

lıq, zəka, qətiyyət, uzaqgörənlik, məsuliyyət, realizm, inandırma 

və s. 

Qrup üzvləri arasında bu xüsusiyyətlərə sahib fərdləri 

müəyyənləşdirmək mümkün olsa, qruplara rəhbərlik edəcək 

insanları tapmaq və öyrətmək daha asan olar. Kadr seçimində bu 

keyfiyyətlərə sahib olan insanlara əhəmiyyət verərək gələcəyin 

meneceri və lideri kimi yetişdirmək mümkündür. Lakin, bəzi 

tədqiqatçılar liderliyi yalnız fərdlərin xüsusiyyətləri ilə 

əlaqələndirməyi məqsədəuyğun hesab etmirlər. Çünki onlara 

görə, xüsusiyyətlərin siyahısı sonsuzdur və onları təyin edib 

ölçmək çətindir. Araşdırmalarda bəzən təsirli liderlərin eyni 

xüsusiyyətlərə sahib olmadığı müəyyən edilmişdir. Bəzən qrup 

üzvləri arasında lider xüsusiyyətlərindən daha çox xüsusiyyətə 

sahib olanların olduğu, lakin, lider kimi görünmədikləri müşahidə 

edilmişdir. Bu xüsusiyyətlər nəzəriyyəsinin əksidir.  

2. Davranış nəzəriyyələri 

Davranış liderliyi nəzəriyyələrinin əsas məqsədi, liderlərin 

spesifik və oxşar davranışlarını üzə çıxarmaq və beləliklə liderliyi 

davranışlarla izah etməyə çalışmaqdır. Lider qrup üzvlərinin 

səylərini dəstəkləməli, şəxsi dəyərlərini müşahidə edən 

davranışları göstərməli və təşkilati prosesləri açıq şəkildə ortaya 
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qoymalıdır. Bu nəzəriyyənin faydası ondan ibarətdir ki, o, 

davranışı aşkarlamaqla qeyri-rəsmi liderlərlə yanaşı rəsmi 

liderləri də ortaya qoyur, liderlik davranışlarının fərdlərə təlim 

yolu ilə əldə edilməsinə şərait yaradır. 

Davranış liderliyi nəzəriyyələri kifayət qədərdir. Onlardan 

bir neçəsini diqqətinizə çardırırıq: 

1. Ohio Dövlət Universitetinin araşdırmaları 

Davranış liderliyi ilə bağlı araşdırmalardan ilki Ohio Dövlət 

Universitetində aparılan araşdırmalardır (1945-ci ildə başlayan). 

Tədqiqatların əsas məqsədi, təsirli bir liderin necə təyin olundu-

ğunu müəyyənləşdirmək olmuşdur. Tədqiqatın əvvəlində liderlər 

tərəfindən sərgilənən davranışları göstərən müxtəlif təriflər 

yaradıldı və daha sonra bu təriflər amil analizinə məruz qaldı və 

liderlərin davranışlarını izah edən amillər müəyyənləşdirildi. Bu 

tədqiqat nəticəsində liderlik davranışlarını müəyyənləşdirən iki 

əsas ölçü aşkar edilmişdir. Bunlar: insanın nəzərə alınması (insan 

münasibətlərinə diqqət) və təşəbbüs (işin nəzərə alınması). 

İnsanın nəzərə alınması amili, liderin təqibçilərində inam və 

hörmət yaratmaq, onlarla dostluq inkişaf etdirmək davranışını 

ifadə edir. İnsanı nəzərə alan liderin, auditoriyanın tələb və 

ehtiyacları ilə yaxından maraqlandığı üçün, onlarla daha təsirli 

ünsiyyət qura biləcəyi və hədəflərə çatmaqda daha təsirli olacağı 

düşünülür.  

Təşəbbüs amili, liderin məqsədlə əlaqəli işləri vaxtında hə-

yata keçirmək üçün məqsədi, qrup üzvlərini, ünsiyyət sistemini, 

işlə əlaqəli vaxtları, təlimatları müəyyənləşdirməsi amilidir. İşi 

nəzərə alan liderlərin bütün enerji və diqqətini işə qoyduqları 

üçün, qrup üzvlərinin daha çox və daha yaxşı iş görmələrinə təsir 

göstərəcəyi güman edilir. Bu gün təşkilatlarda hər iki növ 

davranışı göstərən liderlərin olduğu görülür. 
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2. Bleyk və Moutonun İdarəetmə Üslubu Matrisası 

1964-cü ildə Robert Blake və Jane Mouton tərəfindən 

yaradılan idarəetmə tərzi matrisası liderlərin davranışını təyin 

etmək üçün yaradılmışdır. Onlar, liderlik davranışlarını qiymət-

ləndirərkən "şəxsiyyətlərarası münasibətlərə yönəltmək" və 

"istehsala yönəltmək" kimi ikiölçülü bir idarəetmə tərzi matrisası 

təklifi etdilər. Onlar, ən təsirli liderlik tərzinin şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərə və istehsala əhəmiyyət vermək ölçüləri ilə birlikdə 

qiymətləndirildiyi zaman əldə edilə biləcəyini irəli sürdülər. 

Şəxslərarası münasibətlərdə lider işin insan ölçüsü ilə məşğul 

olur. Qrupdakı hər kəsin motivasiyası üçün lazım olan istehsal 

şərtlərini və tələblərini təmin edir. İstehsala yönəlik lider isə, 

məhsul istehsalı və keyfiyyəti ilə maraqlanır. İdarəetmə tərzi mat-

risasında şəxsiyyətlərarası münasibətlər və istehsal yönümlü 

olaraq qəbul edilən bu iki fərqli amil bir matrisaya qoyulur və bu 

matrisadakı mövqelərinə görə fərqli liderlik davranışları izah 

edilir. 

Bu matrisada 5 fərqli lider növü vardır: 

1.Növ: Təsirsiz lider: Təşkilatda qala bilmək üçün, tələb 

olunan işi yerinə yetirməyə ən az səy göstərir. 

2. Növ: Klub lideri: Lider düşüncəli, rahat və mehriban 

münasibətləri vurğulayarkən, tapşırığa olan marağı ən aşağı 

səviyyədədir. 

3. Növ: Vəzifə lideri: Lider səmərəliliyi təmin edərkən öz 

avtoritetindən istifadə edir və insan münasibətləri ilə az əlaqəsi 

vardır. 

4. Növ: Təşkilat lideri: Görüləsi işin həcmini və işçilərin 

mənəviyyatını tarazlaşdırmağa çalışan bir uzlaşma növüdür. 

5. Növ: Komanda lideri: Matrisada ən təsirli liderlik növü 

budur. O, vəzifəyə sadiq olan insanlarla yüksək səmərəliliyə 
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istiqamətlənmişdir. Qarşılıqlı inam və hörmət ən yüksək 

səviyyədədir. Hər kəs bir-birindən asılı olduqlarının fərqindədir.  

Beləliklə, idarəetmə tərzinin nə olduğunu başa düşən bir 

menecer, müxtəlif tərbiyə və inkişaf proqramları ilə bu tərzdə 

dəyişiklik edə bilər.  

3. Michigan Universitetinin araşdırmaları 

Michigan Universitetində Rensis Likert tərəfindən aparılan 

araşdırmanın məqsədi, uğurlu qrupları araşdırmaq və bu 

qruplarda liderlik davranışlarını təyin etmək olmuşdur. Burada 

müxtəlif təşkilatlarda olan qruplarda az istehsalçı və yüksək 

istehsalçı işçilər təhlil edilərək, təsirli bir liderin başqasından 

fərqi analiz edilir və nəticədə dörd əsas amil müəyyənləşdirilir: 

- Dəstək: Qrup üzvlərinin şəxsi hisslərinə verilən 

əhəmiyyəti artıran davranışlar vacibdir və fərdi davranışları ölçür. 

- Qarşılıqlı əlaqələrin asanlaşdırılması: Qrup üzvləri 

arasında sıx və qarşılıqlı qənaətbəxş əlaqələrin inkişafını 

dəstəkləyən davranışlar vacibdir.  

- Məqsəd vurğulamaq: Həvəsləndirici davranış qrup 

hədəflərinə çatmaqda və yüksək performans əldə etməkdə 

vacibdir və işə yönəlmiş davranışları ölçür. 

- İşi asanlaşdırmaq: Alətlər və texniki məlumatlar kimi 

mənbələr təqdim etməklə hədəflərə çatmağı asanlaşdıran 

davranışlar vacibdir və işə yönəlmiş davranışları ölçür. 

Bu amillərin ilk ikisi şəxsi davranışları ölçürsə, digər ikisi 

işyönümlü davranışları ölçür. Bir lider şəxsə önəm verərsə, o, 

qrup üzvlərini dəstəkləyib qarşılıqlı əlaqələrə üstünlük verər. O, 

səlahiyyətlərin ötürülməsi əsasında qrup üzvlərinin məmnuniyyə-

tini artıracaq iş şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışan və işçilərin fərdi 

inkişafına diqqətlə yanaşan bir davranış göstərir. Bu kollektivdə 

mənəvi və motivasiyasını artırmaq üçün son dərəcə vacibdir. Bu 

cür liderlər səlahiyyətlərini kollektivə ötürərək inkişaflarına 
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dəstək olur və üzvlərin təşkilat daxilində təsirli iş şəraitindən 

məmnunluğunu təmin edirlər.  

Bir lider işə önəm verərsə, o, insanın məqsədinə və işi 

asanlaşdırmasına önəm verər. O, qrup üzvlərinin əvvəlcədən 

təyin olunmuş prinsip və metodlara əsasən işləməsini nəzarətdə 

saxlayır və rəsmi səlahiyyətlərdən istifadə edərək onları 

cəzalandırır. Liderlərin əmr və itaətə əsaslanan davranışları, qrup 

üzvlərinin özlərini təzyiq altında hiss etməsinə şərait yaradır və 

bu vəziyyət onların mənəviyyatına və motivasiyasına mənfi təsir 

göstərir. 

