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GİRİŞ
Azərbaycanda uğurla həyatda keçirilən iqtisadi siyasət nəticəsində iqtisadiyyatın bütün sahələrində, yüksək nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Azərbaycan iqtisadi artım tempinə görə təkcə regionda deyil, dünya ölkələri arasında lider mövqeyini qazanmış və
Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı «Qlobal rəqabətlilik
2015-2016 hesabatında» 37-ci, Dünya Bankı və Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyasının «Sahibkarlıq üçün şəraitin yaxşılaşdırılması» birgə hesabatının nəticəsinə əsasən əlverişli şərait
şərait reytinqində 183 ölkə arasında öncül mövqedə dayanmışdır.
Neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi, xüsusilə qeyri-neft
sənayesinin şaxələndirilməsi, yeni müəssisələrin yaradılması
sənayenin inkişafını sürətləndirmişdir. Ölkə iqtisadiyyatının neft
amilindən asılılığının azaldılması və dayanıqlı inkişafının təmin
edilməsi üçün aparılan dövlət siyasəti, regionların və iqtisadi
fəaliyyət sahələrinin inkişafına dair çoxsaylı dövlət, sahə və
məqsədli proqramların, layihələrin icrası ilə bağlı görülən işlər
qeyri-neft sahələrinin, xüsusilə emal sənayesinin dinamik inkişafına zəmin yaratmışdır. Əldə edilən uğurlar yeni məhsul növlərinin
istehsalı, yeni texnologiyaların tətbiqi, sahibkarlığın inkişafı
hesabına qazanmışdır.
Ölkədə azad sahibkarlıq mühitinin formalaşması, fərdi və
müştərək təsərrüfatçılıq formalarının sürətli inkişafına təkan
vermiş, ÜDM-in tərkibində özəl bölmənin payı yüksəlmişdir.
Hazırda sənaye sahələrində 30-dan çox dövləti təmsil edən
240-a yaxın xarici və müştərək müəssisə fəaliyyət göstərir. Texnoparkların, Aqroparkların sənaye məhəllələrinin, Azad Ticarət
5

zonalarının, holdinqlərin və digər mütərəqqi idarəetmə strukturlarının yaradılması iqtisadiyyatın inkişafının keyfiyyətcə yeni
mərhələyə keçməsinə təminat yaratmışdır. Neft sektorundan əldə
edilən gəlirlərin iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin inkişafına,
mövcud müəssisələrin maddi və texnoloji bazasının yeniləşməsinə
yönəldilməsi qeyri-neft məhsulları ixracının ildən-ilə artmasına
imkan yaratmışdır.
Əldə edilən nailiyyətləri yüksək qiymətləndirməklə yanaşı,
onu da qeyd etmək lazım gəlir ki, emal sənayesinin alt sahələrinin
texniki-texnoloji səviyyəsi rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalına
lazımi təminat yaratmır, onların innovasiya aktivliyi aşağıdır,
istehsalın diversifikasiyası ləng həyata keçirilir, mövcud idarəetmə sistemində qərarların qəbul edilməsi inzibati amilə söykənin, səlahiyyətli menecer institutu formalaşdırılmamışdır. Hər il
maliyyə çatışmazlığı, təşkilati uğursuzlunq səbəbindən və rəqabətə davam gətirməyən çoxsaylı sahibkarlıq subyektləri öz fəaliyyətinə xitam verirlər.
Qloballaşan dünyada baş verən sürətli dəyişikliklər, bazarlarda rəqabətin kəskinləşməsi, istehlakçıların tələbat və zövqlərinin
əsaslı şəkildə artması ilə bazarların seqmentləşməsinin dərinləşməsi, yeni məhsulların istehsalı texnologiyalarının mənimsənilməsi dövrünün qısaldılması zərurətinin yaranması kimi proseslər, müəssisələrin fəaliyyətində köklü dəyişikliklərin aparılmasını şərtləşdirmiş və bu səbəbdən da strateji menecment sisteminin məzmun və formasında yeni cəhətlərin, yanaşmaların tətbiqinə zəmin yaratmışdır.
Rəqabət mübarizəsinin intensivləşdiyi şəraitdə yeni satış bazarlarının seçilməsi, orada firmanın strateji planlarının və strate6

giyalarının reallaşdırılması kimi məsələlərin tədqiqi, SWOT-təhlilin aparılması, daxili və xarici mühit amillərinin təsirinin nəzərə
alınması, ölkənin qeyri-neft sənaye sahələrinin innovativ yolla inkişafının təmin edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Strateji menecment əsasən orta və iri ölçülü müəssisələrin
məqsədlərinin, missiyasının və əsas satış bazarlarının müəyyən
edilməsi, orada öz mövqelərininin qorunub saxlanması kimi
məsələlər üzrə strateji idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və
onların reallaşdırılması məsələlərini əhatə edir.
Dərs vəsaitində strategiyaya dair nəzəri baxışlar, strategiyanın hazırlanması prosesi, təşkilatın strateji menecment sistemi,
strateji seqmentləşdirmə, idarəetmə və planlaşdırma, strateji
idarəetmə modelləri, müəssisənin inkişaf strategiyası, rəqabət,
diversifikasiya, investisiya və innovasiya strategiyalarının formalaşdırılması və həyata keçirilməsi mexanizmləri, müəssisənin
xarici və daxili mühitinin təhlili, SWOT-təhlil və «dəyərlər
zənciri» konsepsiyası, müəssisənin strateji potensialı, strategiyanın səmərəlilik meyarları, strateji marketinqin təşkili, təşkilati
strukturun strategiyaya uyğunlaşdırılması, strateji təyinatlı biznes
qrupların fəaliyyəti, müəssisənin texnoloji siyasəti, reinjinirinq və
restrukturizasiya strategiyaları, beynəlxalq inkişaf strategiyaları,
Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası kimi mühüm
məsələlər öz əksini tapmışdır.
İqtisad yönümlü ali məktəblərin bakalavr və magistr
pilləsində təhsil alan tələbələri üçün nəzrədə tutulmuş bu vəsait
ixtisasartıma kurslarının dinləyiciləri, müəssisə rəhbərləri,
mütəxəssislər və menecerlər üçün faydalı ola bilər.
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I.
STRATEJİ MENECMENT
KURSUNA GİRİŞ
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1.1. Strategiyaya dair nəzəri baxışların sistemləşdirilməsi
“Strategiya” termini (yunan dilindəki “stratos” - ordu, “ago”
– aparıram sözlərindən) hərbi mənşəyə malikdir. Strategiya sözü
döyüşdə orduların cəbhə boyu düzülməsi məharəti mənasını verir.
Əvvəllər strategiya dedikdə, müharibənin aparılması bacarığı başa düşülürdü. Müharibələr insanların, xalqların, ölkələrin həyatın
daha mühüm hadisəsi olduğundan «strategiya» anlyaşı terminologiyasına «mühüm», «müəyyənləşdirən» mənasında keçmişdir.
Bu terminin hərbi mənşəli olması heç də təəccüb doğurmamalıdır. Çünki, məhz strategiyadan istifadə etməklə bir çox
sərkərdələr dünyanı fəth etmiş və döyüşlərdə qalib gəlmişlər.
Strategiya dedikdə təşkilatın vəzifəsini həyata kecirməyə və onun
məqsədə nail olmasını təmin etməyə yönələn dəqiqləşdirilmiş,
hərtərəfli, kompleks plan nəzərdə tutulur.
Qədim Çin filosofu Sun Szi strategiyanı çox yüksək qiymətləndirmişdir. O, gostərirdi ki, “rəqibi döyüşsuz ram edin. Budur
peşəkarlığın uca nöqtəsi. Bacarırsansa, özünü bacarıqsız kimi
göstər. Fəaliyyət göstərirsənsə, özünü fəaliyyət göstərməyən kimi
apar. Rəqibi öz ərazinə cəlb et, məğlub olunan kimi göstər və əks
zərbə vur”. Bu fikrə rəğmən Qərb dövlətlərinin ötən əsrin 80-90cı illərində Sosialist ölkələri blokunu və sonradan SSRİ-ni dağıtmasını misal gətirmək olar. Biznesdə isə TMK-lar məhz bu cür
strategiyanı üstün tuturlar. Strategiyaya dair onun başqa fikri isə
bundan ibarətdir:“Əgər düşməndən on qat üstünsənsə onu mühasirəyə al, beş dəfə üstünsənsə hücüm et, iki dəfə üstünsə rəqibi hissələrə böl, qüvvələr bərabərdirsə düşmənlə döyüşməyi bacar, gücün azdırsa geriyə çəkilməyi bacar, əgər hər cəhətdən zəifsənsə,
onda döyüşdən yan keçməyi bacar”. Müasir biznesdə “Microsoft”
və “Apple” şirkətlərinin fəaliyyəti bu fikirlərlərlə üst-üstə düşür.
Müəyyən olunan strategiya həyata keçirilərkən fikrimizcə,
öncə - məkanın qiymətləndirilməsini, ikinci növbə - kəmiyyətin
qiymətləndirilməsini, üçüncü – hesablamanın aparılmasını, dördüncü – müqayisənin aparılmasını və nəhayət beşinci növbə 9

qələbəyə şansının müəyyənləşdirilməsi aparılmalıdır.
Sun Szi döyüş aparma strategiyasına dair qeyd edir ki, “döyüş
meydanına birinci gələn və rəqibi gözləyən adətən güclüdür və özünə
güvənir, geç gəlib və o dəqiqə döyüşə atılan isə özünə inamsızdır”.
Fikir verin özünə inanan şirkətlər çəkinmədən yeni məhsullarını
bazara birinci olaraq çıxarırlar. Digər şirkətlərin reaksiyası gecikən
olur və onlar bazarda lider olan şirkətin ardınca (və çox vaxt liderin
məhsuluna oxşar) məhsulu bazarda mövqeləşdirirlər.
K.F.Klazuvis “müharibə haqqında” traktatında strategiyaya problemin həll olunması vasitəsi kimi deyil, qeyri-məhdud yaradıcı fəaliyyət kimi baxırdı. O, qeyd edirdi ki, stategiya xaosa müəyyən nizam
gətirir. Strategiya gəlcəyin hansı formalar almasını görməlidir. Strategiya hücumdan, müdafiədən və manevrdən ibarətdir. Strategiyanın
əsas vəzifəsi bu vasitələrin yeni kombinasiyasını qurmaqdan ibarətdir.
Hər bir hərbi əməliyyatın dəqiq məqsədləri olmalıdır:
• Lazımı yerdə və vaxtda say yüksəkliyinə nail olmaq lazımdır;
• Təkhakimiyyətlilik;
• Manevr və çeviklik;
• Gözlənilməməzlik;
• Sadəlik;
• Hücüm etmək bacarığı;
• Gücə qənaət.
Son dövrlərdə xarici ölkələrdə strategiya üzrə 10 elmi
məktəbin olmasını qeyd edirlər:
1. Dizayn məktəbi – strategiyaya dərk etmə prosesi kimi baxır;
2. Planlaşdırma məktəbi – strategiyanın hazırlanmasını formal
proses kimi nəzərdən keçirir;
3. Mövqeləşdirmə məktəbi – strategiyanın hazırlanmasını
analitik proses kimi araşdırır;
4. Sahibkarlıq məktəbi – strategiyanı qabaqadan görmə prosesi kimi öyrənir;
5. Koqnativ məktəb – strategiyaya mental (adət və ənənə,
psixoloji durum) proses kimi baxır;
6. Tədris məktəbi – strategiyanı inkişafda olan proses kimi
araşdırır;
10

7. Hakimiyyət məktəbi – stategiyanın formalaşdırılmasını
danışıqların aparılması prosesi kimi baxır;
8. Mədəniyyət məktəbi – strategiyanın hazırlanmasını
kollektiv proses kimi zənn edir;
9. Xarici mühit məktəbi – strageiyanı reaktiv (geçikən) proses
kimi qəbul edir;
10. Konfiqurasiya məktəbi – stategiyanın hazırlanmasını
transformasiya (daima dəyişən) prosesi kimi tədqiq edir.
XX əsrin son rübündən başlayaraq bu anlayış mütəxəssislərin
gündəlik fəaliyyətinə, menecment nəzəriyyə və praktikasına geniş
daxil olmuşdur. Strategiya qərar qəbul edərkən təşkilat rəhbərlərinin öz əllərində cəmləşdirdiyi qaydaların məcmusunu əks
etdirir. Eyni zamanda strategiyaya təşkilatın misiyası və təsərrüfatçılıq məqsədlərinə nail olmasını təmin edən ümumi kompleks plan kimi də baxılır. Strategiya təşkilatın məqsədini və ona
nail olmağın əsas yollarını müəyyən edərək vahid hərəkət istiqaətinin seçilməsində müstəqil rol oynayır. Beləliklə, strategiya
təşkilatın mümkün hərəkətlərinin və qəbul edilən idarəçilik qərarlarının sərhədlərini müəyən edir.
İqtisadi ədəbiyatlarda strategiya məfhumuna müxtəlif yanaşmalar şərh edilir. Onların əhəmiyyətini azaltmadan fikrimizcə:
Strategiya ölkənin (sənaye sahəsinin, müəssisənin, təşkilatın)
uzunmüddətli dövr üçün dayanıqlı inkişafına hədəflənən kompleks təşkilati-iqtisadi, sosial-ekoloji, innovativ tədbirlər sisteminin məcmusudur.
Strategiyanın işlənilməsinin ümumi sxemi 1.1 saylı şəkildə
əks etdirilmişdir.
Strategiya məfhumunun təzahür forması, xarakteristikası,
üstünlüyü, idarə edilməsi və qüsurlarının təsnifatı tərəfmizdən
aşağıdakı kimi sistemləşdirilmişdir (şəkil 1.2).
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Şəkil 1.1. Strategiyanın işlənilməsinin ümumi sxemi

Şəkil 1.2. Strategiya məfhumunun məzmununu təsnifləşdirən
elementlər
12

Şəkildən göründüyü kimi, strategiyanın təhazür formaları
aşağıdakılardan ibarətdir:
 rəhbər işçinin mövcud mövqedən gələcəyə istiqamətləndirdiyi inkişaf yolu;
 davranış prinsipi modeli;
 müəyyən məhsulların konkret bazarlara yönəldilməsi üzrə
müxtəlif yanaşması;
 müəssisənin perspektiv dövr üçün əsas fəaliyyət üsulu;
 rəqiblər üzərində üstünlük əldə etmək üçün xüsusi fəaliyyət manevri.
Müəssisənin strategiyası özündə strateji vəziyyətin prioritetlərini, resursları və strateji məqsədlərə nail olunması üzrə atılacaq addımların ardıcıllığını müəyyənləşdirən əsas fəaliyyət planıdır. Strategiyanın başlıca vəzifəsi isə müəssisə rəhbələrini gələcək
inkişafa həfədləməkdir. Seçilmiş obyektdən asılı olaraq, strateji
idarəetmənin aşağıdakı istiqamətlərini fərqləndirirlər:
- korporativ strategiya – bütövlükdə təşkilatın strategiyası;
- biznes (işgüzar) strategiyası – təşkitlatın ayrı-ayrı strateji
bölmələrinin və məhsulların işlənilməsi strategiyası;
- funksional (əməliyyat) strategiya – funksilonal təsərrüfatçılıq zonaları, istehsalın, heyətin, xərclərin və s. idarə edilməsi
strategiyası (şəkil 1.3).

Şəkil 1.3. Strateji menecmentin seçim obyektindən asılı olan
istiqamətləri
13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan 2020 – gələcəyə
baxış» İnkişaf Konsepsiyasında iqtisadiyyatın strateji inkişafının
əsas prioritetləri qeyd edilmişdir (şəkil 1.4).

Şəkil 1.4. Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji inkişafının
əsas prioritetləri
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Onların icrası ölkə Prezidentinin 2016-cı il 06 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Milli
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi» artıq iqtisadi
fəaliyyət sahələrində rəhbər sənəd kimi istifadə edilir.
Adı çəkilən Konsepsiyada vurğulanır ki, qloballaşma şəraitində innovasiya fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni mərhələdə genişlənməsi ilə bütün dünyada iqtisadi və təsərrüfat proseslərinin dəyişmə tempi, innovativ yeniliklərin yayılması, onların istehsal sahəsində tətbiqi misli görünməmiş şəkildə sürətlənir. Bu, əslində qloballaşmanın «müsbət yüklü» effektidir və getdikcə daha çox ölkənin innovasiya sahəsindəki nailiyyətlərdən, qabaqcıl texniki standartlardan və idarəetmədə yeni metodlardan yararlanmasına imkan verir. Yaxın və uzaq dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında artım
məhz həmin amilin təsiri nəticəsində baş verəcəyi, dünya üzrə ticarətin yüksək sürətlə artacağı qloballaşma ilə birlikdə regional
inteqrasiyaların da genişlənəcəyi gözlənilir. Beynəlxalq ticarət,
rəqabət, əqli mülkiyyət və ətraf mühitlə bağlı yeni standartların
müəyyənləşəcəyi və bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatların rolunun güclənəcəyi ehtimal olunur. Beynəlxalq bazarlarda ixtisaslaşmaya üstünlük verən, istehsal texnologiyasını, innovasiya potensialını inkişaf etdirən və beləliklə, yüksək əlavə dəyər yaradan sahələri təşviq edən ölkələrin qlobal və regional səviyyədə rəqabətə
davamlılığının artacağı gözlənilir. Sənayenin innovasiyalar əsasında inkişafı elm və texnologiya potensialının gücləndirilməsi və
təhsil imkanlarının genişləndirilməsi nəticəsində mümkün olacaqdır. Azərbaycanın da daxil olduğu, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
dayanıqlı iqtisadi artıma nail olmaları və müqayisəli üstünlüyü
olan yeni istehsal sahələrinin formalaşdırmaları zərurətə çevrilmişdir.
Belə bir şəraitdə Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələ
dünya ölkələrinin inkişaf sürəti ilə müqayisədə geriliyə yol verməməkdir. Bu isə ilk növbədə iqtisadiyyatda karbohidrogen ehtiyatların ixracından mövcud asılılığı aradan qaldırmaqla orta və
uzunmüddətli perspektivdə dünya iqtisadiyyatının xammal əlavəsinə və texnoloji “autsayderə” çevrilmək təhlükəsinin qarşısını al15

maq kimi mühüm məsələnin daim diqqət mərkəzində saxlanılmasını tələb edir. Karbohidrogen ixracı amili son onillikdə iqtisadi
artımın əsas aparıcı qüvvəsi olsa da, hazırkı mərhələdə qarşıda
duran əsas vəzifə qeyri-neft sektorunun daha sürətli inkişafına
nail olmaq, iqtisadiyyatın səmərəliliyini və rəqabət qabiliyyətini
artırmaq və onun innovasiya əsaslı irəliləyişini təmin etməkdir.
Başqa sözlə, artıq indidən ənənəvi iqtisadiyyatdan “bilik iqtisadiyyatına” keçidin əsası qoyulmalı, bunun üçün həlledici olan
insan kapitalının adekvat inkişafı ön plana çəkilməlidir. Konsepsiyada qeyd edilir ki, qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi
məqsədi ilə ölkənin malik olduğu təbii və iqtisadi resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi genişləndiriləcək və onlardan
istifadənin səmərəliliyi yüksəldiləcəkdir.
Qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edən və müasir tələblərə cavab verən istehsal, sosial və bazar infrastrukturu şəbəkəsi
yaradılacaq, təsərrüfatçılığın və idarəçiliyin mütərəqqi formalarından istifadə genişləndiriləcəkdir.
Bölgələrdə yerli xammala əsaslanan sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə qurulması və yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.
«Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasında
nəzərədə tutulan strateji hədəflərə nail olmaq üçün strateji
idarəetmə metodologiyasının inkişafına nail olmaq lazımdır.
Strateji idarəetməyə həsr edilmiş mövcud ədəbiyyatlarda həmin
metodologiyanın aşağıdakı mərhələləri fərqləndirilir:
 İcraya nəzarət əsasında idarəetmə;
 Ekstapolyasiya əsasında idarəetmə;
 Dəyişiklikləri qabaqcadan görmək əsasında idarəetmə;
 Çevik, cəld və keyfiyyətli qərarların qəbul edilməsi əsasında
idarəetmə;
 Strateji planlaşdırma əsasında idarəetmə;
 dövlət və sahə proqramları (regional, sahə, innovativ,
sosial-iqtisadi inkişaf və s.) əsasında idarəetmə;
 Məqsədli ivnestisiya-innovasiya layihələri əsasında idarəetmə;
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 Keyfiyyətin kompleks idarə edilməsi konsepsiyası üzrə
idarəetmə;
 Marketinq strategiyası əsasında idarəetmə;
 Kiçik və orta biznes firmaları biznes planların işlənilməsi və
reallaşdırılması əsasında idarəetmə;
 Texnoparkların, aqroparkların, sənaye zonalarının, azad
iqtisadi zonaların, klasterlərin yaradılması əsasında strateji
inkişafa nail olunması.
Qeyd edilən strateji idarəetmə konsepsiyalarının icrası
aşağıdakı bir sıra prinsiplərə söykənməlidir:
 sistemlilik prinsipi (tamlıq, mürəkkəblik, inersiyalılıq,
etibarlılıq, natural və dəyər aspektlərinin paralel
nəzərdən keçirilməsi);
 adaptivlik prinsipi (müəssisənin daxili sisteminin xarici
mühitdə baş verən dəyişikliyə reaksiya verməsi);
 bazardakı davranış üslubu (dəyişikliklərin zəruriliyi inadlı
olduqda);
 gələcək təhlükələr və yeni imkanları qabaqcadan duymağa hədəflənən sahibkarlıq üslubundan istifadə etmək.

1.2. Strateji menecmentin genezisi və inkişafı
Strateji idarəetmə – strategiyanın işlənib hazırlanması və reallaşdırılması üzrə təşkilatın fəaliyyətləri ardıcıllığını müəyyən edən
prosesi əks etdirir. O, məqsədlərin qoyuluşunu, strategiyanın işlənib hazırlanmasını, lazımi resursların müəyyən olunması və təşkilata qarşıya qoulmuş vəzifələrə nail olmağa imkan verən xarici
mühitlə qarşılıqlı əlaqələrin saxlanılmasını da özündə birləşdirir.
«Strateji idarəetmə» termini XX əsrin ortalarında ali səviyyədə həyata keçirilən istehsalat və idarəetmə səviyyəsindəki cari
idarəetmə arasındakı fərqi göstərmək məqsədilə iqtisadi leksikona
daxil edilmişdir. Bu cürə fərqin təsbit edilməsi zəruriliyi ilk növbədə, biznesin aparılması şəraitindəki dəyişikliklərdən yaranmışdır. Bu mövzu ilə bağlı ilk əsəri 1951-ci ildə Ulyam Nyuman yaz17

mışdır. Daha sonra stateji idarəetmə ideyalarının işlənməsinə dair
əsərləri Frankenhof və Qranqer (1971), Ansoff (1972), Şendel və
Hatten (1972), Irvin (1974) kimi müəlliflərin və başqalarının
əsərlərində öz əksini tapmışdır. Operativ idarəetmədən strateji
idarəetməyə keçidin mahiyyətini əks etdirən aparıcı ideya ali rəhbərliyin müvafiq şəkildə və vaxtında ətraf mühitdə baş verən
dəyişikliklərə reaksiya verməsi üçün diqqət mərkəzinin oraya
yönəldilməsi zərurətindən ibarət olmuşdur.
Strateji idarəetmə nəzəriyyəsinin tanınmış baniləri tərəfindən
təklif edilmiş bir neçə konstruktiv tərifləri göstərmək olar. Şendel
və Hatten onu «təşkilatın və onun yarımbölmələrinin səmərəli
fəaliyyətinə imkan verən ehtiyatların bölüşdürülməsi vasitəsilə
seçilmiş məqsədlərin reallaşdırılması və xarici mühitlə qarşılıqlı
münasibətlərin arzuedilən durumuna nailolma cəhdinin əlaqəsinin
müəyyənləşdirilməsi prosesi» kimi izah edirlər. Higgensə görə
«strateji idarəetmə - təşkilatın xarici mühitlə qarşılıqlı fəaliyyətinin idarə edilməsi vasitəsilə öz missiyasının (niyyətinin) reallaşması üzrə idarəetmə prosesidir. Pirs və Robinson strateji idarəetməni «təşkilatın məqsədlərə nail olmaq üçün işləyib hazırladığı
strategiyaların hazırlanması və yerinə yetirilməsi üzrə qərarların
və fəaliyyətlərin toplusu kimi» izah edir. Bir sıra təriflər də vardır
ki, onlar strateji idarəetmənin bu və ya digər aspektlərini və xüsusiyyətlərini yaxud da onun «adi» idarəetmədən fərqlərini xüsusi
olaraq vurğulayır.
Təcrübə göstərir ki, kompleks strateji planlaşdırma və idarəetməni həyata keçirən təşkilatlar daha uğurla işləyir və sahə üzrə
orta gəlirdən daha yüksək gəlir əldə edir. Planlaşdırma təcrübəsinə malik bir çox rəhbərlər arzu etdikləri uğura ona görə nail olmurlar ki, onlar çoxlu sayda bazarları əhatə etmək və daha müxtəlif məhsul istehsalı, eləcə də fərqli qrup müştərilərin tələblərini
ödəməyə çalışırlar. Uğur üçün isə qüvvələrin məqsədəyönümlü
təmərküzləşməsi və düzgün seçilmiş strategiya lazımdır. Başqa
sözlə desək, öz strategiyasını daha yaxşı planlaşdıran uğura daha
tez nail olur.
Strategiyanın əsas məsələsi təşkilatı hazırki vəziyyətdən rəh18

bərliyin arzuladığı gələcək duruma çatdırmaqdır.
Strateji idarəetmənin iki əsas son məhsulunu bir-birindən
fərqləndirirlər. Onlardan biri gələcəkdə məqsədlərə çatmağı təmin edən təşkilatın potensialı digər son məhsulu isə xarici mühitdə təşkilatın dəyişikliklərə olan həssaslığın təmin edən daxili struktur və təşkilati dəyişikliklərdir.
Akademik Z.Ə.Səmədzadənin ideya müəllifi və baş redaktoru
olduğu «Böyük İqtisadi Ensiklopediya»nın IV cildində qeyd edilir ki, strateji idarəetmə sisteminin yaradılması aşağıdakı istiqamətlərdə şirkətin idarəetmə sisteminin əhəmiyyətli dərəcədə
yenidən qurulmasını tələb edir:
1) İşgüzar proseslər (idarəetmə prosedurları);
2) Təşkilati strukturlar (səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi);
3) Düşüncə tərzi, rəhbər və əməkdaşların davranışı.
Strateji idarəetmə sisteminin yaradılması dərin təşkilati
dəyəşikliklərə səbəb olur. Strateji idarəetmə sisteminin tətbiqi digər dəyişikliklərin aparılmasına nisbətən, əsasən, əmək tutumlu
və problemlidir. Belə ki, strateji davranışa keçid müqaviməti yarada bilər, amma bu, şirkətin fəaliyyətinin burada işləyənlərin hamısı tərəfindən yenidən dərkini tələb edir. Şirkətin rəhbəri və
əməkdaşları tərəfindən təşkilati dəyişikliklərin aparılması üçün
müvafiq tədbirlərin zərurəti və onların olmamasının kifayət qədər
dərk edilməməsi müəssisənin idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə istənilən niyyətləri heçə endirə bilər.
Müəssisədə həyata keçirilən təşkilati islahatları şərtləndirən
amillərə: material təşkilati, sosial-psixoloji, informasiya və intellektual aspektlər aiddir. Onların içərisində müasir İKT-dən istifadə etməklə müəssisədə sosial-psixoloji və intellektual mühitin
formalaşması daim diqqəti mərkəzində saxlanılmalıdır. İnnovasiyayönümlü iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı baxımından
təşkilati islahatların intellektual amilinin şərtlərini nəzərə almaq
vacibdir. Onlara: maksimal sayda insanların istehsal və idarəetmə
prosesinə cəlb edilməsi; məşğulluğa zəmanət; işçilərin uçota
alınması; heyətin fasiləsiz öyrədilməsi; haqsız rəqabətdən yaxa
qurtarmaq; güclü lideri formallaşdırmaq və s. daxildir. Bütün
19

bunlara nail olmaq üçün sosial-psixoloji və təşkilati amilləri şərtləşdirən aşağıdakıların icrasına nail olmaq lazımdır:
- bürokratizmlə daimi mübarizə aparmaq;
- səmərəli motivasiya sistemi tətbiq etmək;
- münbit sosial-psixoloji mühit yaratmaq;
- yeni qiymətləndirmə sistemini formalaşdırmaq;
- işçilərin yaradıcılıq təşəbbüsünün dəstəkləmək.
Təşkilati islahatları şərtləndirən amillərin təsnifatı və tərkib
elementləri 1.5 saylı şəkildə əks etdirilmişdir. Təşkilati islahatların mahiyyəti və məzmunu, onu şərtləndirən səbəblər, məqsədlər
və əldə ediləcək dəyişiklikləri özündə əks etdirir (şəkil 1.6).