4. Likertin Sistem 4 Modeli 

Rensis Likertin irəli sürdüyü sistem dörd qrup altında 

qruplaşdırılır. Hər qrupun öz xüsusiyyətləri və fərqli davranışları 

vardır. System 4 modelindəki dörd qrup və xüsusiyyətləri aşağıda 

verilmişdir: 

- Sistem 1: İdarəetmə tərzi tabe olanların etibarsızlığına 

əsaslanır. Tabe olanlar, rəhbərləri ilə işlərindən danışmaqda rahat 

olmurlar, qorxu, cəza və nadir mükafatlar ilə motivasiya olurlar. 

Xəbərləşmə yuxarıdan aşağıya doğrudur. Qərarlar hər zaman 

yuxarıdakılar tərəfindən verilir. Yuxarıdan gələn bildirişlərə hər 

zaman şübhə ilə baxılır.  

- Sistem 2: Bu idarəetmə tərzində rəhbər kadrlar tabeçili-

yində olanlara yuxarıdan aşağı baxır və bu da, tabeçilərdə inam-

sızlığa şərait yaradır. Tabe olanlar rəhbərləri ilə işləri barədə da-

nışmaqda rahat olmurlar. İşçiləri, mükafatlar və potensial cəzalar 

ilə işə cəlb etmək mümkün olur. Xəbərləşmə yuxarıdan aşağıya 

doğrudur. Siyasətlər yuxarı səviyyədə müəyyənləşdirildiyi halda, 

müəyyən qərarlar aşağı səviyyələrə verilir. Yuxarıdan gələn bildi-

rişlərə hər zaman şübhə ilə baxılmır.  

- Sistem 3: İdarəetmə tərzi tabe olanların tam etibarsızlığına 

əsaslanır. Tabe olanlar, rəhbərləri ilə işlərindən danışmaqda rahat 
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olurlar, iştirak, nadir cəzalar, mükafatlar ilə motivasiya olurlar. 

Xəbərləşmə yuxarıda həll olunur. Siyasətlər və əsas qərarlar 

yuxarı səviyyədə müəyyənləşdirildiyi halda, müəyyən qərarlar 

aşağı səviyyələrdə verilir. 

- Sistem 4: İdarəetmə rejimi, tabeçiliyində olanlara tam 

güvənməyə əsaslanır. Tabe olanlar vəzifələri barədə rəhbərləri ilə 

danışmaqda tamamilə sərbəstdirlər və iştirak etdikləri hədəfləri 

müəyyənləşdirərək yaradılan iqtisadi mükafatlarla motivasiya 

olurlar. Yuxarı, aşağı və üfüqi rabitə mövcuddur. Qərarvermə 

bütün təşkilata yayılır və yaxşı koordinasiya olunur. 

Göründüyü kimi, daha çox avtokratik lider davranışları 

Sistem 1 və Sistem 2-də görülür. Bu cür davranış nümayiş etdirən 

liderlər tabeliyində olanlara etibar etmir və nadir hallarda onları 

qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edirlər. Buna görə də, bu cür 

rəhbərlərlə işləyənlər özlərini çox sərbəst hiss etmirlər.  

Sistem 3 və Sistem 4-də daha demokratik davranış göstərən 

liderlərin xüsusiyyətləri vardır. Bu cür xüsusiyyətlərə sahib olan 

liderlər tez-tez tabeçiliyində olanlara güvənir, demək olar ki, 

həmişə fikirləri ilə məsləhətləşir və qərar qəbuletmə prosesinə 

cəlb edirlər. Bu vəziyyət tabeliyində olanların daha sərbəst və 

rahat hiss etməsinə səbəb olur. 

Likertin araşdırması göstərir ki, yüksək səmərəliliyə malik 

qruplar Sistem 3 və Sistem 4 tipli idarəetmə altındadır. Məhsul-

darlığı az olan qrupların Sistem 1 və Sistem 2 növü idarəçiliyi 

altında olduğunu göstərdi.  

3. Situativ liderlik nəzəriyyələri 

Bu nəzəriyyələr, liderlərin davranışlarını izah etməkdə 

mövcud vəziyyətə və şərtlərə əsaslanırlar. Tədqiqatçılar, fərqli 

təşkilati strukturlarda liderlik anlayışını ortaya qoymaq üçün, 

işlərini davam etdirdikdə, çox fərqli nəticələrlə qarşılaşdılar. Bəzi 

hallarda, fərdi yönümlü liderlik davranışları çox təsirli nəticələr 
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verərkən, bəzi hallarda isə, iş yönümlü rəhbərliyin daha təsirli 

olduğu aşkar edilmişdir. Bu vəziyyət, liderlərin şəraitdən asılı 

olaraq uyğunlaşmaları anlayışını inkişaf etdirdi. "Ən yaxşı" 

olaraq təyin ediləcək tək bir rəhbərlik növünün olmadığını, ən 

təsirli liderlərin vəziyyətə liderlik yanaşmalarını uyğunlaşdıra 

bilən liderlər olduğunu başa düşmək situativ nəzəriyyələrin əsas 

ideyasıdır. Situativ liderlik nəzəriyyələrinin ümumi fərziyyəsi, 

fərqli şərtlərin fərqli liderlik üslubları tələb etməsidir. Lider ətraf 

mühitin xüsusiyyətlərinə və tələblərinə görə ortaya çıxır. Fərdi 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmır, yalnız ətraf mühit xüsusiyyətləri 

sual altındadır. Bu nəzəriyyəyə görə, bir lider işin vəziyyətinə 

görə müxtəlif davranış nümunələri göstərərək işçiləri motivasiya 

etməyə və uğurlu olmağa yönəldir. Situativ liderlik nəzəriyyələri 

ən uyğun lider davranışını vəziyyətə görə dəyişəcəyini bildirir.  

Bu nəzəriyyəyə görə liderin effektivliyini təyin edən əsas 

amillər bunlardır: 

- Liderliyin qurulduğu təşkilatın xüsusiyyətləri; 

- liderin və təqibçilərin keçmiş təcrübələri; 

- əldə ediləcək hədəfin keyfiyyəti; 

- Təqibçilərin (qrup üzvlərinin) bacarıqları və gözləntiləri. 

1. Fred Fiedlerin təsirli liderlik modeli 

Fiedlerin təsirli liderlik modeli ən çox qəbul edilən situativ 

liderlik modelidir. Bu modeldə liderlərin davranışının effektivli-

yini təyin edən üç vacib vəziyyət dəyişkənləri mövcuddur. Bu də-

yişənləri aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür: 

1. Liderlə təqibçilər arasındakı münasibətlər: Lider ilə təqib-

çilər arasındakı münasibətlər "yaxşı" kimi qiymətləndirilirsə (yə-

ni lider sevilirsə, hörmət edilərsə və etibar edilirsə), liderlik üçün 

müsbət bir mühit mövcuddur. Əksinə, lider özünə güvənməyən 

və sevilməyən bir insandırsa, münasibətlər "zəif" olaraq xarakte-

rizə ediləcək və bu liderlik üçün mənfi bir mühit yaradacaqdır. 
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2. Qazanılacaq işin təbiəti: Bu qrupun həyata keçirməyə 

çalışdığı işlə bağlı əvvəlcədən müəyyən edilmiş yol və metodların 

olub-olmaması ilə əlaqədardır. Bəzi işlər çox dəqiq metodlara 

bağlıdırsa, bəziləri tamamilə işi görənlərin qərarlarına bağlıdır. 

Gündəlik bir iş tez-tez aydın və fərqli hədəflərə malikdir və 

bunun necə ediləcəyi ətraflı şəkildə izah edilmişdir. Gündəlik 

olmayan və mürəkkəb tapşırıqların necə əldə ediləcəyi və bu 

işlərin hansı məqsədlərlə əlaqəli olacağı baxımından əvvəlcədən 

ətraflı metodlar inkişaf etdirmək çətindir. Fiedlerin nəzəriyyə-

sində birinci qrupda planlaşdırılmış (strukturlaşdırılmış) işlər, 

ikinci qrupdakı işlər isə planlaşdırılmamış (strukturlaşdırılmamış) 

iş kimi təsvir edilmişdir. 

3. Liderin vəzifə əsaslı səlahiyyət dərəcəsi: Liderin mükafatı, 

cəzalandırılması, vəzifəsindən kənarlaşdırılması, vəzifələndiril-

məsi və s. məsələlərdə sahib olduğu səlahiyyət dərəcəsinə aiddir. 

Müəyyən bir təşkilat daxilində çalışan bir liderin bu cür 

səlahiyyətləri "daha çox" və ya "daha az" ola bilər. Səriştələrin 

yüksək səviyyəsi liderlik üçün müsbət mühit, aşağı səviyyə isə 

mənfi mühiti göstərir. 

2. Yol-hədəf nəzəriyyəsi 

Robert House və Martin Evans tərəfindən inkişaf etdirilən 

Yol-hədəf nəzəriyyəsinin əsasında “işin və ya davranışın səbəb 

olacağı müxtəlif nəticələrə və bu nəticələrin qiymətləndirilməsinə 

görə, fərdi münasibət və ya davranış proqnozlaşdırıla bilər” 

deyən gözləmə-dəyər nəzəriyyəsi durur. Liderin davranışının 

uyğunluğu işçinin şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərindən, işin təbiəti 

kimi amillərdən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, insanın gələcəyini 

öz qərarları ilə təyin edəcəyinə inananlar iştirakçı liderlik üslu-

bundan, insanın gələcəyini insanın ixtiyarından kənar amillərin 

müəyyənləşdirəcəyinə inananlar isə, təlimat verən bir liderlik 

tərzindən razı qalırlar. Eynilə, əldə etmək istədikləri işin tələb 
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etdiyi keyfiyyətləri özlərində görənlər, liderin təlimatlandırıcı və 

istiqamətləndirici davranışlarını daha az qəbul edəcəklər.  