Şəkil 1.5. Təşkilati islahatları şərtləndirən amillər
20

Şəkil 1.6. Təşkilati islahatlarıın mahiyyəti və məzmunu
Təşkilati davranışın əsasında aşağıdakılar durur:
- texnologiya, istehsal avadanlıqları və qurğuları, onların
gücü və imkanları;
- informasiyanın işlənməsi və ötürülməsi ilə bağlı olan avadanlıqların gücü və imkanları;
- istehsalın təşkili səviyyəsi;
- hakimiyyətin strukturu, vəzifə funksiyalarının bölüşdürülməsi və qərar qəbulu səlahiyyəti;
- ayrıca qrup və şəxslərin təşkilati vəzifəlri;
- daxili kommunikasiya və prosedurlar;
- təşkilati mədəniyyət, norma və dəyərlər.
Beynəlxalq təcrübədə təşkilati dəyişikliyin (islahatın) həyata
keçirilməsinin müxtəlif yanaşmalarını fərqləndirirlər. Onlar texniki, bazaryönümlü və strateji təyinatları ilə fərqlənirlər (şəkil 1.7).
21

Şəkil 1.7. Təşkilati islahatlarıın həyata keçirilməsi üzrə
yanaşmaların təsnifatı.
Qeyd edilən təsnifatla yanaşı, təcrübədə təşkilati islahatların
(dəyişikliyin) tiplərini də fərqləndirirlər. Onlar: intensivlik səviyyəsi; nüfuzetmə, məqsəd, xarakter, məzmun və həyata keçirilməsi
üsulları üzrə bir-birindən seçilir (şəkil 1.8).
Əlbəttə, yuxarıda qeyd edilən yanaşmalar və tiplər üzrə təşkilatı dəyişikliyin ağırlıq yükü heyətin üzərinə düşür ki, onların
da keyfiyyəti aşağıdakılarla müəyyən edilir:
- dəyişikliklərə münasibətlə;
- bazarın layihələndirilməsində, təhlilində və sairədə peşə bilikləri və ustalığı ilə;
- strateji fəaliyyətə aid olan problemləri həll etmək bacarığı
ilə;
- təşkilati dəyişikliklər aparılmasına aid olan məsələləri həll
etmək bacarığı ilə;
- strateji fəaliyyətdə iştirakının motivasiyası ilə və müqavimətlərini aradan qaldırmaq qabiliyyəti ilə.
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Şəkil 1.8. Firmada həyata keçiriləcək təşkilati islahatların
tipləri
23

Uzun müddət fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrində
yenidənqurma prosesi iki mərhələdə həyata keçirilməlidir. Birinci
mərhələdə, müəssisədə, mövcud olan gərginlik azaldılmalı, ikinci
mərhələdə isə strateji idarəetmənin mütərəqqi forma və metodlarının tətbiqi əsasında fəaliyyət təkmilləşdirilməlidir. Həmin mərhələlər üzrə icrası vacib olan tədbirlərin təsnifatı 1.9 saylı şəkildə
verilmişdir.
Qeyd edilən tədbirlərin daha az xərclə və məqsədyönlü
şəkildə icrası üçün müəssisədə strateji problemlərlə məşğul olan
rəhbərliyin üzərinə aşağıdakı vəzifələr düşür:
- təşkilatda strateji dəyişikliklərin zəruri olduğunu aşkara çıxarmaq və onu həyata keçirmək;
- strateji dəyişikliklərə kömək edən təşkilati arxitektonika
(ahəng) yaratmaq;
- strateji dəyişiklikləri həyata keçirməyə qadir olan kadrlar
seçmək və tərbiyə etmək.
Strateji idarəetmənin başlıca məqsədi istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının və cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi şərtilə
mənfəət əldə etmək, daha effektli marketinq tədbirləri həyata keçirməklə müəssisənin başlıca məqsədinə nail olmaqdır. Bu məqsədə uyğun olaraq, marketinqin strateji və taktiki məqsədləri formalaşdırılır. Yeni iqtisadi şəraitdə müəssisənin və marketinqin
uzunmüddətli strateji məqsədi istehlakçıların tələbatının ödənilməsi və digər bazar subyektlərinin maraqlarının nəzərə alınması
şərtilə mənfəət əldə edilməsidir. Lakin, müəyyən dövr üçün
müəssisə və onun marketinq fəaliyyəti qarşısında digər strateji
məqsədlər, məsələn, mümkün qədər yüksək istehlaka nail olunması, yüksək istehlakçı razılığına nail olunması, geniş çeşiddə
məhsul təklif edilməsi və ya həyat keyfiyyətini yüksək həddə çatdırmaq məqsədi qoyula bilər.
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Mövcud
gərginliyin
azaldılması
Fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi: işçiləri
arasında

I mərhələ
II mərhələ

faydasız idarəetmə pillələrinin və orqanlarının
ixtisarı hesabına restrukturizasiya
bürokratik əngəllərin (hesabatların azaldılması,
iclasların sayının minimuma endirilməsi və s.)
aradan qaldırılması
işçilər arasında səlahiyyət bölgülərinin aparılması
və cavabdehliyin artırılması
Istehsalçı-istehlakçı münasibətlərinin göstərilən
xidmətlərin
keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması
hesabına tənzmlənməsi
dayanıqlı
rəqabət
üstünlüyünün
qorunub
saxlaqması istiqamətində səylərin artırılması
strateji idarəetmə mədəniyyətinin yüksəldilməsi
üzrə təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi

Şəkil 1.9. Uzun müddət fəaliyyətdə olan müəssisələrdə
yenidənqurma prosesinin mərhələləri və onların məzmunu
Strateji idarəetmənin taktiki (lokal) məqsədlərinə strateji
məqsədlərə nail olunmanı təmin edən məqsədlər aid edilir.
Məsələn, müəssisəni mənfəətin məbləğinin və səviyyəsinin artırılması strateji məqsədinə nail olunması üçün marketinq qarşısında satışın həcminin və bazar payının artırılması, xərclərin aşağı
salınması, məhsulun yenidən mövqeləşdirilməsi və bu tip taktiki
(lokal) məqsədlər qoyula bilər.
Strateji idarəetmənin məqsədi müəyyən edilərkən aşağıdakı
tələblərə əməl edilməlidir:
 marketinqin məqsədini müəyyənləşdirən və qərar qəbul edən
şəxslər məqsədyönlü fəaliyyət əsasında məqsədin qiymətləndirilməsini nəzərə almalıdırlar;
 marketinqin məqsədi dəqiq müəyyən edilməlidir;
 marketinqin məqsədi reallığı əks etdirməlidir;
 marketinqin məqsədi ölçülə və müqayisə ediləbilən olmalıdır;
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 marketinqin məqsədi aydın ifadə edilməli və informasiya almağa imkan olmalıdır;
 marketinqin məqsədi yazılı formada rəsmiləşdirilmədir.
Marketinqin məqsədinə nail olmaq üçün o bir sıra vəzifələr
yerinə yetirməlidir. Ümumi şəkildə marketinqin vəzifəsi tələbatın
elə səviyyəsinin, bu tələbatın verilməsinin elə vaxtını və xarakterini müəyyən etməkdir ki, o, qarşıya qoyulan məqsədə yüksək
effektlə nail olmağa imkan versin.
Yuxarıda qeyd edilən aspektləri nəzərə alaraq, strateji idarəetmənin vəzifələrini aşağıdakı üç qrup üzrə cəmləşdirmək olar:
- müəssisənin bazar fəaliyyətinə aid olan vəzifələr. Bu vəzifələr tələbatın ödənilməsi və tənzimlənməsilə əlaqədardır;
- müəssisənin özünə aid vəzifələr. Bu tip vəzifələr müəssisə
qarşısında qoyulan məqsədə nail olmağa imkan verən siyasətin və
maraqların uzlaşdırılması ilə əlaqədaodır;
- ətraf mühitlə və ictimai qurumlarla əlaqədar olan vəzifələr.
Bu vəzifələr marketinqin cəmiyyət və ətraf mühit qarşısında
məsuliyyətini həyata keçirməsini təmin edir.
1.3. Strategiyanın hazırlanması prosesi və konsepsiyaları
Firmanın bazar münasibətləri şəraitində daxili və xarici mühitin, eləcə də tələb və təklifin daim dəyişən təsirinə məruz qalması
orada biznes fəaliyyətinin dayanıqlı strategiyasına əsaslanmasını
şərtləşdirir. Bu zaman balanslaşan biznes sisteminin yaradılması,
diversifikasiya və rəqabət strategiyasının işlənilməsi və həyata
keçirilməsi üçün firmanın mövcud idarəetmə sisteminin əsaslı
şəkildə təkmilləşdirilməsi tələb olunur.
Bazarda baş verən yeniliklər firmanın da bu yeniliklərə reaksiya verməyə sövq edir, həmin yenilik isə daha təkmil strateji ideyaların yaradılmasına təkan verir. Buna görə də strategiyanın fasiləsiz olaraq təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranır. Strategiyanın hazırlanması prosesi isə özünün mərhələ və pillələri arasında
qarşılıqlı əlaqənin formalaşması, ardıcıllığı və dinamikliyi ilə
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seçilir. Strateji planlaşdırma kontekstində strategiyanın hazırlanması prosesinin mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- Daxili və xarici mühitin öyrənilməsi və təhlili;
- Müəssisənin (firmanın) missiyasının (niyyətinin) və məqsədlərinin müəyyən edilməsi;
- Strategiyanın formalaşdırılması, seçilməsi və təhlili;
- Seçilmiş strategiyanın həyata keçirilməsi;
- Strategiyanın icrasının qiymətləndirilməsi və onun üzərində
nəzarətin təşkili.
Qeyd edilən kontekstdə strategiyanın hazırlanması prosesinin
pillələri isə aşağıdakılardan ibarətdir:
 məqsədin qoyuluşu və ona çatmaq meylinin formalaşması;
 müəssisənin missiyasına uyğun müvafiq təhlillərin aparılması;
 strateji qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi;
 strategiyanın özünün formalaşdırılması;
 strategiyanın həyata keçirilməsi (şəkil 1.10).

Şəkil 1.10. Strategiyanın hazırlanması prosesinin mərhələləri və
pillələri
Həmin mərhələ və pillələrin həyata keçirilməsinin başlıca
şərti prosesin real informasiya ilə təmin edilməsidir. Digər tərəfdən, strategiyanın hazırlanması zamanı təhlil və qiymətləndirmənin əlaqəli metodlarından istifadə edilməsi vacibdir.
Bizim fikrimizcə stategiyanın hazırlanmasının aşağıdakı xüsusiyyətlərini göstərmək olar:
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 stategiya plan, davranış prinsipi, mövqe, vasitə və perspektiv kimi sərgilənməlidir;
 strageya həmişə məqsədəçatma vasitəsi kimi çıxış edir;
 strategiya hücümu, müdafiəni və manevri birləşdirir;
 strategiyanın hazırlanması hər hansı hərəkətin baş verməsi
ilə bitmir. Adətən, strategiyanın hazırlanması ümumi
istiqamətləri müəyyənləşdirməklə bitir;
 strategiya bir adamın beynin məhsulu olmamalıdır. O,
“zehni hücum” metodu vasitəsilə hazırlanmalıdır;
 arzulanan nəticəni əldə etdikdə strategiyaya təlabat bitir;
 strategiya hazırlanarkən bütün imkanları qabaqcadan görmək qeyri-mümkündür. Buna görə ümumiləşdirilmiş informasiyalardan istifadə edilir;
 strategiya ehkam deyildir, yeni informasiya yarandıqca o,
korrektə edə bilər;
 strategiya ilə orientir (istiqamət) eyni məna kəsb etmirlər,
orientir məqsəddir, strategiya isə məqsədəçatma vasitəsi;
 strategiya ilə orientir bir-birini əvəz edə bilərlər və bəzən
iyerarxiya təşkil edirlər. Məsələn məqsəd mənfəətdirsə, onda
strateji dəstin bir hissəsi bazar payı ola bilər, əksinə bazar payı
məqsəddirsə, onda mənfəətin artırılması strateji dəstin bir hissəsidir. Strategiya və məqsədlərin iyerarxiya təşkil etməsinə misal
kimi işgüzar təşkilat və onun bölmələrinin məqsəd və strateji
dəstlərini göstərmək olar. Məsələn, işgüzar təşkilatın başıca məqsədi mənfəətdirsə, bu təşkilatın ayrıca bir bölməsinin və ya sexinin məqsədi mənfəət ola bilməz, “A” sexinin məqsədi “X” məhsulunun istehsalını artırmaq ola bilər. Deməli, təşkilatın ayrıca
bölmə və sexlərinin məqsədləri təşkilatın başlıca məqsədinə
çatmaq üçün strateji dəstlərin ayrı-ayrı hissələri ola bilər və bu
baxımdan strategiya və məqsəd iyerarxiya yaradır.
İ.Ansoffa görə strategiyanın hazırlanmasında dörd qrup
qaydalar dəstindən istifadə edilir:
 mövcud və perspektiv fəaliyyəti qiymətləndirən strateji dəst;
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 şirkətin xarici mühiti ilə münasibəti müəyyənləşdirən strateji
dəst (biznes və ya əmtəə strategiyası);
 təşkilatdaxili münasibətləri müəyyənləşdirən qaydalar dəsti
(buna bəzən təkilati konsepsiya da deyirlər – sosial davranış
normaları, korporativ mədəniyyət, təşkilatın fəlsəfəsi və s.);
 gündəlik fəaliyyətdə istifadə edilən qaydalar dəsti (operativ
alətlər)”.
Strateji idarəetmə sahəsində məşhur mütəxəssis və nəzəriyyəçilərdən biri olan M.Porter hesab edir ki, firmanın bazarda
davranış strategiyasının işlənib hazırlanmasının üc əsas sahəsi
mövcuddur.
I sahə. İstehsalatda xərclərin minimumlaşdırılması üzrə liderliklə bağlıdır. Bu strategiyanın həyata kecirilməsinin əsas
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkət məhsulları ən aşağı xərclərlə
istehsal etməyə çalışır. Bunun nəticəsində də şirkət analoji məhsullar üzrə daha aşağı qiymət təyin edərək bazar payını artırmağa
nail olur. Belə tip strategiyanı reallaşdıran şirkətlər yaxşı təşkil
edilmiş təchizat və istehsalata, texnologiyaya və mühəndis konstrukt bazasına, həmcinin məhsulların son istehlakcılara catdırılması ücün mükəmməl bölgü sisteminə malik olmalıdırlar.
II sahə. Strategiyanın işlənib hazırlanması firma tərəfindən
istehsal edilən məhsulların differensiallaşdırılması ilə bağlıdır. Bu
halda firma bütün məhsulların istehsalı sahəsində lider olmaq
ücün differensiallaşdırılmış istehsalat və marketinq fəaliyyəti həyata kecirməlidir. Bu onunla nəticələnir ki, alıcılar qiymət yüksək
olduqda belə müəyyən markanı alırlar. Bu tip strategiyanı reallaşdıran firmalar tətqiqat və inkişaf işlərini həyata kecirmək ücün
yüksək potensiala, peşəkar dizaynerlərə, məhsulun yüksək keyfiyyətini təmin edən əlverişli sistemə, həmcinin marketinq sisteminə malik oimalıdırlar.
III sahə. Bu bölmə müəyyən bazar seqmentində firmanın
səylərinin mərkəzləşdirilməsinə aid edilir. Bu halda firma bütün
bazarda fəaliyyət göstərməyə calışmır. O, bazarın müəyyən tip
məhsula tələbini müəyyən edərək, məhsullarını müəyyən bir seqment ücün istehsal edir. Belə bir vəziyyətdə firma ya xərclərin
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aşağı salınmasına, ya da məhsul istehsalında differensiallaşdırma
siyasətinin aparılmasına istiqamətlənə bilər. Bu yanaşmaların
birgə həyata kecirilməsi də mümkündür. Lakin, üçüncü növ strategiyanın həyata kecirilməsinin ən vacib xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, firma öz fəaliyyətini hər şeydən əvvəl bazarın müəyyən
seqmentindəki müştərilərin tələbinin həlli əsasında təşkil edir.
Strategiyanın işlənib hazırlanması prosesı əsasən aşağıdakı
mərhələlərdən ibarətdir:
- cari strategiyanın müəyyənləşdirilməsi;
- məhsul portfelinin təhlili;
- firmanın strategiyasının secilməsi;
- seçilmiş strategiyanın qiymətləndirilməsi;
Cari Strategiyanın Müəyyənləşdirilməsi
Bu mərhələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təşkilata dair
strateji əhəmiyyət kəsb edən qərarlar qəbul edən zaman menecerlər təşkilatın hansı vəziyyətdə olduğu və hansı strategiyaları reallaşdırdığı barədə dəqiq təsəvvürə malik olsunlar.
Məhsul Portfelinin Təhlili
Bu, strateji idarəetmənin vacib elementlərindən biridir. Məhsul portfelinin təhlili firmanın ayrı-ayrı bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqələrə dair aydın təsəvvür yaradır. Bu təhlilin köməyi ilə
pul vəsaitlərinin daxil olması, risk, təzələnmə və köhnəlmə kimi
vacib biznes amilləri arasında tarazlıq əldə etmək mümkündür.
Məhsul portfelinin təhlili aşaqıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
1. Təşkilatda məhsul portfelinin təhlilini həyata kecirmək
ücün səviyyələrin secilməsi. Ayrıca məhsul səviyyəsindən başlayan və təşkilatın yüksək səviyyəsində tamamlanan məhsul portfelinin təhlili səviyyəsini, iyerarxiyanı müəyyən etmək olduqca
zəruridir;
2. Məhsul portfelinin təhlili matrisinin mövqeləşdirilməsində
istifadə edilən, strateji biznes bölmələri adlanan təhlil vahidlərinin fiksasiyası. Bir sıra oxşar tələbləri ödəyən strateji biznes bölmələri bir və ya bir neçə məhsulu əhatə edə bilər. Bir sıra firmalar
strateji biznes bölmələrini məhsul-bazar seqmenti kimi nəzərdə
tuturlar;
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3. Lazım olan informasiya toplanmasında aydın təsəvvürə
malik olması və təhlilin həyata kecirilməsi ücün matris parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi. Məsələn, sahənin cəzbediciliyini öyrənərkən belə dəyişikliklər kimi bazarın ölcüsü, inflyasiyadan
qorunmaq dərəcəsi, rentabellik, bazarın inkişaf tempi, dünya üzrə
bazarın yayılma dərəcəsi çıxış edə bilər;
4. Biznesin gücünün müəyyənləşdirilməsi məqsədilə bazar
konyukturası, bazar payının yüksəldilməsi, aparıcı markaya münasibətdə bazarın payı, keyfiyyətdə liderlik kimi göstəricilərdən
istifadə etmək olar;
5. Bir neçə istiqamət üzrə verilənlərin toplanması və təhlili
daha cox dörd vacib istiqaməti qeyd edir:mənfi və müsbət aspektlər baxımından sahənin cəzbediciliyi; firmanın rəqabət mövqeyi;
firmanın imkanları və təhlükələri, hanslar ki, sahəyə deyil, bilavasitə firmaya təsir göstərir; müəyyən sahədə rəqabət mübarizəsinin
həyata kecirilməsi ücün firmanın potensialına əsasən kadrların
ixtisarı və ehtiyatı;
6. Firmanın məhsul portfelinin cari vəziyyəti haqqında təsəvvürə malik olmaq məqsədilə məhsul portfelinin matrisinin qurulması və təhlili həyata kecirilir. Onun əsasında rəhbərlik matrisin
gələcək vəziyyəti və eyni zamanda firmanın gözlənilən məhsul
portfeli barədə proqnozlar verə bilər.
7. Matris dəyişikliklərinin dinamikasının işlənib hazırlanması
ona görə həyata kecirilir ki, məhsul portfelinin yeni vəziyyətə
keçməsi firmanın qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmasını aydınlaşdırsın. Bunun ücün məhsul portfelinin vəziyyətinin proqnozlaşdırılmasında aşağıda verilən xarakteristika müəyyənləşdirilməlidir:
- cəzbedici sahədə portfel kifayət qədər biznesə malikdirmi;
- “ulduzlari” becərmək və “sual işarələrini” müəyyənləşdirmək ücün kifayət qədər “sağmal inək” mövcuddurmu;
- portfel kifayət qədər gəlirlərin əldə olunmasını təmin edirmi;
- mənfi tendensiyalarin mövcud olması portfelə nə dərəcədə
təsir göstərir;
- rəqabət baxımından portfeldə zəif bizneslərin sayı coxdurmu?
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8. Suallara olan cavablardan asılı olaraq yeni məhsul portfelinin işlənib hazırlanmasına ehtiyac yarana bilər.
9. Firmanin qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa şərait
yaradan müxtəlif variantlardan asılı olaraq arzu olunan portfelin
müəyyənləşdirilməsi.
Bu deyilənlərə yekun olaraq bir daha qeyd etmək lazımdır ki,
məhsul portfelinin təhlili matrisası özü-özlüyündə qərarların qəbul edilməsi aləti kimi çıxış etmir. Onlar yalnız rəhbərlər tərəfindən qərarların qəbul edilməsi zamanı məhsul portfelinin vəziyyətini aşkar edirlər.
Firmanın Strategiyasının Seçilməsi
Firmanın strategiyasının secilməsi məhsul portfeli təhlilinin
nəticələrinin, həmçinin cari strategiyanın mahiyyətinin və xarakterinin nəzərə alınması, firmanın vəziyyətini xarakterizə edən
əsas amillərin təhlili əsasında rəhbərlik tərəfindən həyata kecirilir.
Strategiyanın secilməsi zamanı aşağıdakı kimi bir sıra məsələləri
nəzərə almaq vacibdir:
Firmanın malik olduğu güclü tərəflər. Bu məsələ firmanın
inkişaf strategiyasının seçilməsində həlledici rol oynaya bilər.
Burada firma xarici mühitdə mövcud olan imkanların maksimal
istifadəsinə və bazarda mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə cəhd
göstərməlidir. Lider firmalar sahənin vəziyyətindən asılı olaraq
müxtəlif inkişaf strategiyaları seçməlidirlər. Məsələn, əgər sahə
enmə ərəfəsindədirsə, onda diversifikasiya strategiyasına keçmək
lazımdır. Əksinə əgər sahə gur inkişaf edərsə, onda inkişaf strategiyası ya mərkəzləşdirilmiş inkişaf strategiyası, ya da inteqrasiyalı inkişaf strategiyası olmalıdır.
İnkişaf etməkdə olan Azərbaycan kimi ölkələrdə başlıca
strateji məqsəd mövcud imkan və resurslar nəzərə alınmaqla davamlı iqtisadi artıma və yüksək sosial rifaha nail olmaqdır. Bunun
üçün hər bir firma dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinə nail olmaqla,
sinerji təşkiletmə və «dəyərlər zəncirinin» bazasında inkişaf strategiyasını formalaşdırmaqla yanaşı ən yaxşı məhsul istehsalı ilə
innovasiya strategiyası kontekstində öz vençur strategiyasını
işləyib hazırlamalıdır. Bunların əsasında firmanın dayanıqlı inki32

şaf strategiyasının prinsipial sxemini aşağıdakı kimi təsvir etmək
olar (şəkil 1.11).

Şəkil 1.11. Firmanın dayanıqlı inkişaf strategiyasının
prinsipial sxemi
Şəkildən göründüyü kimi, strateji idarəetmədə özündə aşağıdakıları cəmləşdirir:
 7-S modelindən istifadə;
 korporativ inkişaf;
 nəticələrdə liderlik;
 İnnovasiya sisteminin dəstəklənməsi.
«Dəyər zəncirinin» idarə edilməsinə:
 proseslərin idarə edilməsi;
 sistemli innovasiya;
 daimi yaxşılaşdırmaq (inkişaf).
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Ən yaxşı məhsul istehsal etmək üçün aşağıdakıların icrası vacibdir:
 radikal xarakterli layihələrin işlənilməsi;
 müəssisədaxili vençurlardan istifadə;
 yeni məhsulun mənimsənilməsi üzrə tədqiqatların intensivliyinin artması;
 kooporativ vençur strategiyasını həyata keçirmək üçün yeni
firmanın yaradılması.
Firmanın dayanıqlı inkişaf strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi üçün vençur vasitəsi ilə investisiyalaşmaya üstünlük
verilməli və bu zaman mövcud ehtiyatlardan maksimum istifadə
etməklə müştərək müəssisələrin yaradılması müsbət nəticələr əldə
etməyə imkan verəcəkdir. Azərbaycanda innovasiya yönümlü iqtisadiyyatda pozitiv dəyişikliklərə nail olmaq üçün rəqabətqabiliyyətli emal müəssisələri yaradılmalı və onların investisiya
təminatının əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması hesabına innovasiya
fəaliyyəti genişləndirilməlidir.
İnnovasiya proseslərinin təşkili və tənzimlənməsində dövlətin
rolunun getdikcə artması inkişaf etmiş ölkələrdə dövlətin elmitexniki və ya innovasiya siyasətinin işlənib hazırlanmasını və
ardıcıl həyata keçirilməsini zəruri etmişdir. Bu sahədə beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, innovasiya siyasəti dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib
hissəsidir. Bu siyasət innovasiya proqramlarının və layihələrinin
dövlət tərəfindən dəstəklənməsi mexanizmlərini müəyyənləşdirir.
Dövlət innovasiya siyasəti yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi, əhalinin
həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkənin müdafiə (hərbi), texnoloji və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üçün innovasiya fəaliyyətinin prioritetliyinin qəbul edilməsi əsasında formalaşmalı və reallaşmalıdır.
Bütün bunların icrası isə sahələrdə həyata keçirilən siyasətin
məzmunundan asılıdır. Məsələn, kimya və neft maşınqayırma
sənayesində sahə siyasətinin aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata
keçirilməsi yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verə bilər:
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- innovasiya fəaliyyəti üzrə cari və perspektiv dövr üçün müvafiq plan və proqramların işlənib hazırlanması, işçi qrupunun
yaradılması;
- yeni növ kimya məhsullarının yaradılması layihələrinin işlənib hazırlanması;
- yeni növ məhsulların işlənib hazırlanması prosesinin gedişinə və onun tətbiqinə nəzarət edilməsi;
- sahədə (müəssisədə) vahid innovasiya siyasətinin həyata
keçirilməsi (kimya müəssisələrinin kooperasiya və istehsal əlaqələri nəzərə alınmaqla);
- sahənin investisiya fəaliyyəti proqramının material və maliyyə resursları ilə təmin edilməsi;
- innovasiya fəaliyyətinin ixtisaslı kadrla təmin edilməsi;
- innovasiya tədbirlərinin istehsalatda həyata keçirilməsi.
Bütün bunlarla yanaşı adı çəkilən sənaye sahələrinin müəssisələrində innovasiya strategiyası və investisiya-innovasiya siyasəti formalaşarkən aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərə alınmalıdır:
1. Kimya məhsullarının çeşidlərinin təzələnməsi, onların istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, yeni məhsulların və
texnoloji proseslərin mənimsənilməsi;
2. İstehsalın idarə edilməsi prosesinin səmərəli təşkili;
3. Müəssisələrin marketinq və XİF-in qiymətləndirilməsi əsasında inkişaf meylinin müəyyən edilməsi;
4. ƏMM-in problemlərinin (sahə ilə əlaqədar) həll edilməsi
yolu ilə ekoloji tarazlığın qorunması;
5. İnnovasiya mühitinin tərkib hissəsini təşkil edən elementlərin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi.
Həmin istiqamətlərin icrası fasiləsiz innovasiya prosesinin
korporativ strategiyasına, yəni təkamül yolu ilə radikal inkişafa
və məhsuldarlığın yüksəldilməsinə və həmin kontekstdə sistemli
sinerji yanaşmaya əsaslanan innovasiya layihələrinin işlənilməsi
və həyata keçirilməsinə söykənməlidir.
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1.4. Strategiyanın seçilməsinə təsir edən amillər
Hər bir sənaye müəssisəsi (birlik, firma), mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, mürəkkəb sosial-iqtisadi sistemdir və onun
fəaliyyətinə müxtəlif xarakterli (tək və ya qrup şəklində) xarici
amillər təsir göstərir. Lakin həmin amillər müəssisə tərəfindən
idarə olunmur, odur ki, həmin mühitin təsirinə uyğunlaşmaq üçün
onun yaratdığı problemləri araşdırıb, düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Xarici mühitin yaratdığı hər hansı bir problemin həlli və
yaxud imkanlardan istifadə üzrə qərarlar nəticədə, müəssisənin
(birliyin, şirkətin, firmanın) daxili mühit amilləri nəzərə alınmaqla qəbul edildir. Odur ki, xarici və daxili mühitin təsiri nəzərə
alınmaqla, müəssisə üzrə müvafiq inkişaf strategiyası – «gələcəyin ssenariləri» işlənib hazırlanır. Bu zaman əsas məqsəd gələcəyi təsvir etmək və inkişaf variantlarını işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Qabaqcıl firmaların iş təcrübəsində belə ssenarilərin adətən
iki tipinin hazırlanmasına üstünlük verilir.
Birinci tip ssenarilər təşkilatın proqnozlaşdırılan vəziyyətinə
aparan addımlar ardıcıllığının, eləcə də bu prosesə həlledici təsir
göstərən amillərin və hadisələrin təsvirindən ibarətdir, ikinci tip
ssenarilər təşkilatın proqnozlaşdırılan, arzuolunun obrazına nail
olduqda onun üçün mümkün nəticələrin təsvirini özündə əks etdirir. Təcrübədə belə təsvir alqoritm formasında çıxış edir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin (ABŞ, Almaniya, Yaponiya
və s.) qabaqcıl firmalarının strateji idarəetmə üzrə təcrübədə istifadə etdikləri iş üslubunun öyrənilib ümumiləşdirilməsi əsasında
«gələcəyin ssenariləri» alqoritminin mərhələlərini, onların mahiyyəti və tərkibini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (cədvəl 1.1).
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Cədvəl 1.1.
Strateji idarəetmədə «gələcəyin ssenariləri»
alqoritminin məzmunu
Mərhələlər
I. Tədqiqat predmetinin
müəyyən olunması və
onun strukturlaşdırılması

II. Tədqiqat predmetinə,
onun strukturlaşdırılmasına təsir göstərən amillərin
müəyyən olunması

III. İnkişaf tendensiyalarının müəyyən olunması

IV. Gələcəyin alternativ
ssenarilərinin işlənib
hazırlanması və seçilməsi
V. Seçilmiş inkişaf
strategiyalarının şərhi.
Əks təsir göstərə bilən
hadisələrin uçotu

Mahiyyəti, tərkibi
- Tədqiqat predmetinin müəyyən olunması
(məsələn: Azərbaycanda minik
avtomobilləri istehsalı);
- Tədqiqat predmetini xarakterizə etməyə
imkan verən göstəricilərin (indikatorların)
təyin olunması;
- Hansı əlavə informasiya vacibdir;
- Tədqiqat predmetinin faktiki vəziyyətinin
təhlili.
- Amillərin və alternativlərin seçilməsi
(ekspertiza metodu, «beyin hücumu» və
s.);
- Amillərin təsir istiqamətlərinin və
qüvvələrinin təyin olunması (pozitiv və
neqativ təsir);
- Tədqiqat predmetinə təsir göstərən
amillərin strukturunun müəyyən olunması;
- Qarşılıqlı əlaqələrin qrafik təsviri.
- Tədqiqat predmetinin faktiki vəziyyətinin
proqnozu (ekspertiza metodu);
- Aşkar və qeyri-aşkar inkişaf sahələri
üçün inkişaf alternativlərinin müəyyən
olunması və əsaslandırılması.
- Alternativ ssenarilərin işlənib hazırlanması və onların kompleksliliyinin,
məntiqliliyinin, ziddiyyətli olmadığının
yoxlanılması.
- Seçilmiş ssenarilərin inkişaf proqnozu
(müxtəlif dövr aralıqları üçün çoxlu
alternativlərin işlənib hazırlanması – 2020
və yaxud 2025-ci ilə qədər və s.);
- Götürülmüş ssenarilərin detallı, genişləndirilmiş redaktə olunmasının işlənib
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VI. Ssenarinin sonuncusu,
qəti variantların işlənib
hazırlanması və mümkün
itkilər riskinin səviyyəsinin endirilməsi

VII. Ssenarinin təcrübi
əsasa keçirilməsi

hazırlanması. İnkişaf yoluna təsir edə
biləcək müqavimət (əks tsir) hadisələrinin
nəticələrinin müəyyən olunması (məsələn:
yeni texnologiya – prinsipial yeni
avtomobil konstruksiyası və s.).
- Bütün yenidən ayrılan amillər və hadisələr nəzərə alınmaqla «gələcəyin ssenarisi»nin formulə edilməsi;
- Ssenarinin əsas ideyasından kənarlaşmaların təsirinin qiymətləndirilməsi;
- Təşkilatın başlanğıc obrazından (surətindən) mümkün kənarlaşdırmaların qiymətləndirilməsi.
- Təşkilatın inkişaf strategiyasının
formalaşdırılması;
- Təşkilatın inkişaf planları sisteminin
işlənib hazırlanması (strateji plan, inkişaf
planları, cari planlar, proqramlar və
layihələr).