Bu nəzəriyyəyə görə qrup üzvləri lider tərəfindən iki 

cəhətdən motivasiya edilə bilər: liderin təqibçilərinin gözləntiləri 

(yolunu) və liderin kollektivin dəyərinə (hədəfi) təsir dərəcəsi. 

Yol-hədəf nəzəriyyəsi dörd növ liderlik davranışını müəyyənləş-

dirir. Bunları belə ümumiləşdirmək mümkündür: 

- İştirakçı lider: Qərar verməzdən əvvəl tabe olanların fikir-

ləri ilə məsləhətləşir, onların istək və düşüncələrini nəzərə alır. 

- Uğura yönələn lider: Bu lider, hədəflərə çatmaqda tabeli-

yində olanlardan yüksək göstəricilər gözləyən və bu göstəriciləri 

göstərmələri üçün lazımi dəstəyi təmin edən bir rəhbərlik nö-

vüdür. 

- İdarəçi lider: Tabeliyində olanlardan nə gözlədiklərini 

izah edir, tapşırıqları necə yerinə yetirəcəklərinə rəhbərlik edir, 

cədvəllər hazırlayır və tabeliyində olanlar üçün uğur standart-

larını müəyyənləşdirir. 

- Dəstəkləyən lider: Tabeçiliyində olanlara qarşı dost 

münasibət bəsləyir, onların statuslarına maraq göstərir və bu 

səbəbdən, tabeliyində olanlar özlərini onunla yaxşı hiss edirlər. 

Yol-hədəf nəzəriyyəsinə görə, liderin vəzifəsi müəyyən bir 

tapşırığı yerinə yetirmək üçün təqibçilərinə məlumat, dəstək və 

digər mənbələr verməkdir. Başqa sözlə, tabeçiliyində olanların 

hədəflərinə çatmaqda liderin vəzifəsinin tabeçilərə dəstək olmaq 

və təşkilatın və ya qrupun hədəflərinə tabe olanların hədəflərinə 

uyğunluğunu təmin etməkdir. Müvafiq amillərdən asılı olaraq ən 

uyğun liderlik tərzini müəyyənləşdirmək mümkündür. Hər lider 

davranışının təqibçilərinə təsiri fərqlidir. Bəzi hallarda uğura 

yönəlmiş lider davranışı daha çox müsbət nəticə verir, bəzi 

hallarda iştirakçı və dəstəkləyici davranışı olan liderlər daha 

uğurlu olur. Bəzən direktiv rəhbərlərin daha təsirli olduğu 
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görünür. Əhəmiyyətli olan vəziyyəti və şərtləri ətraflı təhlil etmək 

və ən uyğun lider davranışını ortaya qoymaqdır. 

Bu nəzəriyyə, liderin mövcud vəziyyətini təhlil edərək liderin 

dəstəkləyici və ya digər tərz davranışlarını nümayiş etdirməsi 

fərziyyəsinə əsaslanır. Yol-hədəf nəzəriyyəsi, dəstəkləyici 

davranış yolu ilə kollektivi hədəflərə çatmağa sövq edir. Bu 

nəzəriyyəyə görə, insanın davranışına təsir edən iki amil vardır: 

müəyyən davranışların müəyyən nəticələrə gətirib çıxaracağına 

inam (gözləmə) və bu nəticələrə verilən dəyər (valentlik).  

3. Vroom və Yettonun Liderlik Modeli 

Vəziyyət və şərtlərdən asılı olaraq liderliyin dəyişə biləcəyini 

və fərqli liderlik növlərinin fərqli mühitlərdə daha təsirli olacağını 

irəli sürən situativ liderlik nəzəriyyələrindən biri də Vroom və 

Yetton tərəfindən təklif edilən liderlik modeli və ya başqa bir 

şəkildə “qərar ağacı” modeli olaraq bilinən liderlik modelidir. Bu 

model, vəziyyətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qərarların 

bölüşdürülməsində neçə tabe olanın söz sahibi olmalı olduğunu 

izah edir. Yalnız bir nəfər tərəfindən verilmiş qərarlar hər zaman 

yaxşı deyildir. Bunu liderlər nəzərə almalıdır. Alternativ qərarlara 

şərait yaradılmalı, müqayisələr aparmalı və qərar qəbul edərkən 

tabe olanların sayına diqqət yetirməlidirlər. Bu model, liderlik 

tərzinin liderin təşkilatdakı yerindən asılı olduğunu və bu 

səbəbdən fərqli liderlik növlərinin ortaya çıxacağını müdafiə edir. 

Vroom və Yettona görə, qərarın effektivliyi üç vacib 

elementdən asılıdır: 

- Vaxtında davranmaq - lider qərara gəlmək üçün lazım 

olan vaxtı minimuma endirəcək bir qərar tərzi seçməlidir.  

- Qərarın təbiəti - işçilərin iş fəaliyyətinə və səmərəliliyinə 

təsir edən qərarlar verilməlidir. 
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- qərarın məqbulluğu - rəhbərin istifadə etdiyi qərar 

metodları işçilərin qərar qəbuletmə mexanizmində iştirak 

etməsinə imkan verməlidir. 

Bu modelə görə dörd növ qərar qəbuletmə vardır: 

- Məsləhətçi - 1: Lider qərar verməzdən əvvəl tabeçili-

yindəki şəxslərin fərdi düşüncələrini və təkliflərini alır, sonra 

qərarını özü verir. 

- Məsləhətçi - 2: Lider qərar verməzdən əvvəl tabeliyində 

olanların düşüncələrini və təkliflərini qrup şəklində alır və sonra 

qərarını özü verir. 

- Avtokratik - 1: Lider mövcud məlumatların işığında 

problemi təkbaşına həll edir. 

- Avtokratik - 2: Lider tabeliyində olanlardan əlavə 

məlumat istər və problemi özü həll edər. 

- Qrup - 1: Lider problemi tabeliyində olanlarla ayrı-

ayrılıqda müzakirə edir və ortaq bir qərar verilir. 

- Qrup - 2: Lider bütün tabeliyində olanları bir qrup 

şəklində bir yerə toplayır və problemin öz rəyini irəli sürmədən 

demokratik bir şəkildə həll edilməsi üçün bir qərar verilir. 

- Təmsilçi: Lider problemin həlli və problemi həlletmə 

məsuliyyəti barədə məlumatı tabeliyində olanlara verir və 

tabeliyində olan şəxsdən hansı həll yolu tapdığını xahiş edir. 

4. Hersey-Blanxardın situativ liderlik nəzəriyyəsi 

Paul Hersey və Kennet H. Blanxard tərəfindən hazırlanan 

nəzəriyyədə, iş və ünsiyyət davranışına diqqət yetirilir. Lider 

üzvlərlə sıx fərdi əlaqədədir. İş davranışında lider üzvlərə nəyi, 

harada, necə, nə vaxt və kim tərəfindən ediləcəyini söyləyir. 

Liderin davranışı ümumiyyətlə dinləmək, təşviq etmək, fikirləri 

aydınlaşdırmaq və sosial-emosional dəstək vermək şəklindədir. 

Bu nəzəriyyənin dörd liderlik üslubu və ya üslub modeli vardır: 
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- İştirakçı: İşə minimum yönələn və ünsiyyətə maksimum 

əhəmiyyət verən liderdir. Tabeçiliyində olanlarla qərar qəbuletmə 

davranışını nümayiş etdirir. Tabe olanların töhfələrini alır və 

onları dəstəkləyir. 

- Səlahiyyət: İşə minimum yönələn və ünsiyyətə maksimum 

əhəmiyyət verən liderdir. Tabeçiliyində olanlarla münasibətləri 

və dəstəyi zəifdir, ünsiyyəti pozulmuşdur. 

- Məruzəçi: İşə maksimum yönələn və ünsiyyətə minimum 

əhəmiyyət verən liderdir. Bu üslubda birtərəfli ünsiyyət var. O, 

kimin nə vaxt edəcəyini müəyyənləşdirir. Lider üzvlərə işlərini 

görmək və hədəflərə çatmaq üçün rəhbərlik edir.  

- Satış: Həm təlimat verən, həm də izləyiciləri dəstəkləyən 

yüksək işgüzar, yüksək münasibətlər quran liderdir. O, davranış 

və ifadə baxımından mülayimdir. 

Hersey-Blanchard, bu dörd liderlik tərzinin fərqli vəziyyət-

lərdə və şərtlərdə uyğun olduğunu xatırladır. İştirakçı lider, adın-

dan da göründüyü kimi, tabeçiliyində olanların iştirakı ilə hədəf-

lərə çatmağa çalışır. Bu tip liderlik münasibətlərə yönəlmişdir. 

Məruzəçi lider növü işgüzar bir liderdir. Məqsəd işi səmərəli ye-

rinə yetirməkdir. Satış lideri həm iş, həm də münasibətlər 

üzərində dayanır. Tabeçiliyində olanlara daha yaxşı işlər görməyi 

tapşırarkən, onları motivasiya etməyə də çalışır.  

Yuxarıda sadalanan dörd qrup altında liderlik davranışlarını 

toplayan Hersey-Blanchard, qrup üzvlərinin uğur səviyyələrinin 

yalnız liderin davranışlarından deyil, həm də “insanların rəhbər-

likdə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürmək istəyi və bacarığı” 

olaraq təyin olunan yetkinlik səviyyələrindən olduğunu bildirdi. 