Qeyd edilən alqoritmin (ssenarinin) işlənib hazırlanması üzrə
mövcud olan çoxsaylı yanaşmaların aşağıdakı üç ümumi aspektini formalaşdırmaq olar:
1. Gələcəyin ssenarilərinin işlənib hazırlanmasının çıxış nöqtəsi həmin təşkilatın əsl strateji vəziyyətinin dəqiq qiymətləndirilməsi olmalıdır.
2. Qeyri-müəyyən inkişaf tendensiyaları olan təsir amilləri
üçün xüsusi proqnozlar işlənilməli və ekspertlərin daha rasional
cəlbedici təkliflərini özündə əks etdirməlidir.
3. Özündə müəyyən məntiqi şəkili (təsviri) əks etdirən çoxlu
alternativ «gələcəyin ssenariləri» işlənib hazırlanmalıdır.
Proqnozlaşdırma ilə uzun müddət məşğul olan ekspertlərin
fikrincə «gələcəyin ssenarisi»nin işlənilməsi müəssisəsinin (firmanın, şirkətin) missiya və məqsədlərinin seçilməsində, növbəti
10-20 il üçün inkişaf strategiyasının (proqnozların) işəlnilməsi və
müəyyən edilməsində yeni imkanların aşkara çıxarılmasında olduqca faydalıdır.
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Qloballaşan dünyada iqtisadi və maliyyə böhranların baş verməsi və zaman-zaman təkrarlanması hər bir şirkət üçün «gələcəyin ssenarisi»nin işlənilməsini aktuallaşdırır. Xarici mühitin şirkətlərin fəaliyyətinə təsir dərəcəsi artdıqca strategiyaların hazırlanmasında sosial tələblərin əhəmiyyəti də artmağa başlayır. Bütünlükdə şirkətin (firmanın, müəssisənin) strategiyasının sosial tələblərə cavab verməsi aşağıdakı vəzifələrin zəruriliyini şərtləndirir:
 işgüzar fəallığı cəmiyyətin maraqları və etik normaları
çərçivəsində reallaşdırmaq;
 cəmiyyətin tələblərinə və sosial prioritetlərinə diqqət göstərmək;
 tənzimləyici normalara riayət etmək;
 səhmdarlar və cəmiyyətin maraqları arasında balansın
qorunması.
Şirkətdə (firmada) təhlükə və imkanlar xarici mühitin yeddi
sahəsində (amilində) əmələ gələ bilər. Onların təsnifatı 1.12 saylı
şəkildə əks etdirilmişdir.

Şəkil 1.12. Xarici mühit amillərinin təsnifatı
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Həmin amillərin mahiyyətini və təsir dərəcəsini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar.
İqtisadi amillərin təhlil zaman inflyasiya (deflyasiya) templəri, vergi dərəcəsi, beynəlxalq ödəmə balansı, əhalinin bütünlükdə və sahələrdə məşğulluq səviyyəsi, müəssisələrin ödəmə qabiliyyəti nəzərdən keçirilir.
Siyasi amillərin təhlili zamanı ölkələr arasında tariflər və
ticarət üzrə razılaşmaları, proteksionist gömrük siyasətini (III
dünya ölkələrinə yönəldilmiş), yerli hakimiyyət orqanlarının və
mərkəzi hökumətin normativ aktlarını, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin inkişaf səviyyəsini, dövlət aparatı və siyasətçilərin
antiinhisar qanunvericiliyinə münasibətini və işçi qüvvəsinin tutulması məhdudiyyətini izləmək lazımdır.
Bazar amilləri təşkilatının işinin effektivliyinə dolayı təsir
göstərən çoxlu sayda xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Onların
təhlili firma rəhbərliyinə öz strategiyasını dəqiqləşdirməyə və təşkilatın bazardakı mövqeyini möhkəmləndirməyə imkan verir.
Təşkilat rəhbərliyi daima texnoloji xarici mühiti izləməyə
borcludur ki, təşkilatın özünün mövcudluğu üçün təhlükə olan
dəyişikliklərin meydana gəlməsi anını buraxmasın. Bu, xüsusən
ona görə vacibdir ki, texnoloji xarici mühitdə dəyişiklik təşkilatı
rəqabət şəraitində ümidsiz, çarəsiz vəziyyətə sala bilər. Texnoloji
xarici mühitin təhlili istehsalın texnologiyasında konstruksiya
materiallarındakı dəyişiklikləri (tamamilə yeni texnologiyanın yaradılmasının başlanğıc anını qaçırmaq xüsusilə vacibdir), yeni
məhsulların və xidmətlərin layihələşdirilməsi üçün hesablama
texnikasının tətbiqini (idarəetmədə), informasiyanın yığılması,
emalı və ötürülməsi texnologiyasında, rabitə vasitələrində baş verən dəyişiklikləri nəzərə almalıdır.
Rəqabət amillərinin təhlili təşkilat rəhbərliyi tərəfindən rəqiblərin fəaliyyətinə daimi nəzarəti nəzərdə tutur. Təhlilin mahiyyətini aşağıdakı suallara cavabların axtarılmasında görmək olar:
- rəqibi fəaliyyətə nə gətirir? – o, nə edir? – o, nə edə bilər?
Rəqiblərin təhlilində 4 tədqiqat (diaqnostika) zonasını fərqləndirirlər:
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a) rəqiblərin gələcək məqsədlərinin təhlili;
b) onların cari strategiyasının qiymətləndirilməsi;
c) rəqiblərə münasibətdə ilkin şərtlərin qiymətləndirilməsi;
ç) sahənin inkişaf perspektivi, rəqiblərin güclü və zəif tərəflərinin öyrənilməsi.
Xarici mühitin sosial amilləri özündə dəyişən ictimai
dəyərləri, məqsədləri, münasibətləri, ümidləri və adətləri özündə
birləşdirir. İqtisadi qeyri-sabitlik şəraitində təşkilat üçün böyük
təhlükə olan çoxlu problemlər məhz sosial mühitdə yaranır. Bu
problemlərin öhdəsindən effektiv gəlmək üçün təşkilat bir sosial
sistem kimi özü dəyişilməli və xarici mühitə uyğunlaşmalıdır.
Beynəlxalq amillərin təhlili milli təşkilatlar üçün çox vacib
əhəmiyyət kəsb edir. Çoxlu iri və orta təşkilatlar beynəlxalq bazarda aktiv fəaliyyət göstərirlər və ya göstərməyə hazırlaşırlar.
Digər ölkələrin hökumətlərinin milli bazarın ümumilikdə və ya
ayrı-ayrı sahələrinin müdafiəsi və ya genişləndirilməsi üzrə səylərin nəzərdə tutan siyasətini izləmək lazımdır.
Nəzərdən keçirilmiş amillər qruplarının tədqiqat yolu ilə aparılmış xarici mühitin təhlili təşkilat rəhbərliyini maraqlandıran
suallara cavabların tapılmasını asanlaşdırır:
- xarici mühitdəki hansı dəyişikliklər təşkilatın cari strategiyasına təsir göstərir?
- hansı amillər ümumfirma məqsədlərinə nail olunması üçün
böyük imkanları əks etdirir?
Qeyd edilən xarici mühit amilləri də nəzərə almaqla, şirkətin
(firmanın) strategiyasının formalaşmasına təsir göstərən amilləri
aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar (şəkil 1.13).
Strategiyanın müəyyən edilməsində ən mühüm amillərdən biri də sahənin cəlbediciliyi və bu sahədə rəqabətin intensivliyidir.
Bu amillərin qiymətləndirilməsi şirkətə «bazarda hansı mövqenin
tutulması» və «hansı rəqabət strategiyasından istifadə etməli»
suallarına cavab verməyə imkan verir. Müəssisənin strategiyası
sahənin xüsusiyyətlərinə və rəqabət mühitinə tamamilə uyğun
olmalıdır.
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Şəkil 1.13. Strategiyanın formalaşmasına təsir göstərən amillərin
təsnifatı
Strategiya elə qurulmalıdır ki, yaranmış imkanlardan, xüsusilə
rəqabət üstünlüyünün yüksəldilməsi ilə əlaqədar olan imkanlardan mümkün qədər yüksək səviyyədə istifadə olunsun. Şirkətin
yaxşı əsaslandırılmış məqsədləri inkişaf imkanlarının yaranması və
istifadəsinə, eyni zamanda şirkətin mövcud və gələcək mövqeyinin
müdaifəsi ilə əlaqədar olur. Strategiyanın uğurlu olması üçün onu
bazarın imkanları və xarici mühitin təhlükələri ilə bağlı surətdə
hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün bazarın imkanlarından istifadə
istiqamətində hücum tədbirləri, uzunmüddətli rəqabət mövqelərinin qorunması üçün isə müdaifə tədbirləri hazırlanmalıdır.
Xarici şirkətlərdə strategiyaların hazırlanması üzrə təcrübə
göstərir ki, strateji alternativlərin seçilməsində şirkətin rəqiblərə
nisbətən peşəkarlığının yüksəkliyi əsas meyar kimi qəbul edilsə
daha yaxşı olar. Strategiya şirkətin güclü və zəif cəhətlərini nəzərə alaraq onun rəqabət imkanları üzərində qurulmalıdır.
Təşkilatın güclü və zəif tərəfləri. Xarici mühitin təhlilini
aparmaq və təhlükə yaradan və yaxud yeni imkanlar açan amillər
haqqında məlumatlar əldə edərək rəhbərlik özünün zəif və güclü
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tərəflərini qiymətləndirilməlidir. İmkanlardan yararlanmaq üçün
firmanın daxili qüvvəsi varmı və xarici təhlükələrlə bağlı gələcək
problemləri hansı daxili zəifliklər mürəkkəbləşdirə bilər. Təşkilatın güclü və zəif tərəflərinin təhlili məhz buna xidmət edir. Daxili problemlərin diaqnostikası üçün istifadə olunan metodu
idarəetmə müayinəsi adlandırırlar. O, təşkilatın müxtəlif funksional zonalarının kompleks tədqiqinə əsaslanıb və qoyulmuş vəzifədən asılı olaraq metodiki cəhətdən sadə və ya daha mürəkkəb ola
bilər. Strateji planlaşdırma məqsədləri üçün müayinəyə 5 funksional zonanı – marketinq, maliyyə (mühasibət uçotu), istehsal,
heyət və eləcə də təşkilati mədəniyyət və təşkilatın imicini daxil
etmək tövsiyə olunur. Burada biz təşkilatın funksional zonalarının
tədqiqi üçün istifadə olunan yalnız bir neçə göstəricini və onların
bəzi xüsusiyyətlərini nəzəndən keçirəcəyik. Marketinq funksiyasının təhlili zamanı tədqiqatın 7 vacib elementinə diqqət yetirmək
lazımdır (şəkil 1.14).

Şəkil 1.14. Marketinq funksiyasının təhlili zamanı tədqiqatın
vacib elementləri
Həmin elementlərin mahiyyətini qısa şəkildə aşağıdakı kimi
şərh etmək olar.
Bazar payı və rəqabətliliyi. Bazarın ümumi tutumuna faizlə
nisbətdə bazar payı firmanın uğurlu fəaliyyətini xarakterizə edən
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əsas göstəricilərdən biridir, belə ki, firmanın bazar payı ilə onun
effektli işi arasında müəyyən asılılıq vardır. Eyni zamanda bu?
əksər firmaların əsas məqsədi olduğundan və rəhbərlik daima ona
nəzarət etməlidir.
Çeşidin müxtəlifliyi və keyfiyyəti. Onlar çox halda firmanın
dayanıqlığını müəyyən edirlər. Amma burada müxtəlif yanaşmalar mümkündür. Bir firma öz başlıca uğurunu məhsulun keyfiyyətinin təmin olunmasında görərək məhdud çeşiddə məhsul buraxır,
ildə bir və ya iki yeni məhsul mənimsəyir. Digər firma hər il onlarla və yüzlərlə məhsul mənimsəyir.
Bazarda və alıcıların strukturunda dəyişikliklərin tədqiqi firma rəhbərliyi üçün kifayət qədər mürəkkəb vəzifədir. Bu vəzifəni
cəmiyyətin sosial təbəqələşməsi, əhalinin əsas kütləsinin gəlirləri
səviyyəsinin dəyişməsini və ictimai dəyərlərin dəyişməsini çətinləşdirir.
Bazar tədqiqatları və işlənib hazırlanmaları. Firmanın
(şirkətin) daima rəqabət qabiliyyətliliyinin saxlanması üçün yeniyeni məhsulların və xidmətlərin, eləcə də bazarların geniş tədqiqatını işləyib hazırlamaq vacibdir.
Alıcılara satışdan qabaq və satışdan sonrakı xidmət. Səmərəli və yaxşı satışdan sonrakı xidmət böyük həcmdə satışlara
sərait yaradır, o alıcıların firmaya yolladığın saxlayır və formalaşdırır, yüksək satış qiymətlərini təyin etməyə imkan verir.
Satış, reklam və malların yeridilməsi. Bu göstəricilər marketinq funksiyasının təhlilində mərkəzi yerlərdən birini tutur. Firma
bazarda o halda uğurlara bel bağlaya bilər ki, onun aktiv və səriştəli satıcıları, aqressiv, yaradıcı mütəşəkkil reklamı məhsulların
və xidmətlərin irəlilədilməsi planı olsun.
Mənfəət. Mənfəət – müəssisənin (firmanın) fəaliyyətinin
ümumiləşdirilmiş göstəricisidir. Buna görə də müxtəlif istiqamətlərindən, məhsul və xidmətlərdən alınan mənfəətə daima nəzarət
etmək marketinq üzrə menecerin əsas funksiyasıdır. Bu zaman
şirkətlər (firmalar) birinci dərəcəli əhəmiyyəti öz əməliyyatlarının
səmərəliliyinə yönəltməlidirlər.
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Maliyyə (mühasibat uçotu). Firmanın maliyyə vəziyyəti
əksər halda rəhbərliyin gələcəkdə hansı strategiyanı seçəcəyini
müəyənləşdirir. Maliyyə vəziyyətinin xərc elementləri üzrə təhlili
firmanın artıq mövcud olan və potensial zəif tərəflərini aşkarlamağa kömək edir. Bir qayda olaraq, maliyyə vəziyyətinin təhlili
maliyyə təftişi metodları ilə auditor tərəfindən aparılır. Bu, kifayət qədər əmək və vaxt tutumlu olmaqla firmanın çoxlu sayda
əməkdaşının cəlb olunmasını tələb edən işdir.
Səy göstərmək lazımdır ki, aparılan maliyyə təftişi firmanın
həmin dövrdə normal fəaliyyətinə maneçilik törətməsin.
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II.
TƏŞKİLATIN STRATEJİ
MENECMENT SİSTEMİ
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2.1. Təşkilatın strateji baxışı (vizionu),
niyyəti (missiyası) və məqsədləri
Təşkilatın strategiyası uzunmüddətli dövr üçün onun miqyas
və inkişaf istiqamətini müəyyən edir və işgüzar fəaliyyət üzrə
verilən operativ qərarların təşkilatın uzunmüddətli maraqlarına
uyğunluğunu təmin edir.
Strategiya hər bir işçinin, bölmənin, səviyyənin ümumi məqsədlərə doğru irəliləməsinə zəmin yaradır. Ona görə də işgüzar
təşkilatın strategiyası aydın olmalı və hər bir cari qərarın uzunmüddətli təsirləri nəzərə alınmalıdır.
Təşkilatlarda strateji hədəflərinin sərgilənməsi ilk öncə strateji baxış (vizion) və niyyətin (missiya) hazırlanmasından başlayır. İqtisadi leksikona baxış anlayışı ötən əsrin 90-cı illərində daxil edilmişdir. Təşkilatın strateji baxışı – onun potensialı və gələcəyə ümid həvəsi ilə seçilərək arzularını ifadə etdirir. Eyni zamanda işgüzar təşkiatın hazırki dövr üçün hazırladığı və icra etdiyi strateji baxışı mövcud ola bilər. Məhz bunları nəzərə almaqla
şirkətin “indiki zaman üçün” və “gələcək dövrlər üçün” strateji
baxışlarını fərqləndirirlər. Bundan əlavə strateji baxışı əhatə
dairəsinə və iyerarxiya səviyyəsinə görə də təsnifləşdirmək olar.
Çağdaş dövrdə qeyri-müəyyən və sürətlə dəyişən xarici mühit
işgüzar təşkilatlarda maliyyə gücünü deyil, məhz gələcəyin xəyali
təsvirini ön plana çəkir. Yəni, müəyyən işə başlarkən sahibkarlıq
ideyası pul vəsaitinin olmasından daha vacibdir. Buna görə də,
menecmentin bir metodu kimi “baxışa söykənən menecment”
ərsəyə gəlmişdir ki, bu da öz növbəsində həm menecmentin, həm
də işçilərin oyanış motivlərini və fəaliyyətini bir yerə istiqamətləndirir.
Stateji baxış “beyin hücümu” metodu ilə hazırlandıqda, o,
daha yaxşı effekt verir. Ümumiyyətlə təkcə, strateji baxış deyil,
həmçinin təşkilatın niyyəti, məqsdləri və ayrı-ayrı biznes strategiyaları da “beyin hücümu” vasitəsilə hazırlanarsa, fikrimizcə, o,
ideal olmasa da, daha məqsədəuyğun olar.
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Strateji baxışın aydınlığı, təşkilatın əməkdaşları tərəfindən
onun qəbul olmasını və sonrakı inkişafını təmin edir. Belə ki,
əməkdaşlar tərəfindən onun qeyd-şərtsiz qəbulu biznesin məqsəd
və fəaliyyətlərinin təşkilatın korporativ mədəniyyəti ilə əlaqə
yaratmasına və eyni zamanda korporativ dəyərlərin, inancların
strateji baxışa istiqamətlənməsinə şərait yaradır.
Strateji görmənin iki əsas komponenti vardır:
a) metodoloji konseptin hazırlanması, yəni təşkilatın təyinatının anlaşılması;
b) emosional ismarıcın sərgilənməsi.
Təşkilatın baxışındakı ismarıclar istehlakçılara, əməkdaşlara,
mülkiyyətçilərə, tərəfdaşlara və menecmentə yönəlir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, strateji baxışa daxil olan bəyanatlar
rəqiblərin strateji baxışını təkrarlamamalı, orijinallığı ilə seçilməli
və mövcud reallığa arxalanmalıdır.
Aşağıdakı cədvəldə həmin fərqlərin məzmununu aydın şəkildə gömək olar (cədvəl 2.1).
Cədvəl 2.1.
Zəif səslənən bəyanat
«İnsanların mənafeyini
əsas götürməklə,
şirkətin hər bir işçisinə
xüsusi qayğı göstəririk»

Meydana çıxan suallar
«İnsanların mənafeyi»
dedikdə nə nəzərdə
tutulur?
Konkret olaraq hansı
qayğı?

«Biz biznes proseslərinə tədbirli yanaşmaqla
daim yüksək nəticələri
əsas tutacağıq»

«Tədbirli» dedikdə nə
nəzərdə tutulur?
«Yüksək nəticə» konkret olaraq nə deməkdir?

«Məqsədimiz bazarda
ən böyük və ən yaxşı
olmaqdır»

«Ən böyük» və «ən
yaxşı» reallıqda nəyi
ifadə edir?
Hansı kriteriyalar əsas
götürülür?
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Qüvvətli bəyanat
«Biz yeni təchizatçılarla birgə çalışaraq məhsul və xidmətin keyfiyyətini yüksək tutacaq, müştəri məmnuniyyətinə, dəyərlərə əhəmiyyətli
dərəcədə fərqli şəkildə önəm
verəcəyik»
«Komandamız müştərilərin
yüksək etimadını qazanmaq
üçün partnyorlarımızla birgə
şirkətin strategiyasını və inkişaf siyasətini uğurla yerinə
yetirir»
Şirkətimiz hər 3 ildə dövriyyəsini 2 dəfə artıracaq, eyni
zamanda mənfəəti, kapitalı
artırmaqla bu nəticələrdən
birlikdə faydalanacağıq

Missiya bəyanatları baxış bəyanatlarından fərqli olaraq daha
konkret məqsədləri ifadə edir. Missiyada firmanın əsas fəaliyyəti,
bazardakı mövqeyi, nüfuzu, ləyaqəti, psixoloji imici, prinsipləri
və s. qeyd edilir. Missiya haqqında məsələlər müəssisənin nizamnaməsində və ya təsis müqaviləsində göstərilir. Orda qeyd edilən
elementlər həm alıcılar, tərəfdaşlar, həm də işçilər arasında qorunub saxlanmalıdır. Firmanın imici ilk növbədə onun funksiyaları,
daxili və xarici təsir amlləri ilə xarakterizə edilir.
Bu funksiyalara aşağıdakıları aid etmək olar:
 firmaya və onun məhsuluna inamın təmin edilməsi;
 təkmil standartların simvollaşdırılması;
 işgüzar və ya sosial mühitə asan daxil olmaq imkanı;
 üstünlüklərin nümayişi;
 firmaya qarşı diqqətin cəlb edilməsi.
Fəaliyyətdə olan firmada hər hansı beynəlxalq təcrübənin qəbul edilməsi aşağıdakıların təsiri altında formalaşmalıdır:
 reklam fəaliyyəti;
 qiymət siyasəti;
 məhsulun keyfiyyəti;
 sosial cavabdehliyin nümayiş etdirilməsi, tərəfdaşlar və alıcılarla qarşılıqlı münasibətin qurulması;
 idarə aparatının (ofisin) tərtibatı və işçilərin xarici
görünüşü (şəkil 2.1).
Təşkilatın missiyası onun mövcudluq səbəbi olub, fəaliyyət
fəlsəfəsini – rəqiblərdən fərqli dəyərləri, davranış normaları,
korporativ ruhu ifadə edərək, strategiyanın formalaşdırılması prosesinin mühüm amili kimi çıxış edir. Çünki, strategiyaların hazırlanması və seçilməsi prosesində missiya strategiyalara istiqamət
verir, eləcə də mövcud missiyaya görə təhlillər aparılır və strategiyalar müəyyənləşir. Missiya bazar konyukturundan və texnoloji
inkişafdan asılı olaraq müəyyən vaxtdan sonra dəyişə bilər. Çünki, starteji idarəetmə və təhlil prosesində missiya özünü nəticə
şəklində də göstərir. Belə ki, aparılan təhlillərə əsasən firma mövcud missiya ilə uğurlu fəaliyyətini davam etdirə bilmirsə yeni
missiya müəyyənləşdirməlidir.
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Şəkil 2.1. Firmaının imicini xarakterizə edən elementlər
Missiyada aparılan dəyişiklik görülən işi qismən və ya kökündən
dəyişə bilər. Öz növbəsində fəaliyyət fəlsəfəsi və işə yanaşma
tərzindəki köklü dəyişikliklər də missiyada dəyişikliklər aparılmasına səbəb ola bilər. Missiya müəssisənin fəaliyyət sahəsi və
işçilər arasında psixoloji mühitin vəziyyətinə aydınlıq gətirərək
strateji planlaşdırmanın konseptual əsası kimi çıxış edir. Missiya
anlayışı iqtisadi ədəbiyyata hərbidən gəlib və yerinə yetirilməsi
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nəzərdə tutulan tapşırıq kimi izah edilir. İqtisad elmində isə missiya məfhumuna hər müəllif özünəməxsus məna verməyə çalışmış və onların ən geniş yayılmışlarından aşağıdakıları qeyd edə
bilərik:
- missiya – biznes növünü fərqləndirən məqsədin dəqiq xarakteristikasıdır;
- missiya – biznesin mövcudolma səbəbinin deklarasiyasıdır;
- missiya – uzunmüddətli perspektivdə biznesə baxışdır;
- çox vaxt missiyanı biznesin məqsədi, fəlsəfəsi, dəyəri və
prinsipi, yaxud sadəcə təsəvvürü kimi müəyyənləşdirmək olar.
Missiyaya verilən müxtəlif təriflərin təhlili göstərir ki, onlardan hər biri aşağıdakı suallara cavabı tapmağa özünəməxsus cəhd
edir:
1. Biz nə edirik və başqalarının etdiklərindən nə ilə fərqlənirik?
2. Bizim məhsulu, yaxud xidməti alan istehlakçı hansı faydanı
görür?
3. Bizim biznes həyatı nəyi dəstəkləyir və nəyə xidmət edir?
4. Bizim istehlakçı kimdir? O, bizdən nə gözləyir?
Başqa sözlə, missiyanın formalaşdırmağa edilən bütün səylər
biznes fəaliyyətinin mahiyyətini, yəni biznes-ideyasını müəyyənləşdirməyə göstərilən cəhddir.
SOCAR-ın dayanıqlı inkişaf haqqında hesabatında onun
missiyası aşağıdakı kmi formalaşdırılmışdır:
Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji təhlükəsizliyini,
neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı üzrə strateji maraqları
təmin etmək, qabaqcıl və ekoloji təmiz texnologiyalardan istifadə
edərək Azərbaycanın elmi-texniki, iqtisadi və intellektual potensialının artırılmasına dəstək olmaq, regional və beynəlxalq enerji
layihələrində həlledici mövqe tutmaq, karbohidrogen ehtiyatlarının və emal məhsullarının daxili və xarici bazarlarda satışından
maksimal mənfəət əldə etməkdir.
Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma sənayesinin inkişafı üzrə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən proqramda
«Azneftkimyamaş» Açıq Səhmdar Cəmiyyətində (ASC) qarşıya
qoyulan missiya avadanlıqların, maşın və mexanizmlərin istehsa51

lının genişləndirilməsi, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bu məhsullar üzrə ixrac potensialının artırılması, sahənin elmi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni neft-mədən avadanlıqlarının
işlənilməsi və sınaq nümunələrinin hazırlanması, təcrübə-sınaq
mərkəzlərinin yaradılması, beynəlxalq standartların (API, İSO9001 və s.) geniş tətbiq edilməsi, fərdi layihələr əsasında maşınqayırma müəssisələrinin yenidən qurulması, istehsalatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-perspektiv istehsal güclərinin
konversiyası, maşınqayırma sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Bu missiyanın yerinə yetirilməsi istiqamətində bəzi addımlar atılmışdır. Belə ki, son illərdə Yaponiya hökumətinin ayırdığı qrant
hesabına «Azneftkimyamaş» ASC-in istehsal etdiyi bir çox məhsullar Amerika Neft İnstitutunun (API) standartları və İSO-9001
beynəlxalq sistemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.
Təşkilatın missiyası hazırlanarkən aşağıdakı bəzi xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır:
• Təşkilatın yaranması və fəaliyyət profilinin müəyyən olunması;
• Mülkiyyətçilərin və top menecerlərin rəhbərlik üslubu və
davranış metodları;
• Təşkilatın kadrlarının hazırlıq səviyyəsi və onların potensialından istifadə sistemi;
• Təşkilatı digər təşkilatlardan fərqləndirən üstünlüklərinin
və imkanlarının olması və bunlardan istifadə səviyyəsi.
Məqsəd öz növbəsində missiyanın məzmunundan asılı olaraq
təşkilatın arzuladığı vəziyyəti və fəaliyyətin konkret istiqamətini
ifadə edir. Hazırda qabaqcıl şirkətlər öz məqsədlərini 4 sfera üzrə
müəyyən edirlər:
• gəlirlilik üzrə mənfəətin həcminin artırılması, dividentlərin
ödənilməsi, borcların qaytarılması qaydası və s.;
• müştərilərlə iş üzrə satış həcmi və onun artım tempi, xüsusi
çəkisi, stimullaşdırılması, reklam, təbliğat və s.;
• əməkdaşların maddi rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə
əmək haqqının artırılması, kadrların peşə və ixtisas səviy52