Qrup üzvlərinin işlə əlaqəli bilik və bacarıqları işdə yetkinlik, iş 

görmək istəkləri və motivasiyaları psixoloji yetkinlik olaraq ifadə 

edilir. Bir işi yerinə yetirmək üçün tələb olunan ixtisas 

səviyyəsini əks etdirən işçilərin yetkinlik səviyyələrini (OD) dörd 
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əsas ölçüdə araşdırmaq mümkündür. Bu ölçülər aşağıda qısaca 

xülasə edilmişdir: 

- OD-1: İşçilərin təşkilati hədəflərə çatmaq üçün bilik və 

bacarıq səviyyəsi çox zəifdir və işlərini yerinə yetirmək istəyi 

azdır. Belə işçiləri olan lider bütün qərarları özü verir və işi təşkil 

edir. İşçiləri işlərini görüb görmədiklərinə ciddi nəzarət altında 

saxlayır. OD-1-də üzvlərin həm iş, həm də psixoloji yetkinliyi 

çox aşağıdır. Bu səbəbdən belə üzvlərlə işləyən liderlər bütün 

qərarları özləri verir və üzvlərin işi görüb-etmədiklərinə daima 

nəzarət edirlər. 

- OD-2: İşçilərin texniki bilik və bacarıqları təşkilati hədəf-

ləri reallaşdırmaq üçün kifayət deyil. Həm də o qədər özünə inam 

yoxdur. Onların psixoloji yetkinliyi yoxdur. Ancaq liderlərinin 

onlara verdiyi rollara uyğun olaraq iş görmək istəyərlər. OD-2-

dəki üzvlər, iş ödəmədən psixoloji yetkinliyə sahibdirlər. Bu cür 

üzvlərlə işləyən liderlərin istəkli və həvəsli işçiləri istiqamətlən-

dirməsi və motivasiya etməsi son dərəcə vacibdir. 

- OD-3: Qrup üzvləri hədəflərə uyğun olaraq hədəflərə 

çatmaq üçün kifayət qədər bilik və təcrübəyə malikdirlər. 

Beləliklə, iş yetkin olduğu müddətdə işlərini görməyə hazır 

deyillər. Bu cür işçilər qarşısında lider daha davranışlı bir liderlik 

modeli nümayiş etdirməlidir. OD-3-dəki üzvlər iş səviyyəsinə 

sahib olsalar da, psixoloji cəhətdən yetkin olmurlar. Buna görə də 

bu cür üzvlərlə işləyən liderlər davranış yönümlü olmalıdırlar. 

- OD-4: Bu səviyyədəki qrup üzvləri hər yolda müvəffəq 

olmağa hazırdırlar. Rəhbərləri qrup üzvlərinə çox güvənir və hər 

birinə qərar qəbuletmə müddətində təşəbbüs göstərmək gücünü 

verdilər. Bu qrupla liderdən nə çox işgüzar, nə də münasibətlərə 

yönəlmiş davranış göstərməsini gözləmək olmaz. OD-4 üzvləri 

yüksək iş və psixoloji yetkinliyə sahibdirlər. Buna görə də bu cür 
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üzvlərlə işləyən liderlərin orta dərəcədə işgüzar və münasibətlərə 

yönəlmiş davranışlar göstərdikləri müşahidə olunur. 

 

5.2. LİDERLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

VƏ ONUN GÜC RESURSLARI 

Liderlərin digər fərdlərdən fərqli xüsusiyyətlərinə sahib 

olmaları o demək deyil ki, bu cür xüsusiyyətləri olmayan insanlar 

heç vaxt lider ola bilməz və ya bu xüsusiyyətlərə sahib olan hər 

kəs təşkilatın lideri ola bilər. Burada vurğulanacaq əsas məqam, 

müəyyən araşdırma və araşdırmalarda ortaya çıxan liderlik 

xüsusiyyətlərinə sahib insanların ümumi xüsusiyyətləri olacaqdır. 

Bəzi araşdırmalarda liderin malik olması lazım olan xüsusiyyətlər 

barədə fərqli fikirlər irəli sürüblər. Onların bu fikirlərini aşağıdakı 

kimi təsnif etmək olar. 

1. Liderin malik olması lazım olan xüsusiyyətlər: 

- Uğurlu, zəka, müsbət düşünən, uğuru qiymətləndirən, qə-

tiyyət, özünəinam, təşəbbüskarlıq, idarəetmə qabiliyyəti, yumor 

hissi olan, işçilərin sağlamlığına qayğı göstərən, prinsiplərin qay-

dalardan daha vacib olduğunu qəbul edən, realist, ehtiraslı, 

iddialı, dürüst, emosional sabitlik və idrak qabiliyyətinə sahib 

olmaq, iş haqqında məlumatlı olmaq; 

- Gələcəyə baxan və yüksək ünsiyyət bacarığına sahib olan, 

qətiyyətli, özünəinamlı, yaradıcı, yüksək anlayışlı, dürüst, ardıcıl, 

digər fərdləri motivasiya edən, mürəkkəb problemləri həll edə 

bilən, səbirli, əməkdaşlıq edən;  

- Cəsarət, yaradıcılıq və idarəetmə qabiliyyəti, görmə 

qabiliyyəti, ünsiyyət bacarıqları, təşkilati bağlılıq, risk alma, 

işbirliyi ilə davranma bacarığı, xarizma, etibarlılıq, özünəinam, 

strategiya inkişaf etdirmə, dəyişikliyə uyğunlaşma, yenilikçi.  

Liderin bugünkü müasir dövrdə sahib olması lazım olan bəzi 

əsas liderlik xüsusiyyətləri aşağıda verilmişdir: 
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- Dizayner olmalıdır, fərziyyələri yoxlamalı və ortaya 

qoymalıdır. 

- Dürüst, əlçatan və təvazökar olmalıdır. 

- Lider özünü tanımalı və başqalarını dinləməlidir. 

- İşçilərin mənəviyyatını yüksək səviyyədə saxlamalı, 

komanda işini və birliyi təşviq etməlidir. 

- Tənqid olunmaqdan qorxmamalı və nəticələrə nəzarət 

etməlidir. 

- Lazım olduqda riskə getməli, həddən artıq nəzarət 

etməməli və vaxtdan yaxşı istifadə etməlidir. 

- Mütəxəssis olmalı və işləri sadələşdirməlidir. 

- Qrup üzvlərini yaxşı tanımalı və onlara etibar etməlidir. 

- Məqsədlər, hədəflər və standartlar təyin etməlidir. 

- Düzgün və sürətli qərarlar verməlidir. 

- Demokratik olmalıdır, qrup üzvlərini qərarlara cəlb etməli 

və əks fikirlərə dəvət etməlidir. 

- Lider gələcəyi görə bilməli, gələcəyin mənfiliklərinə 

davamlı xəbərdar olmalı və tədbirli planlar qurmalıdır. 

- Güzəştsiz məqsədlər üçün səbrlə, qətiyyətlə və cəsarətlə 

müqavimət göstərməlidir. 

- Ən çətin şərtlərdə belə ümidini üzməməli və ətrafına daim 

inam verərək mənəviyyatı yüksək tutmalıdır. 

Hər liderdən bu xüsusiyyətlərin hər birinin mütləq olmasını 

gözləmək doğru deyil. Bəzən təşkilatlardakı liderlərin yuxarıda 

qısaca bəhs edilən bir çox xüsusiyyətə sahib olmadığı və ya 

yalnız bir neçəsinə sahib olduğu, ancaq yenə də təşkilatda olan 

digər insanları təsir edə biləcəyi görülür. Liderlərin fərqli xüsu-

siyyətlərini nəzərə alaraq, ən ümumi xüsusiyyətlər dürüstlük, 

motivasiya, ünsiyyətlilik, ünsiyyətə açıqlıq və yüksək özünə 

inam, sabit və ardıcıl olmaları, zahiri görünüşlü dinləyicilərini 



205 

səfərbər etmələri və hədəflərinə çatmağa sövq etmələri son dərəcə 

vacibdir.  

2. Liderlərin güc resursları  

Liderlər başqalarına təsir göstərmək, onları hərəkətə 

gətirmək və arxasınca sürükləmək üçün auditoriya üzərində gücə 

sahib olmalıdırlar. Liderlərin uğuru əsasən güclərindən asılıdır. 

Liderlərin səlahiyyətlərini aldığı mənbələr dəyişə bilər. Lider 

gücünü sahib olduğu bilik səviyyəsindən alırsa, başqa bir lider 

xarizması sayəsində digərlərindən fərqlənərək insanları təsir edə 

bilər. Təşkilat rəhbərləri müxtəlif güc mənbələrindən istifadə 

edərək auditoriyalarına təsir göstərməyə və onları məqsədlər üçün 

birləşdirməyə çalışırlar. Əhəmiyyətli olan bu güc mənbələrindən 

lazımi yerdə və zamanda lazımlı şəkildə istifadə edilmələri və 

təşkilatdakı işçiləri aktivləşdirməsidir. Liderlərin başqalarına təsir 

göstərməkdə olan güc resurslarını aşağıdakı kimi sıralamaq 

mümkündür: 

1. Peşəkar gücü: Liderlərin bir mövzuda peşəkarlığı, bilik, 

bacarıq və təcrübələrindən qaynaqlanan güc mənbəyidir. Təcrübə 

gücü liderin şəxsi bilik və təcrübəsindən qaynaqlanır. Ancaq o, 

şəxsi olsa da, fərdin fəaliyyət sahəsi ilə məhdudlaşır. Bu gücdən 

istifadə edən liderlər fikir və düşüncələrini ifadə etmək, həyata 

keçirmək üçün işçiləri dəstəkləyirlər. Bir liderin hər hansı bir 

sahədə bilik və təcrübə sahibi olması vacibdir. Ümumiyyətlə 

bilikli olduğuna inanan və təcrübəsindən istifadə edilməsi istənən 

insanlar, başqaları üzərində daha çox təsir gücünə sahibdirlər. 

2. Mükafatlandırma Gücü: Liderlərin və ya menecerlərin 

başqalarına hər cür mükafat verməsi güc mənbəyidir. Mükafat-

landırma gücündə liderlər, davamçılarını motivasiya etmək üçün 

həm əmək haqqının artırılması, həm yüksəldilməsi, həm mükafat, 

həm də tərif, təsdiq, təqdir kimi qeyri-rəsmi mükafatlardan 

istifadə edirlər. Lider mükafat vəd edərək və ya verərək insanları 
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səfərbər edə bilər. Bu nöqtədə bir lider cəza və ya mükafat 

verməyi dayandırdıqda, başqaları üzərindəki gücü azala bilər. 