yəsinin yaxşılaşdırılması, kadrların hazırlanması və s.;
• sosial məsuliyyət üzrə xeyriyyə işləri, yardımlar, sosial
problemlərin həlli və s.
Məqsəd fəaliyyətin konkret istiqaməti kimi plan dövründə məzmunu (nəyə çatmaq istəyirik); miqdar (nə qədər əldə etmək
istəyirik); vaxt məhdudiyyətini (nə vaxt əldə etmək istəyirik) əks etdirməlidir.
Düzgün formalaşmış məqsədlər əlçatanlıq, çeviklik, ölçülə
bilən, konkretlik, qəbul edilən, uyğunluq (uzunmüddətli məqsədlər missiyaya, ortamüddətli məqsədlər isə - uzunmüddətli məqsədlərə uğun olmalıdır) kimi tələblərə cavab verməlidir.
Əgər əvvəllər işgüzar təşkilatın başlıca məqsəd gəlirin artırılması hesab olunurdusa, hazırki dövrdə gəlirlilik potensialının artırılması və müştəriyə istiqamətlənən idarəetmə tərzi ön plana çıxmışdır.
Piter Druker təşkilatın məqsədini onun müştərilərinin sayının artırılmasında görür. Qərb ölkələrində məqsədləri maliyyə və
strateji olmaqla 2 tipə bölürlər: maliyyə tipinə görə -gəlirlərin
artımı, yüksək dividendlər, sərmayə üzrə gəlirin artımı, səhmlərin
dəyərinin artımı və s. aid edilir; strateji məqsədlərə görə - təşkilatın bazarda xüsusi çəkisinin artımı, məhsulun keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, məsrəflərin azaldılması, təşkilatın nüfuzunun artırılması, istehlakçılara xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi, xarici
bazarlarda rəqabət qabiliyyətli fəaliyyət və s.
Strateji məqsədlər müəyyən edildikdən sonra isə hər məqsəd üçün strateji dəst və ya plan hazırlanır. Strateji məqsədləri
fəaliyyətin hər hansı konkret sahəsində güclü rəqabət mövqelərinin yaradılmasına yönəltmək məqsədəuyğundur. Adətən növbəti
sək kiz əsas sahəni ayırırlar ki, bununda əsasında təşkilat öz
məqsədlərini müəyyənləşdirir: bazardakı vəziyyət; innovasiyalar;
məhsuldarlıq; resurslar; gəlirlilik; idarəetmə aspektləri; heyətin
işə münasibəti; sosial məsuliyyət.
Təşkilatın fəaliyyət kredosunu da qeyd etmək yerinə düşərdi.
Kredo firmanın daxili tamlığını yaradaraq işçiləri təşkilati məqsədlərin nail olunmasına yönəldir. Təşkilatın kerdosunda qısa for53

mada müəssisənin niyyəti öz əksini tapır. Məsələn: “General Motors” korporasiyasının kredosu “istehlakçını yüksək keyfiyyətli
avtomobillərlə təmin etmək”dən ibarətdir. “Azersun Holdinq”-in
kredosu “keyfiyyətli məhsullarla insanlara xidmət”, “AG bank”ın kredosu “zəngin olmaq haqqınızdır”, “Bakcell”-in kredosu
“dəyişək inkişaf edək” kimi qeyd edilmişdir.
Firmada seçilmiş strategiyanın səmərəliliyi bazarın genişləndirilməsi və idarəetmə mədəniyyəti ilə birbaşa əlaqəlidir.
Bazarın genişləndirilməsi məhsul və xidmətlərin yeni istifadəçilərinin aşkarlanaraq cəlb edilməsi və ya yeni məhsulların hazırlanması ilə ola bilər. Yeni istifadəçilərin ölkə daxilində və
onun hüdudlarından kənarda olması mümkündür. Bu baxımdan
ayrı-ayrı xarici firmaların iş təcrübəsi maraq doğurur. Odur ki,
onların qısa məzmununu açıqlamağa ehtiyac görürük. Məsələn,
“Asda” kompaniyası (hazırda Wal-Marta məxsusdur) istehsal etdiyi yeyinti məhsullarına yeni müştərilər tapmaq üçün öz
fəaliyyətini bazarlarının yerləşdiyi Yorkşirdən cənuba yönəltdiyi
vaxtda, Sainsbury yeni bazarlara hücumu ölkənin cənub-şərqindən şimalına istiqamətlənməklə həyata keçirdi. Yeni seqmentləri
həm də məhsula olan mövcud və ya gizli tələbatlarla da əldə etmək olar. Əvvəllər məhsullarını ancaq xəstə uşaqların valideynlərinə satan “Lucozade” nin mövqeyini yüksək kalorili içkilərə
dəyişməsi məhsul bazarı üçün yeni seqmentlərin aşkar edilməsinə
şərait yaratdı. Klassik tipli hər hansı əlavə xidmətsiz “EasyJet” və
“Rynair” kimi aviaşirkətlərin əsaslı inkişafının arxasında təkcə
bazarın ələ keçirilməsi deyil, həm də «daha çox insanlar daha teztez uçurlar» prinsipi əsasında onun genişləndirilməsi durur.
“Ryanair” aviaşirkəti başqa heç kimin uçmadığı marşrutları dəqiq
seçərək sərnişin axınını təmin edir.
“Freelander”, “Discovery”, “Range Rover” brendlərinin aid
olduğu “Land Rover” kompaniyası sürücülərə öz maşın markalarını təklif edərək tam ötürücü avtomobillərə tələbi artırmağa
qərar verdi. İlk addımda vərəqələr və birbaşa poçt reklamları vasitəsilə şirkətin yeni ideyası ilə maraqlanan sürücülərin aşkarlanmasına başlanıldı. Daha sonra kompaniya müştərilərə geniş54

ləndirilmiş test-drayv (sürmə sınağı) təqdim edən dilerlərlə şəxsi
görüşlər keçirməyə, birbaşa poçt reklamlarının göndərilməsinə və
telefonla birbaşa marketinq aparmağa başladı. Kompaniyanın ilk
12 ayında müştərilərin məlumat bazasına 80 min potensial alıcı
əlavə edildi, 10 min test-drayv həyata keçirildi ki, onlardan 28%-i
satışla nəticələndi.
Çoxnomenklaturlu və çoxfiliallı təşkilatlar üçün baza strategiyasının hazırlanması zamanı başqa bir amilin də – təşkilatın
müxtəlif fəaliyyət sahələrinin vahid tamda necə birləşməsi, yəni
hər bir fəaliyyət növünün təşkilatın ümumi portfelində rolunun da
nəzərə alınması tələb olunur.
Firma bazar imkanları və təhlükələri, öz sahəsində uğurun
həlledici amilləri və konkret məhsulların/işlərin təşkilatın ümumi
portfelində rolunu müəyyən etdikdən sonra özünün marketinq
məqsədlərini konkretləşdirir. Təşkilatın həm qısa, həm də uzunmüddətli məqsədləri olmalıdır. Uzunmüddətli məqsədlər bütövlükdə təşkilatın uzunmüddətli perspektivdə əsas məqsədini və təyinatını göstərir. Uzunmüddətli məqsədlərə nail olmaq üçün
onları bu məqsədlərə xidmət edən daha qısamüddətli məqsədlərə
gətirmək lazımdır. Kommersiya sahəsində fəaliyyət göstərən
firmaların uzunmüddətli məqsədləri əsasən mənfəətə və ya bazar
hökmranlığına hesablanır. Qeyri-kommersiya təşkilatları da qısamüddətli və uzunmüddətli məqsədlərə istiqamətlənirlər.
Qeyd edildiyi kimi, firmanın bazar strategiyası məqsədəçatma
üsuludur. Fərz edək ki, ən yaxın rəqibindən ən azı iki dəfə çox
bazar payına malik firma hansısa bazarda liderliyi öz qarşısında
perspektiv məqsəd kimi qoyur. Bu zaman əsas strategiya mütərəqqi texnologiyanın istifadəsinə, ya daha aşağı qiymətlərə, yaxud daha yaxşı xidmətə və ya daha yüksək keyfiyyətə əsaslanmalıdır. Baza strategiyası kompaniyanın korporativ məqsədlərinə
çatması üçün təşkilatın həlledici bacarıq üstünlüyündən istifadə
edərək uğurun həlledici amillərinə təsir göstərir.
Firmanı qorumalı olan baza strategiyası məhsulun/xidmətin
həyat tsiklinin mərhələlərindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər.
Firma əsas seçimini satış həcminin və cari satışın gəlirlilik də55

rəcəsinin artırılması arasında edir. Əgər məqsəd satışı artırmaqdırsa, onda təşkilatın sərəncamında iki əsas yanaşma olur:
- bazar coğrafiyasını genişləndirmək (baxmayaraq ki, bunu
istənilən vaxt etmək mümkündür, lakin həyat tsiklinin ilk mərhələsində – inkişaf mərhələsində bu daha asan olur);
- mövcud bazarda bazar payının artırılması (kompaniya bunu
daha çox inkişafın sonrakı – yetkinlik mərhələsində istifadə edir).
Müasir şəraitdə firmanın bazar strategiyası işlənib hazırlanarkən ixrac strategiyasına xüsusi diqqət yetirilir. Həmin strategiyanı aşağıdakı əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olar:
- ixracın forması üzrə;
- ixrac edilən məhsulların çeşid və həcmi üzrə;
- ixrac bazarlarının sayına görə;
- qiymət siyasətinin tipi üzrə;
- satışın stimullaşdırılması və reklamdan istifadə üzrə;
- çəkilən xərclərin səviyyəsi üzrə.
Bazarın kəskin tələbləri şəraitində rəqabətə davam gətirməyən
firmalar xərcləri düzgün idarə etmədikləri üçün müflisləşir və
fəaliyyətlərinə xitam verirlər. Odur ki, ixrac strategiyasının işlənilməsində çox mühüm problemlərdən biri – xərclər problemidir.
Səviyyələrinə görə, xərclər strategiyasını aşağı, orta və yüksək
xərclər üzrə təsnifləşdirirlər. İxrac strategiyası firmanın beynəlxalq fəaliyyətinin üzvü tərkib hissəsini təşkil edir. Xarici ölkə
tədqiqatçılarından A.Tompson və A.Strikland «Strategiyanın işlənilməsi piramidasını» təklif etmişlər. Orada müəssisənin ümumi
strategiyasında digər strategiyaların yerini müəyyən etmək mümkündür. Marketinq strategiyasının özü isə daxili bazarda marketinq strategiyası və beynəlxalq marketinq strategiyasına ayrılır.
Sonuncunun tərkibində idxal və ixrac strategiyaları mühüm yer
tutur. Azərbaycanda ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsində 2020-ci ilədək strateji baxış aşağı və
orta dəyər məhsulları seqmentində həmin sahə müəssisələrinin
daxili istehlakçılarının ehtiyaclarının daha böyük hissəsinin ödənilməsinə nail olmaq və regional bazarda Azərbaycan məhsullarının payının artırılmasıdır. Həmin Strateji Yol Xəritəsinin
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icrası nəticəsində sənayenin strukturu təkmilləşdiriləcək, qeyrineft sənayesi iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvələrindən
birinə çevriləcək ağır sənaye və maşınqayırmanın sənayedə və
məşğulluqda payı artacaq, ümumi iqtisadi potensial 2020-ci ildən
sonrakı dövr üçün nəzərdə tutulmuş məqsədlərin reallaşdırılması
üçün hazır vəziyyətə gətiriləcək, yəni mövcud resurslardan optimal istifadəyə və müəssisələrdə səmərəli istehsal metodlarının
tətbiqinə başlanacaqdır. Müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinə təsir
edən amillər (məsələn, standartlar, texniki tənzimlənmə, kadr potensialı, innovasiyaların təşviqi, əqli mülkiyyət və s.) üzrə ciddi
irəliləyiş əldə olunacaq, onlar ənənəvi məhsul bazarında yerli iri
sifarişçilərin ehtiyaclarını qarşılacayaqdır.
Strateji xəritədə 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli
baxış aşağı və orta dəyər məhsulları seqmentinin əksər hissəsində
dəyər zəncirinin yerli imkanlar hesabına formalaşdırılması, ölkə
müəssisələrinin regional baxımdan tam rəqabətqabiliyyətli vəziyyətə gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasının regionun ağır sənaye və maşınqayırma mərkəzinə çevrilmişdir.
Beləliklə, təşkilatın baxışı – gələcək üçün arzu, xəyal edilən
durumu ifadə edir, missiya isə təşkilatın mövcudluq səbəbi kimi
baxışın əldə olunması vasitəsi olub, mövcud vəziyyəti əks etdirir.

2.2. Strateji seqmenləşdirmə
Strateji seqmentləşdirmə dedikdə müxtəlif parametr və ya
prinsip əsasında şirkətin çıxışa malik olduğu mühiti ayrı-ayrı hissələrə, yəni seqmentlərə bölünməsi başa düşülür. Xarici mühitin
müxtəlif amillərini nəzərə almaqla seqmentləşdirməni aparmaq
məqsədəuyğundur. Aparıcı şirkətlər çox vaxt bazarın strateji seqmentləşdirməsini aparırlar. Bazarın strateji seqmentləşdirilməsinin əsas məqsədi bazarı tətqiq etməklə onun əsas parametrlərini
müəyyən etməkdir. Bu da gələcəkdə firmanın fəaliyyət strategiyasının hazırlanmasında istifadə edilir. Bazarın əsas parametrlərinə məqsədli seqmentlər üzrə istehlakçı qrupları, istehlakçıların
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təlabatları və funksiyaları, seqmentlər üzrə qiymətlər və satış
müddətləri, təlabatların ödənilməsi texnologiyaları daxildir. Şirkət özünün əsas bazarını müəyyən etmək üçün bazarı ayrı-ayrı
hissələrə bölür. Hər bir bazar seqmenti oxşar təlabatları, davranışları və motivləri ilə seçilir. Şirkətin çıxışa malik olduğu hər bir
seqment – strateji təsərrüfat zonası (STZ) adlanır. STZ-nin
paramterləri aşağıdakılardır:
• Strateji təsərrüfat zonasında artım perspektivləri. Bu, məhsula olan tələbin həyat tsikli fazaları ilə əlaqələndirilməklə məhsul istehsalının potensial artım tempi ilə əks olunmalıdır;
• Rentabellik perspeltivləri. Burada əsas diqqət seçilmiş STZdə gözlənilən mənfəətlə, onun hansı məsrəflər hesabına əldə
olunması ilə müəyyənləşir;
• Gözlənilən qeyri-sabitliyin səviyyəsi – bunun nəticəsində
şirkətin bu seqmentdə artım və rentabeillik üzrə gözləntiləri öz
müəyyənliklərini itirirlər;
• Uğurlu rəqabət amilləri isə gələcəkdə rəqabət mübarizəsinin aparılmasını müəyyən edən amilləri özündə əks etdirir.
STZ-lər çoxlu dəyişənlər kimi təsvir olunur, həm də özündə
inkişafın perspektivliyi və rentabelliyi, dəyişkənliyi və qeyrisabitliyi, uğuru, rəqabət amillərini və s. əks etdirir. Bunları
əvvəlcədən bilmək çətindir. STZ-lərin seçilməsində rasional qərar
qəbul etmək və resursları STZ-lər arasında bölüşdürmək üçün
seqmentləşdirmə prosesində çoxlu sayda göstəricilər gözdən
keçirilməlidir. İlkin olaraq STZ dəsti formalaşdırılır, sonra kifayət qədər bir dar həlqəli STZ-nin seçilməsi həyata keçirilir, əks
halda onlar haqdakı qərarlar tamlığını itirəcəkdir.
STZ-in cəlbediciliyinin müəyyənlişdirilməsi aşağıdakı
prinsiplərə söykənir:
 Şirkətin maraqlandığı STZ-ni müəyyən edən iqtisadi,
sosial, siyasi və texnoloji şəraitin qlobal proqnozu;
 Mühüm tendensiyaların və təsadüfi hadisələrin müvafiq
STZ-lərə təsirinin təhlili və onların qeyri-sabitliyinin qiymətləndirilməsi;
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 Artımın və rentabelliyin keçmiş tendensiyalarının ekstrapolyasiyası;
 Mövcud tələb tendensiyalarında dəyişiklikləri formalaşdıran amillərin təhlili.
STZ-ni seçdikdən sonra təşkilat bu sahədə məhsulun nomenklaturasını işləyib hazırlamalıdır. Aşağıdakı şəkildə ayrılmış
STZ-nin alqoritmi təsvir edilmişdir (şəkil 2.2).