Əhəmiyyətli olan işçilərin liderlərini öz iradələri ilə izləməsidir. 

3. Qanuni Güc: Bir rəhbər tərəfindən verilən səlahiyyətin bir 

menecer tərəfindən həyata keçirilməsidir. Başqa sözlə, bir 

menecerə verilən rəsmi səlahiyyətdir. Qanuni güc çox vaxt 

idarəetmə ilə əlaqəlidir. Liderlik, daha qeyri-rəsmi və spontan bir 

prosesdirsə, menecerlik daha rəsmi əlaqələrə bağlıdır. Tabelikdə 

olan işçilər tabe olmaq məcburiyyətindədirlər. Təşkilati iyerarxi-

yadan irəli gələn və liderə təşkilatdakı statusundan gələn gücdür. 

Səlahiyyətə aiddir. Qanuni gücü mövqe gücü kimi təyin etmək də 

mümkündür, bu da insanın mövqeyi səbəbindən ətrafdakı 

insanlara təsir etmək gücü olaraq təyin olunur. 

4. Məcburi Güc: Bəzi liderlərin işçiləri cəza və qorxu ilə 

idarə edir və gücünü məcburiyyətdən alır. Bu güc, fərdlərin istə-

dikləri istiqamətdə hərəkət etmək üçün istifadə etdikləri maddi və 

mənəvi məcburetmə və təhdidlərdən ibarətdir. Bu gücün köməyi 

ilə liderlər cərimələr, xəbərdarlıqlar, tənqidlər edə bilər və ya 

maaşları kəsə bilər. Bu cür güc, qorxu üzərində qurulduğundan, 

liderlər bir hakimiyyət qura bilmədikdə bu güc növünə müraciət 

edirlər. 

5. Xarizmatik Güc: Xarizmatik güc və təcrübə kimi ifadə 

olunan enerji mənbələri əhəmiyyət kəsb edir. Liderləri başqaları 

üçün cəlbedici edən fərdi xüsusiyyətlər sevgi, hörmət və etibar 

yaratmaq üçün ifadə edir. Bu güc liderlərin şəxsiyyəti ilə bağlıdır. 

Liderlərin şəxsiyyətinin tabeçiliyində olanlara ilham verə bilməsi, 

istək və ümidlərini ifadə edə bilməsi bu mənbənin əsasını təşkil 

edir. Liderlərə sevgi və hörmət, başqalarına təsir göstərməkdə 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Sevilən və hörmətli bir liderin 

davamçıları həvəslə onu izləyirlər. 
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5.4. LİDERLİK TƏRZLƏRİ 

Liderlərin liderlik tərzini təsir edən bir çox amillər 

olduğundan, demək olar ki, bütün şərtlərdə tətbiq ediləcək ən 

yaxşı liderlik tərzi yoxdur. Hər liderlik tərzinin tətbiq oluna 

biləcəyi mühit və şərtlər bir-birindən fərqlidir. Vacib olan liderlik 

üslubuna təsir edən amilləri müəyyənləşdirmək, bu amilləri 

nəzərə alaraq ən uyğun liderlik üslubunu müəyyənləşdirmək və 

effektiv şəkildə tətbiq edə bilməkdir. Liderlər vəzifələrini yerinə 

yetirərkən yaşadıqları mühitin şərtlərinə görə fərqli davranış 

tərzlərini mənimsəyirlər. Şərtlərə uyğun bir liderlik tərzi seçmək 

həm fərdi, həm də təşkilati hədəflərin həyata keçirilməsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə kömək edəcəkdir. Bu səbəbdən tətbiq 

ediləcək liderlik tərzi təyin edilərkən, müəssisənin fəaliyyət 

sahəsi, fəaliyyət mövzusu, personalın şəxsiyyətləri, ölkələrin 

mədəni quruluşları, zaman təzyiqi, struktur və ekoloji problemlər 

kimi bəzi amillər nəzərə alınmalıdır. Ən uyğun liderlik tərzini 

təyin edərkən nəzərə alınacaq üç əsas element var: lider, qrup və 

iş mühiti. Bununla birlikdə, iş mühitində liderliyi təsir edən bir 

çox fərqli dəyişən şərtlər vardır ki, onları aşağıdakı kimi 

sıralamaq mümkündür:  

- Xarici mühitin təsiri və təbiəti; 

- Milli mədəniyyətin təsirləri; 

- Liderlərin xarakterləri, şəxsiyyətləri, münasibətləri, 

bacarıqları, dəyər sistemləri və başqalarının gözündə şəxsi 

dəyərləri; 

- Təşkilat və idarəetmə sistemləri; 

- Liderlərin təsir gücü və lider münasibətlərinin təməli; 

- Personalın xarakterləri, ehtiyacları, gözləntiləri, münasi-

bətləri, özünə inam, təcrübələr, motivasiya və bağlılıq; 

- Liderlə qrup arasındakı münasibət, eləcə də qrup üzvləri 

arasındakı əlaqə; 
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- Təşkilatın növü və quruluşu, təşkilatın inkişafındakı fərqli 

mərhələlər; 

- Görülən iş növü, quruluş dərəcəsi və ya vahidlik, iş 

təşkilatının texnologiyası və metodları; 

- Problemin növü və liderin qərarlarının mahiyyəti. 

Liderlik tərzləri öz xarakterinə görə iki qrupa bölünür: 

ənənəvi və qeyri-ənənəvi.  

Ənənəvi liderlik tərzlərinə aiddir: avtokratik, demokratik-

iştirakçı və liberal (tam azadlığı tanıyan liderlik)  

Qeyri-ənənəvi müasir liderlik tərzlərinə aiddir: harizmatik, 

qarşılıqlı və dəyişkən. 

1. Ənənəvi liderlik tərzləri: 

 Avtokratik liderlik tərzi 

Avtokratik lider - tam səlahiyyətləri saxlamağa çalışan 

liderdir. Bu cür liderlər əmr verməklə və səhvlərini tənqid 

etməklə tabe olduqlarını motivasiya edirlər. Bu liderlik tərzi, 

avtokratik və bürokratik cəmiyyətlərdə təhsil almış işçilərin 

gözləntilərinə uyğundur. Avtokratik liderlik, avtokratik və 

bürokratik cəmiyyətlərdə qrup üzvlərinin gözləntilərinə uyğun 

gəlir, liderə müstəqil fəaliyyət göstərməyə inam qazandırır, daha 

təsirli və sürətli qərar qəbul etməyə imkan verir. Lakin, bu 

idarəetmə tərzinin mənfi cəhətləri də çoxdur: liderin həddindən 

artıq eqoist davranışı, işçilərin inancları və duyğularının nəzərə 

alınmaması nəticəsində nifrət, mənəviyyatsızlıq, qrupdaxili 

qarşıdurma, rəhbərliyə qarşı fikir ayrılığı, nəticədə liderin 

nüfuzunun tədricən itməsi, qrup üzvlərinə danışma hüququ 

verilməməsi ilə bağlı narazılığa səbəb olması və iş görmək 

istəyini həvəsdən salması, işdə özgələşdirmənin yaranması və 

yaradıcılıq potensialının azalmasıdır.  

Liderliyin avtokratik tərzinin bəzi çatışmazlıqları olsa da, 

liderin həqiqətən ehtiyac duyulduğu və qərarların dərhal qəbul 
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edilməli və həyata keçirilməli olduğu, xüsusilə də həddindən artıq 

gərgin vəziyyətlərdə ən təsirli liderlik üslublarından biri olduğu 

da doğrudur. Ailə və məktəb həyatından dövlətə qədər 

cəmiyyətin bütün səhələrində böyüklərə ənənəvi hörmət və onlara 

tabe olmaq vərdişi varsa, belə bir cəmiyyətdə liderlərin tam 

səlahiyyətdən istifadə etmələri gözlənilir və bu cəmiyyətlərdə 

yalnız avtokratik davranan liderin şəxsiyyət məqbul hesab olunur. 

Azərbaycanda da ənənəvi mədəni dəyərlər güclü olması (xüsu-

silə, bölgələrdə), avtokratik liderlik tərzinin geniş yayılmasına 

təkan verir. 

 Demokratik-iştirakçı liderlik tərzi 

Demokratik liderlik tərzi avtokratik rəhbərliyin əksidir. Belə 

bir liderlik tərzini mənimsəyən bir lider demək olar ki, hər 

mövzuda işçilərin rəyini alır və iştirakı qəbul edir. Demokratik-

iştirakçı liderliyi qəbul edən liderin işçilər tərəfindən daha çox 

seçiləcəyi və seviləcəyi aydındır. Demokratik-iştirakçı liderlik 

üslubunda birlikdə hərəkətetmə mexanizmi lider-auditoriya 

qarşılıqlı təsirinə müsbət təsir göstərir. Bu cür liderlərlə birlikdə 

hərəkət edən insanların daha yüksək mənəvi və motivasiyaya 

sahib olduqları görülür. Liderlər və işçilərlə harmoniya və 

əməkdaşlıq içərisində olmaq da hədəflərə çatmaqda təsirli olur. 

Burada diqqət yetirilməli olan əsas məqam, liderin demok-

ratik davranarkən, auditoriyası üçün lazımsız və ya təsirsiz kimi 

görünmək riskini götürməsidir. Demokratik iştirakçı liderin 

məqsədi işçiləri tamamilə azad etmək və onlara müdaxilə 

etməmək, əksinə hədəflərə çatmaqda onlarla birlikdə hərəkət 

edərək iştirakını təmin etməkdir. Demokratik iştirakçı liderlər 

inzibati səlahiyyətlərini qrup üzvləri ilə bölüşməyə meyllidirlər. 

Rəhbərlər işçilərini işlərinə təsir edən hallar barədə məlumatlan-

dırır və onları fikirlərini bildirməyə, təkliflər verməyə təşviq 

edirlər. Plan və proqramları təyin edərkən işçiləri ilə əmək 
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bölgüsü aparır və bütün qrup üzvlərinin fikirlərini nəzərə almağa 

çalışırlar. Bu tip liderlər, taktikaları idarə etməkdənsə, tabeliyində 

olanlara təsir etmək üçün təcrübələrini və maraqlarını istifadə 

etməyi üstün tuturlar. Bu liderlik tərzinin ən fərqli xüsusiyyəti, 

fəaliyyətlərin lider olmadan həyata keçirilməsidir. Lakin, qərar 

qəbul edərkən liderin varlığı qaçılmazdır. İşçilərin psixoloji 

məmnuniyyəti və yüksək mənəviyyatı və motivasiyası bu liderlik 

tərzinin üstünlüklərindəndir. Zaman itkisinə, bütün vacib və 

əhəmiyyətsiz qərar qəbuletmə sisteminin yavaş işinə səbəb olur, 

işçi qrupu çox olduqda həm xərclərin artması, həm də bəzi 

yeniliklərin meydana çıxması, bəzən qrupun təsirsiz olmasına, 

bəzən qrupun imkansız olmasına səbəb olur.  

 Liberal liderlik tərzi 

Bu liderlik üslubunda liderlər idarəetmə səlahiyyətlərindən 

çətinliklə istifadə edirlər. Onlara verilən gücü istifadə etməkdən 

və məsuliyyət götürməkdən çəkinirlər. Qrup üzvlərinə tez-tez 

müdaxilə etmək və onlara danışmaq hüququ verməmək bəzi 

problemlərə səbəb olduğu kimi, qrup üzvlərinə ümumi sərbəstlik 

vermək və onlara bütün səlahiyyətləri vermək də təşkilatlarda 

bəzi narahat vəziyyətlərə səbəb olur. Çox vaxt üzvlər başlarında 

lider olduqlarını bilmək və bu şəxsin lider olduğunu hiss etmək 

istəyirlər. Liderlər ümumiyyətlə insanların onlara ehtiyacı 

olduqda ortaya çıxırlar.  

Tam sərbəst liderlik tərzi olan liderlərin işçi üzərində çox 

təsiri yoxdur. Qrup üzvləri sanki başında bir lider olmadığı kimi 

davranırlar və bu nöqtədə özlərini tamamilə azad hiss edirlər. Bu 

cür liderlər heç bir səlahiyyətdən heç bir şəkildə istifadə etmirlər 

və bütün səlahiyyətlərini üzvlərə verirlər. Bu səbəbdən təşkilat 

daxilində qaçılmaz olaraq bir səlahiyyət boşluğu yaranır. 

Liderlərin rolu digər qrup üzvlərinin rolu kimidir. Öz hədəflərinə 

çatmaqda qrupdan asılıdırlar. Qrup üzvlərini tək qoyurlar və hər 
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bir işçinin onlara verilmiş mənbələr daxilində hədəflər təyin 

etməsinə, planlaşdırmasına və cədvəlinə icazə verirlər. İnkişafları 

üçün heç bir səy göstərmirlər. İşçilər özləri təhsil alırlar və 

özlərini motivasiya edirlər. Bu tərzdə liderlərin əsas vəzifəsi, 

tabeçiliyində olanlar üçün qaynaq təmin etmək və onlarla əlaqəli 

yarana biləcək problemləri həll etməkdir.  

Hər bir üzvün fərdi hazırlığını və yaradıcılığını səfərbər 

etmək, tabeçiliyində olanları ehtiyac duyduqları zaman istədikləri 

insanlarla qrup qurmaq və tabeçilərə ən uyğun qərarları qəbul 

etmək qabiliyyətini səfərbər etmək üçün tam sərbəstlik verən 

rəhbərliyin üstünlüklərindəndir. Liderin səlahiyyətlərindən 

istifadə etməsini ləğv etmək, qrup daxilində anarxiyanın yaran-

masına səbəb olmaq, hər kəsin istədikləri hədəflərə doğru irəlilə-

məsinə səbəb olmaq, fərdi nailiyyətlər xaricində qrup uğurlarında 

əhəmiyyətli dərəcədə azalma, xaos və anarxiyanı artırmaq, işdən 

qaçmağın yolları və təşkilati qaynaqlardan özləri üçün istifadə 

etmə, qrupu parçalamaq və bu kimi digər amillər bu liderlik 

tərzinin çatışmazlıqları arasındadır.  

1. Qeyri-ənənəvi liderlik tərzləri 

 Dəyişkən liderlik tərzi 

Liderlik üslublarından biri də dəyişkən liderlik üslubudur. O, 

dəyişən ətraf mühit şərtlərinin tələblərinə uyğun bir transformasi-

ya prosesinə adaptasiya olunan liderlik tərzidir. Bu liderlik, lider-

lərin və işçilərin motivasiyasını dizayn edilmiş bir dəyişikliyə nail 

olmaq üçün birləşdirən və kollektiv hədəflərə doğru gedişini tə-

min edən bir prosesdir. Bu cür liderlər dəyişməyə və çevrilməyə 

açıq olan, daha radikal və riskli qərarlar qəbul edə bilən və tə-

şəbbüsdən istifadə edən insanlardır. Onlar işçiləri motivasiya et-

məkdə də təsirli olurlar. 

Dəyişkən liderliyin dörd əsas xassəyə sahib olduğu bildirilir. 

Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:  
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1. Fərdi maraqlar: Dəyişkən liderlər, təqibçilərinin uğur 

əldə etməsi üçün, onlara maraq göstərirlər. 

2. İdeal təsir: Dəyişkən liderliyin xarizmatik elementini 

təşkil edən ideal təsir, liderin təqibçiləri tərəfindən təqdir edilir. 

Liderlikdəki idealizə edilmiş təsir, etik və əxlaqi davranış kimi 

dürüstlüyü də əhatə edir. 

3. Zehni canlandırma: Dəyişkən liderlər fərziyyələri 

sorgulamaq, problemləri təkrarlamaq və köhnə vəziyyətlərə yeni 

yollarla yanaşmaqla təqibçilərinin yenilikçi və yaradıcı olma 

səylərini təşviq edirlər. 

4. İlhamverici motivasiya: Dəyişkən liderlər təqibçilərinin 

gördüyü işlərinə “bir keyfiyyət və məna əlavə edərək” ruhlandırır 

və motivasiya edirlər. 

Dəyişkən liderlər təqibçilərini üç yolla motivasiya edir: 

- Personalın iş dəyərləri ilə şəxsi dəyərlərini uzlaşdırmaq;  

- Personalın öz effektivliyini artırmasına şərait yaratmaq; 

- Personalın öz qrupu və təşkilatı ilə sosial kimlik əldə 

etməsini asanlaşdırmaq. 

Dəyişkən liderliyin fərqli xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 

səciyyələndirmək olar: 

- Dəyişkən liderlik, rollarının və onların səmərəli yerinə 

yetirilməsinin vacib olduğu hissini yaradır. 

- Dəyişkən liderlik, işçilərin fərdi inkişafı, uğuru, iradəsi və 

etibarı baxımından ehtiyaclarını bilməsini təmin edir. O, işçiləri 

mənfəət və mənfəət üçün deyil, təşkilatın xeyrinə işləməyə sövq 

edir. 

- Dəyişkən liderlik, dəyişməyə yönəlik liderlik modelidir. 

O, dəyişmə prosesinin müxtəlif mərhələlərində zəruri davranışları 

nümayiş etdirərək dəyişikliyin uğurla əldə olunmasını təmin edir. 

Bu baxımdan, dəyişkən liderlik xüsusilə böhran vəziyyətlərində, 
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dinamik və qeyri-sabit mühitdə, institusional olmayan təşkilatlar-

da və aşağı analitik, mürəkkəb strukturlu işlərdə ön plana çıxır.  

- Harizma dəyişkən liderlik üçün vacib bir element olsa da, 

özü-özlüyündə kifayət deyil. Dəyişən liderlərin mütləq harizma-

tik bir şəxsiyyətə sahib olmaları lazım deyil. Proqnozlaşdırma 

qabiliyyətlərinin olması və buna görə dəyişikliklərə başlamaları 

kifayətdir. 

 Qarşılıqlı liderlik tərzi 

Bu liderlik tərzinin məqsədi, kollektivi işə nail olmağa təşviq 

etməkdir. Onlar səlahiyyətlərindən istifadə edərkən, qrup 

üzvlərinin tələb və ehtiyaclarını ödəməyə çalışırlar və işçilərin 

imkanlarını artırmaq üçün, işçilərə mükafat və status vermək 

üçün istifadə edirlər. Burada işçilərin daha səmərəli fəaliyyət 

göstərməsini təmin etmək vacibdir, yaradıcılıq və yenilik prioritet 

deyil. Bu liderlər, hədəflərinə çatmaq üçün onlardan gözlənilən 

imkanları reallaşdırmaq üçün, mövcud təşkilati mədəniyyət 

çərçivəsində işçilərə dəstək olurlar, onların fiziki və təhlükəsizlik 

ehtiyaclarına diqqət edirlər. Bu liderlərin ən vacib xüsusiyyəti 

keçmişlə bu gün arasında əlaqə qurmaq bacarığıdır. Qarşılıqlı 

liderlik tərzinin üç əsas xüsusiyyəti vardır və xüsusiyyətləri 

aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür: 

- İstisnalarla idarəetmə (aktiv): Bu ölçü ilə qarşılıqlı 

liderlər dərhal təşkilatdakı bir problemi və ya geriləməni aradan 

qaldırmaq üçün, ağır tənqidlərə, cəzalandırmağa və ya işdən 

çıxarmağa yol verirlər. 

- İstisnalarla idarəetmə (passiv): Bu liderlər işçilərini 

vəzifələrini yerinə yetirmək üçün tamamilə sərbəst buraxır və 

problemlərini həll etmək üçün müdaxilə etmək əvəzinə işçilərinə 

həll yolu tapmağı üstün tuturlar. Çünki qərar vermək 

məcburiyyətində qaldıqları zaman, mübarizə aparırlar və qərar 

qəbul etməyi tez-tez təxirə salırlar. 
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- Şərtə bağlı olan mükafat: Liderin əvvəlcədən təyin 

olunmuş və müəyyən edilmiş hədəflərə çatdıqları təqdirdə 

işçilərinə maddi mükafatlar verdiyini ifadə edir. Bu hədəflərə 

çatmaq üçün, liderlə işçiləri arasında arabir xəbərdarlıqlara 

əsaslanan müsbət bir münasibət sistemi mövcuddur. Buna görə 

də, işçilər vəzifələrini gözlənildiyi kimi yerinə yetirmək və 

qarşılığında mükafat almaq üçün, işlərini və vəzifələrini yerinə 

yetirirlər. 

 Harizmatik liderlik tərzi 

İnsanlar, harizmatik olan müəyyən xüsusiyyətlərlə doğulur 

və ya sonradan tədricən bu xüsusiyyətlər mənimsənilir. Bu iki 

yanaşma, tədqiqatçılar tərəfindən eynilə dəstəklənir. Təşkilati 

baxımdan harizma konsepsiyası, liderin digər insanların, xüsusən 

də ardıcılların etimadını və heyranlığını qazanma qabiliyyəti və 

onlar üzərində təsiredici bir güc amili olması ilə səciyyələnir. 

Harizmatik liderlər, ətraf aləmə yönələn, özünə güvənən və 

uğurlu olan şəxslər kimi səciyyələnirlər. Bu liderlər ümumiyyətlə 

keçid və ya böhran dövründə ortaya çıxırlar. Onlar, ətrafındakı 

insanların duyğularına müraciət edir, ünsiyyət qurduğu insanlarda 

duyğu həyəcanı yaradır, təsiredici və fitri cazibədarlıq xüsusiy-

yətlərinə malik olur. Bu cür liderlər özlərinə çox inanan, baxışla-

rını aydın şəkildə ifadə edən və ətraf mühitdə lazımlı təsir gücünə 

sahib insanlardır. Onlar, insanları inandıqları hədəfə çatmaq üçün 

səfərbər edə bilən, uzaqgörənlik qabiliyyəti nümayiş etdirən 

şəxslərdir. Lakin, onlar, hamı üçün eyni təsiri göstərə bilmirlər: 

biriləri üçün adi, digərləri üçün qeyri-adi hesab olunurlar.  

Harizmatik liderlərin əsas xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 

sadalamaq mümkündür: 

- Digərləri üzərində təsir və təzyiqə böyük ehtiyacları 

vardır. 
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- Ətraf mühitin məhdudiyyətlərinə və tərəfdarlarının ehti-

yaclarına həssaslıqları və mövcud vəziyyətdəki çatışmazlıqları 

müəyyən etmək qabiliyyəti vardır. 

- Böhran vəziyyətlərində radikal həll yolu seçirlər. 

- Bacarıqlarında davamlılıq vardır. 

- Güclü natiqlik bacarıqları vardır. 

- Məqsədlərinə çatmaq üçün yeni və qeyri-ənənəvi vasitə-

lərdən faydalanır, tərəfdarlarına təsir göstərmək üçün şəxsi güc-

lərindən istifadə edirlər. 

- Yüksək özünəinam hissinə və fövqəladə qabiliyyətlərə 

sahibdirlər. 

- İnandıqları şeyləri digərlərinə inandırmağı bacarırlar. 

- Risk edirlər. 

- İddia uğrunda özlərini qurban verirlər. 

- Məqsədə çatmaq üçün, yüksək xərclərdən çəkinmirlər. 

- İşçilərin ehtiyacları ilə maraqlanırlar. 
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ƏLAVƏ 

Qarabağda perspektiv iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin 

strateji idarə edilməsi 

İkinci Qarabağ zəfərindən sonra Azərbaycanda siyasi, iqtisadi-

sosial sahədə vacib addımların atılması vacibdir. Çünki Azərbayca-

nın işğal altında olan 20% ərazisinin böyük bir hissəsi azad olun-

muşdur. Azad olunmuş ərazilərdə dövlət institutlarının bərpa olun-

ması üçün infrastruktur layihələr işlənib hazırlanmasının və strateji 

iqtisadi inkişaf planları müəyyən edilməsinin vacibliyi şübhəsizdir. 

Bu ərazilərə qoyulan investisiyaların müasir qlobal iqtisadi inkişaf 

tendensiyalarına uyğun şəkildə aparılmasının əhəmiyyəti vardır. 

Postneft və informasiya cəmiyyəti dövründə yaşadığımızı nəzərə 

alsaq, Azərbaycanın bu istiqamətdə gələcək iqtisadi inkişafını da 

müəyyənləşdirməyin vacibliyi inkarolunmazdır.  

Qarabağda gedən yeni quruculuq işləri nəinki Azərbaycanın 

postneft iqtisadi strategiyasının reallaşmasına, hətta, regionun 

yeni iqtisadi və geosiyasi mənzərəsinin formalaşmasına şərait 

yaradacaqdır. Çünki bölgədə reallaşan əməkdaşlıq Cənubi Qafqaz 

ölkələri ilə yanaşı, Rusiya, İran, Türkiyə arasında ortaq iqtisadi 

maraqların yaranmasına və möhkəmlənməsinə imkan verəcəkdir. 

Əslində, bu geniş əməkdaşlıq dünyada yeni qlobal iqtisadi 

sistemin formalaşmasında mühüm rol oynayacaqdır. Çünki 

Qarabağda başlayan yeni iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələri, “Bir yol, 

bir kəmər” qlobal layihəsinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan, yeni 

qurulan qlobal iqtisadi sistemdə mühüm yeri olan bir ölkədir.  

Qarabağda iqtisadi inkişafın ilk addımları infrastruktur 

layihələr ilə başlamalıdır. Təbii ki, buna paralel şəkildə bölgənin 

minalardan təmizlənməsi işləri sürətlənməli, Ermənistan ilə sülh 

müqaviləsinin əldə olunmasına nail olunmalıdır. Əks təqdirdə, 

bölgədə qeyri-müəyyən və təhlükəli durum, ora investisiyların 

qoyulması məsələsini çətinləşdirə bilər. Qarabağın perspektiv in-

kişafında rol oynayan dövlətlər, əsasən 44 günlük savaşda Azər-
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baycanı dəstəkləyən ölkələr arasında olacaqdır. Çünki Azərbay-

canın iqtisadi maraqları ilə onların qlobal iqtisadi maraqları üst-

üstə düşür. Bu baxımdan, erməni diasporlarının Qarabağda ikinci 

revanş ilə əlaqədar bəyanatlarının heç bir əsası yoxdur.  

Avropa-Türkiyə-Azərbaycan-Orta Asiya-Çin istiqamətində 

“Bir kəmər - bir yol” layihəsi Azərbaycanın mühüm enerji, tica-

rət, loqistika mərkəzinə çevriləcəyini göstərir. Bu isə, minlərlə 

yeni iş yerlərinin açılması, kadrların hazırlanması, yeni istehsal 

sahələrinin meydana çıxması, yeni gəlirlərin ortaya çıxması 

deməkdir. Ermənistanın bölgədə gedən iqtisadi layihələrə qoşul-

ması, bir çox hallarda Azərbaycanın iradəsindən asılı olacaqdır. 

Yalnız Ermənistan deyil, həmçinin, Rusiya, İran və Türkiyə 

Azərbaycan ilə bütün məsələləri razılaşdırmaq məcburiyyətin-

dədirlər. Çünki onların iqtisadi maraqlarını təmin edən yollar 

Azərbaycanda kəsişir. Yəni, Azərbaycan süveren bir ölkə kimi, 

öz iqtisadi və siyasi maraqlarını tərəflərə diqtə edə bilər.  

Azərbaycan bu imkanlardan istifadə edərək, ermənilərin 

Qarabağda vurduğu maddi zərərlərə görə, Ermənistan tərəfindən 

maddi kompensasiya tələb edə bilər (buna görə zərərlərin bey-

nəlxalq standartlara uyğun sənədləşdirilməsi vacibdir). Ermə-

nistan bu kompensasiyanı qoşulduğu iqtisadi layihələrdən əldə 

etdiyi gəlirlər hesabına və ya Zəngəzur ərazilərinin Azərbaycana 

qaytarılması ilə ödəyə bilər. Bu təcrübə, beynəlxalq hüquqda 

ressesiya kimi bilinir. Yəni, Azərbaycan tərəfi, yeni iqtisadi 

əlaqələr müstəvisində əldə etdiyi manipulyasiya imkanlarından 

istifadə edərək, Ermənistanı iqtisadi və siyasi cəhətdən tamamilə 

özündən asılı duruma sala bilər. Bu siyasət, Azərbaycanın 

bölgədə əsas aparıcı ölkə olmasını təmin edəcəkdir.  

Qarabağda yeni sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün, bir 

çox işlərin görülməsi vacibdir. Bundan sonra məmurların oliqarx-

laşmasına, yeni monopolistlərin yetişməsinə imkan vermək 

olmaz. Vətəndaş-dövlət münasibətləri daha da möhkəmlənəcəksə, 
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dünyada daha ciddi mövqeyə sahiblənəcəyik. Sosial rifah, güclü 

iqtisadiyyat birinci şərt olmalıdır. Qarabağa azərbaycanlıların 

yerləşdirilməsi üçün, iqtisadi infrastruktur yaradılmalıdır. Bunun 

üçün iqtisadi islahatlar həyata keçirilməlidir. Bundan sonra 

Qarabağa azərbaycan əhalisi yerləşdirilə bilər. 

Qarabağın inkişafını nəzərdə tutan strategiyanın hazırlanması 

üçün, ilkin mərhələdə atılan addımlardan biri kimi qeyri-dövlət 

qurumunun yaradılması daha məqsədəuyğun olardı. Bu, ictimai 

mərkəz, qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı birlik formatında təsis 

oluna bilər. Söz yox ki, müvafiq dövlət qurumları Qarabağın 

inkişaf strategiyasının hazırlanması üçün tədbirlər həyata 

keçirəcək, layihələr hazırlayacaqlar.  

Yaradılan ictimai mərkəz fəaliyyəti şəffaf olmaqla yanaşı, 3 

istiqamətdə öz işini qurmalıdır:  

1. Bu ictimai quruma bütün sahələr üzrə mütəxəssislər cəlb 

olunmalıdır.  

2. KİV-lərdə, sosial media resurslarında müzakirələr 

aparılmalıdır və ictimaiyyətin öhdəsinə sorğular verilməli, əldə 

olunan nəticələr mərkəzə daşınmalıdır.  

3. Mərkəz müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə 

fəaliyyət göstərməlidir.  

Ən başlıcası: söhbət təkcə sosial-iqtisadi layihələrdən yox, 

Qarabağın həm də hərbi-siyasi inkişafından gedir. Qarabağa in-

sanların köçürülməsi təkcə məcburi köçkünlərlə məhdudlaşma-

malıdır. Dövlət stimullaşdırıcı, həvəsləndirici sosial-iqtisadi layi-

hələr həyata keçirməlidir.  

Diplomatik nümayəndəliklərin - korpusların bir neçəsinin 

Qarabağa köçürülməsi üzərində də iş aparılmalı, bu addımın 

bütün siyasi-diplomatik tərəfləri təhlil olunmalıdır. Bəzi 

səfirlikləri Qarabağa köçürmək nə dərəcədə mümkündür, yaxud 

mümkün deyil, bu məsələ də araşdırılmalıdır. Digər tərəfdən, 

hansı diplomatik korpusları ora köçürməklə daha çox dividend 
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qazanmaq olar, təhlil olunmalıdır. Bəlkə elə bəzi səfirliklərin 

paytaxtdan kənarlaşdırılması daha məqsədəuyğundur.  

Ermənistanın iqtisadiyyatı Rusiyanın əlindədir. Dəmir 

yollarının açılması Rusiyanın Ermənistanda iqtisadi imkanlarını 

genişləndirəcəkdir. Naxçıvana korudorun açılması, Türkiyə - 

Azərbaycan - Orta Asiya loqistik xəttinin formalaşmasına, daha 

tez və ucuz yükdaşımalara şərait yaradacaqdır. Gürcüstan yolu 

daha çox sərnişin və turizm yolu kimi istifadə oluna bilər.  

 Qarabağın iqtisadi bərpası enerji və nəqliyyat infrastrukturu-

na böyük sərmayə qoyuluşu tələb edəcəkdir. Bunun üçün, 

tenderlər vasitəsilə kreditlər verən banklarla əməkdaşlıq etmək 

olar və şirkətləri bu sahəyə cəlb etmək olar. Qarabağın əvvəlki 

sovet dövrü iqtisadi sisteminə dönüşü çətindir. Yeni sistemə də 

keçmək olar. Əsas məsələ, şəffaf iqtisadiyyatın qurulmasıdır. 

Azad iqtisadi zona yaratmaq mümkün deyil. Çünki belə bir ərazi 

əsasən liman ərazisində və ya sabit kəsişən sərhəd zonalarında 

olur. Ermənistan revanşizm və mifik təfəkkürdən qurtulmalı və 

regionda əməkdaşlıq əlaqələrinə öz töhvəsini verməlidir. 

Qarabağda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı mühüm mə-

sələdir. Burada yerli fermer təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsinə 

ehtiyac vardır. Aqrar-sənaye kompleksi müəssisələri, fermer tə-

sərrüfatları dövlətin maliyyə yardımı ilə təmin edilməlidir. 

Burada yerli fermerlərə dövlət dəstək olmaqla, ortaq maraqlar 

əsasında həm fermerlərin, həm də dövlətin gəlirləri inkişaf edə 

bilər. Məsələn, fermerlər maliyyə məsələlərində, texniki yardım 

və məhsulların bazara çıxarılması məsələsində dövlətin dəstəyini 

ala bilərlər. Fermerlərə verilən kreditlər faizsiz ola bilər. Bu 

məsələdə İslam bankı təcrübəsində yararlanmaq olar. Bununla 

bağlı Qarabağda İslam bankı modelində yerli dövlət bankının 

yaradılması vacibdir. Bu bank, fermer və dövlətin ortaq qazanc 

əsasında maraqlarının kəsişməsinə və xalq-dövlət münasibətlə-

rinin güclənməsinə şərait yaradacaqdır.  
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Qarabağ əkinçilik və heyvandarlıq üçün əlverişli bölgədir. 

Qarabağda əkinçilik işinin nəticələrini 4-5 ildən sonra görə 

bilərik. Lakin, bu sahənin də genişlənməsinə ehtiyac vardır. 

Müasir dünyada gedən proseslər göstərir ki, hər bir dövlət öz 

müstəqilliyini qorumaq üçün, özünü təmin edə bilən xüsusi ərzaq 

strategiyasına malik olmalıdır. Azərbaycan öz ərzaq məhsulları 

ilə öz asıllığını minimuma endirmək istiqamətində iqtisadi siyasət 

planını müəyyənləşdirməlidir.  

Azərbaycan öz təsərrüfat məhsullarını Avropa bazarına çıxa-

ra bilər. Çünki bu məsələnin Rusiya tərəfindən tez-tez siyasi təz-

yiq vasitəsi kimi istifadə olunduğu müşahidə olunur. Lakin, stan-

dartlaşma səviyyəsi aşağıdır. Bu məsələ həll olunsa, yeni bazar-

lara çıxış həll oluna bilər. Kənd təsərrüfatı virusla bağlı olaraq az 

təsirə məruz qaldı. Çünki bu sahə virusun yayılmasına şərait ya-

ratmır. Lakin, bu sahənin büdcəyə gəliri çox azdır. Büdcə gəlirlə-

rinin artması yeni texnologiyalarla bağlı ola bilər. Bu sahədə yeni 

texnologiyaların əldə olunması istiqamətində işləmək vacibdir.  

İşğaldan azad olunan ərazilərin yeraltı və yerüstü təbii sərvət-

ləri istiqamətində araşdırma işləri başlamalıdır. Bu ərazilərdə qı-

zıl, civə, mis, qurğuşun, sink, üzlük daşı və s. sərvətlər vardır. 

Xüsusilə, müasir elektro-texnika sahəsində geniş istifadə olunan 

kobalt yataqlarının Qarabağda olması da məlumdur. Bu resurslar 

Qarabağın iqtisadi əhəmiyyətini beynəlxalq iqtisadi əlqələrdə ar-

tıracaqdır. Xarici şirkətlərin bu ərazilərdə kəşfiyyat işlərinin 

aparılmasına cəlb edilməsi ilə yanaşı, email istiqamətində də 

iqtisadi potensialımız yenidən dəyərləndirilməlidir. Bu baxımdan, 

işğaldan azad olunmuş ərazilərin investisiya xəritəsinin hazırlan-

ması məsələsi üzərində işləmək lazımdır.  

Kənd təsərrüfatında bazar prinsiplərinə əsaslanan sığorta sis-

temi təşkil edilməlidir. Gənclərə uyğun iş yerlərinin yaradılması, 

onların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasının hərtərəfli təş-
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viqləndirilməsinin işlək mexanizmi hazırlanmalı və tətbiq 

edilməlidir.  

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda heyvandarlıq, ətlik-

südlük, yunluq, baramaçılıq, arıçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, 

meyvəçilik kimi sahələrin inkişafı üçün münbit şərait vardır. 

Ermənilər vaxtilə bu ərazilərdə olan bu sahələrin inkişafını nəinki 

davam etdirmiş, hətta, bu sahələrin bütün infrastrukturunu məhv 

etmişdir. İndi bunların yenidən bərpa olunması lazımdır. Bunun 

üçün əlavə vəsait tələb olunacaq. Bu sahələrin yenidən bərpa 

olunmasında yerli şirkətlərin rolunu artırmaq lazımdır. Çünki 

qida sektoru strateji olaraq yerli şirkətlərin əlində olsa, qida 

təhlükəsizliyi məsələsi öz həllini tapmış olar.  

Azərbaycanda ixrac potensialı artmalıdır. Qeyri-neft sekto-

runun inkişafı 10 ildən tez alınmayacaqdır. İqtisadi inkişaf üçün 

məhkəmə islahatları və yeni qanunlar qəbul edilməli, ishisarçılıq 

ortadan qalxmalıdır. Əks təqdirdə, investorları cəlb etmək 

mümkün deyildir. Bu baxımdan, iqtisadi inkişaf istiqamətində 

atılacaq ilk addımlar arasında iqtisadi-hüquqi islahatların 

aparılması mühümdür. Artıq, bu işlərin getdiyini müşahidə edirik.  

Qarabağda kurort-sanatoriya və turizmin, xüsusilə, dağ 

turizminin inkişafı üçün münbit şərait vardır. Şuşa şəhəri mədəni 

turizmdə özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir. Şuşanın islam 

mədəniyyət mərkəzi elan olunması, dini turizm baxımından da 

oranın əhəmiyyətini artıracaqdır. Qarabağda qədim alban kilsələri 

xarici turistlər üçün maraqlı ola bilər. Qarabağın özünəməxsus 

mədəni irsi bunu deməyə əsas verir. Turizmin bölgədə inkişafı, 

ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin dirçəlməsinə şərait yaradacaqdır.  
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