Şəkil 2.2. STZ-nın ayrılması qaydası
İlk olaqar “General-Electric” şirkəti bu konsepseiyaya əlavə
olaraq strateji təsərrüfat mərkəzləri (STM) təklif etmişdir.
Strateji təsərrüfat mərkəzləri bir və ya bir neçə STZ-yə
xidmət göstrəmək üçün firmanın daxilində yaradılır.
Stratej təsərrüfat mərkəzləri – firmanın fəaliyyətinin bir
sıra istiqamətlərinin məcmusundan ibarət bazar prinsipləri əsasında işləyən müstəqil təsərrüfat bölmələri olub, bazarda öz seqmentində tam rəqabət qabiliyyəti göstərməyə qadir olan tədarükçü,
istehlakçı və rəqiblər dairəsinə malikdirlər. Ona STM strateji inkişafı və cari fəaliyyəti üçün tam məsuliyyət daşıyan direktor rəhbərlik edir.
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Strateji təsərrüfat mərkəzi “Mənfəət mərkəzi” konsepsiyasından yaranmışdır.
Hər bir muxtariyyət qazanmış istehsal və ya satış bölməsi
(çox vaxt övlad şirkəti, filial və ya satış nümayəndəliyi) submüəssisə olaraq «mənfəət mərkəzi» rolunu oynayır. «Mənfəət mərkəzi»ində submüəssisənin rəhbəri mənfəət və zərər üzrə tam məsuliyyət daşıyır. O, azad şəkildə ona verilmiş resurslara sərəncam
verir və qərarları optimallaşdırmaq məqsədilə işləri planlaşdırmaq
və istiqamətləndirmək səlahiyyətinə malikdir. «Mənfəət mərkəzinin» yaranması hüquq və məsuliyyətin vahidliyi prinsipinə
arxalanır. Özü də «Mənfəət mərkəzi» ideyası yarandıqda innovasiya və sahibkar reaksiyasının biznesdəki rolu əhəmiyyətli
sayılmırdı. Belə bölmələr yalnız cari mənfəətə məsuliyyət daşıdığından adətən istehsal və rəqabət reaksiyası əks etdirirlər. Amma
müasir dövrdə gələcək potensial mənfəətlilik daha çox əhəmiyyət
daşıdığından «Mənfəət mərkəzi» konsepsiyası öz yerini strateji
təsərrüfat mərkəzlərinə (STM) verməyə başlamışdır. STM-lər
həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli nəticələrə cavabdeh olan
bölmələr kimi çıxış edir. “Mənfəət mərkəzlərinin” məsuliyyətinə
əlavə olaraq STM-lərin məsuliyyətinin iki parametri vardır:
1. Firmanın fəaliyyət reaksiyası səviyyəsində bəzi menecerlər
qısamüddətli mənfəətin artımına məsuliyyət daşıyaraq istehsal və
rəqabət reaksiyasını uzlaşdırlımış halda, digərləri uzunmüddətli
mənfəətliliyi potensialına cavabdehlik daşıyaraq innovasiya və
sahibkar reaksiyalarını, üçüncülər isə firmanın ümumi potensialının inkişafına məsuliyyət daşıyaraq inzibati reaksiya həyata keçirirlər.
2. Növbəti səviyyədə isə idarəetmə prosesinin mühüm mərhələləri üzrə məsuliyyət bölüşdürülmələri: planlaşdırma, təşkiletmə,
koordinasiya və nəzarət.
Gələcəkdə təşkilatın uğurlu inkişafı nəinki satış bazarlarının
mövcudluğundan, həm də lazımi keyfiyyətdə və kəmiyyətdə resursları təmin etmək bacarığından asılıdır. İşgüzar təşkilatın təhlükəsizliyi baxımından o, strateji resursları əldə etməyin alternativ mənbələrinə malik olmalıdır. Bu strateji resurs ehtiyatları
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(SRE) kimi çıxış edir və yanacaq, enerji, defisit materiallar, ixtisaslaşmış heyətdən ibarətdir.
Şirkət pul vəsatilərinin müəyyən hissəsini xarici bazarlarda
ucuzlaşmış texnologiyaların lisenziyalarının əldə olunmasına,
françizaya, iri layihələrin həyata keçirilməsinə və həmişə dəyərdə
olan, uzun müddət keyfiyyət parametrlərini saxlayan və iqtisadi
artım dövründə bahalaşan sənaye mənşəli xammalların – volframın, molibdenin, xromun, sinkin, qalayın, misin, civənin, osminin, kompazit materialların, paslanmayan polad lövhələrin və s.
alınmasına xərcləməlidir. Bu materiallardan şirkət öz fəaliyyətində istifadə edə və ya əlverişli bazar konyukturu yarandıqda bazarda sata bilər.
Şəraiti yanaşma əsasında aparılan adaptiv strateji planda strateji resurs ehtiyatlarının səfərbər edilməsi və bölüşdürülməsi mühüm məsələ kimi ön plana çıxır və fəaliyyət strategiyanın icrasının əsas şərti olmaqla strateji seçimə təsir edən vacib elementlərdir. Ayrı-ayrı proqnozlar, planlar, hədəf proqramları və tədbir layihələri menecmentin əsas vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə yönəlməklə, strateji və cari resursların bölüşdürülməsində əsas metod
kimi çıxış edir. Plan və proqramların səmərəliliyi ali menecmentin strateji görməsindən xəbər verir. Nəzəri cəhətdən hər bir plan
əldə olan resursların səmərəli qaydada bölüşdürülməsini özündə
ehtiva edir. Lakin müxtəlif planlar müəyyən bir resursun hansı
kəmiyyətdə lazım olmasını tam şəkildə müəyyən edə bilmir.
İşgüzar təşkilat müəyyən olunmuş strategiyanın icrası zamanı
və digər pillələrdə uzlaşdırmanı aparmaq üçün resurslara olan təlabata uyğun onların bölüşdürülməsi üzrə bəzi üsulları istifadə
edə bilər. Planlaşdırmaya başlamazdan əvvəl strategiyanın ümumi konturlarını müəyyən edərkən ekspert qiymətləndirilməsi,
normativ və müxtəlif müşahidə metodlarından istifadə olunur.
Ayrı-ayrı hədəf proqramlar arasında resurslarn bolüşdürülməsi və
təmin olunmasnda əsas metod təcrübədə geniş yayılan “Büdcənin
işlənməsi” üsuludur. Bu üsulun əsas üstünlüyü resurslara olan tələbi müəyyən etməklə yanaşı onların haradan alınması mənbələrini də əsaslandırmasıdır. Burada resursların və hədəflərin miqdar61

ca qiymətləndirilməsi baş verir. Əksər vaxtlar büdcələr dəyər ifadəsində hazırlanır və təhlil olunur. Nadir hallarda isə əmək və
təbii şəkildə ifadə olunur. Büdcənin müxtəlif miqdar göstəriciləri
və məlumatları ali menecmentə strateji fəaliyyətin bütün aspektlərini qiymətləndirməyə, uzlaşdırma və müqayisəli təhlil aparmağa şərait yaradır.
İşgüzar təşkilatda büdcə üsulu ilə planın hazırlanması
aşağıdakı ardıcıllığa malik olmalıdır:
1. Ali menecment işgüzar təşkilatın strateji görməsini, niyyətini
və hər bir STZ üçün STM-lərin hədəf və tapşlırılarını sərgiləyir;
2. STM-lər konkret zaman üçün hər bir hədəf proqramı üzrə
ilkin smetanı əsaslandırır. Bundan sonra isə smetalar ali rəhbərliyə çatdırırlır və orada təhlil olunaraq qiymətləndirilir;
3. Ali menecment STZ-nin plan büdcələrini korrektə edərək
dəqiqləşdirmələr aparır və qərarlar verir. Bu fazada yaranmış
STZ-lər arasında resursların bölüşdürülməsi həyata keçirilir. Maliyyələşdirmə və təchizat mənbələri göstərilir. Ali rəhbərlik büdcəni ayrı-ayrı STZ-lərlə razılaşdırdıqdan sonra müvafiq STZ-lərə,
funksional bölmələrə və istehsalatlara icra olunmağa göndərir;
4. Sonda ali menecmentin tövsiyələri əsasında ehtiyatlarn bölüşdürülməsinin dəqiq uçotu əsaslandırılır.
Qeyd edək ki, STZ-lər və müxtəlif məqsədli proqramlar arasında resursların bölüşüdürülməsi büdcənin hazır olması demək
deyil. Bundan sonra qoyulmuş məqsəd və vəzifələrə, eləcə də
xarici mühitdə baş verən dəyişikliklərə uyğun büdcənin korrektə
edilməsi həyata keçirilir. Şəraitə uyğun olaraq müntəzəm şəkildə
resursların yenidən bölüşdürülməsi çox vacibdir. Bir qayda olaraq
“Şəbəkə qrafiki” üsulu vasitəsilə ehtiyatların təkrar bölüşdürülməsi
aparılır. Bundan başqa riyazi üsullarla və sürətli kompyuterlərdən
istifadə etməklə ehtiyatların böslüşdürülməsi dəqiqləşə bilər.
Şirkətin fasiləsiz və uzudmüddətli fəaliyyət göstərməsi həm
də biznes proseslərin idarə edilməsinin təhlilini nəzərdə tutur.
Biznes proseslərin təhlili və qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı
suallara cavab verilməlidir:
 Biz istehsal etdiyimiz məhsul və xidmətləri ucuz edə və
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buna müvafiq qiyməti aşağı sala bilərikmi?
 Yeni xammal bazarlarına çıxmaq iqtidarındayıqmı? Hansı
xammal və materiallar üzrə məhdud sayda tədarükçülər bizə öz
şərtlərini diqtə edə bilərlərmi?
 İstifadə etdiyimiz maşın və avadanlıqlar qabaqcıldırmı və
onların istehsal güclərindən necə istifadə edilir?
 Tədarük zamanı vasitəçilərdən istifadə olunurmu və əgər
birbaşa xammal satıcıları ilə əlaqə varsa, onda bu xammal və
materialların qiymətinə necə təsir edir?
 Mövsümü xarakter daşıyan istehsalın azalması və ya artması biznesə nə dərəcədə təsir edir? Əgər bu təsir varsa onu necə
zəiflətmək olar?
 Rəqiblərin mövqeləşdiyi bazarlarda biz nəyin hesabına
uğur qazana bilərik?
 İstehsal prosesinin bütün fazalarına bizim nəzarət sistemimiz mütərəqqidirmi?
Strateji menecmentin əsas probelemlərindən biri bütün fəaliyyət səviyyələrində eytiyatların qorunması strategiyasını yaratmaq
və həyata keçirməkdir. Bu, ondan irəli gəlir ki, menecment bir
yandan işin keyfiyyətinə diqqət yetirirsə, digər tərəfdən istehsal
olunan məhsulların materil tutumunu (bütünlüklə resurs tutumunu) aşağı salmağa çalışmalıdır. Təhlil göstərir ki, yerli müəssisələrdə reurslardan istifadənin səmərəliliyi Qərb ölkələrinə nisbətən
aşağıdır. Bunun başlıca səbəbi məhsuldar olmayan mənəvi cəhətdən köhnəlmiş texnika və texnologiyadan istifadə olunmasıdır.
Xaricdə korporasiyalarda sınaqdan çıxmış resursların qorunması strategiyasından biz də istifadə etsək yaxşı nəticələr əldə
edərik. Bu strategiya təbiətin və vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin
etməklə məcmu milli məhsulda məsrəflərin aşağı salınmasını nəzərdə tutur və özündə dayanaqlı iqtisadi inkişafın qayəsini təşkil
edir.
Resusrların qorunması bir sıra prinsip və qaydalara söykənməlidir:
 istismar edilən resurların quruluşunun təkmil olunmasına
yönələn, ekoloji nöqteyi nəzərən xalis sayılan xammal, material
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və yanacaqdan istifadə, eləcə də ölkə üzrə məhsul ixracının tərkibində xammal payının azaldılması;
 ayrı-ayrı xammal mədənlərindən faydalı qazıntıların tam
şəkildə çıxarılmasına nailolma və mədən yerlərinin adadlandırılması;
 resurs məsrəflərini aşağı salan mütərəqqi texnogiyalardan
istifadə;
 resurslardan istifadənin həyat tsiklinin bütün fazalarının
diaqnostikası;
 müəssisələrdə dövriyyə vəsaitlərinə qənaətin stimullaşdırılması sisteminin tətbiqi;
 Yaponiya və digər ölkərlədə sınaqdan çıxmış “Konban”
sisteminin yerli müəssisələrdə tətbiqi;
 ehtiyatlardan istifadənin səmərələşdirilməsini menecmentin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi meyarına çevirmək.
Burada məhsulun keyfiyyəti ilə resurs tutumu arasında asılılığın araşdırılması yerinə düşərdi (şəkil 2.3).

Şəkil 2.3. Məhsulun keyfiyyəti ilə resurs tutumu arasında
asılılıq
Şəkil 2.3-dən görünür ki, keyfiyyətin müəyyən səviyyəsindən
sonra (optimal – A nöqtəsi) keyfiyyətin hər bir vahidinə geometrik tərəqqidə artan əlavə resurslar lazımdır.
Bizim fikrimizcə, müəssisənin resursların müdafiəsi strategi64

yasında aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır.
1. Məhsul və xidmətin istehsal prosesinin sadələşdirilməsi,
əsasən materialların mexaniki emal fazalarının ixtisar edilməsi;
2. Məhsulun ayrı-ayrı hissələrinin, detallarının və komplektləşdiricilərinin standartlaşdırılması və unifikasiyası;
3. Məhsulların dizayn və konstruktiv texnologiyasının modernləşdirilməsi;
4. İstehsalın texniki və təşkilati təminatının sürətləndirilməsi;
5. Ucuz xammallı ölkələrdə konkret məhsul istehsalının
genişləndilməsi;
6. Ehtiyatlardan istifadə üzrə məsrəfi azaltma mexanizminin
təşkilati-texniki və maliyyə-iqtisadi şərtlərinin yayılması.
Ehtiyatlaridan istifadənin əsas amilləri aşağıdakılardır:
1. Resusrslardan səmərəli istifadənin texniki amilləri:
 xammal və material itkisini aşağı salan tenologiyaların
mənimsənilməsi;
 məsrəfələrin optimallaşdırılmasına şərait yaradan maşın
və avadanlıqlardan istifadə;
 mütərəqqi sayıla biləcək yeni parametrli kompazit və
digər materilların geniş şəkildə yayılmasına şəraitin yaradılması;
 resursların daşınmasında və saxlanmasında itkilərin azaldılması;
 xammal və materialların istifadəsi üzrə texnoloji prosesinin rasionallaşdırılması;
 ehtiyatların sərf edilməsi modellərinin yaradılması.
2. Resurslardan qanaətlə istifadənin təşkilati şərtləri:
 resursların cəlb edilmə və istifadəsi həyat tsiklinin qısaldılması;
 maşın və avadanlıqların, eləcə də texnoloji qurğuların
əsaslı və cari təmirinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 xammal və materialların optimal istifadəsi üzrə əməyin
təşkili sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 ayrı-ayrı hissələrin və detalların ikili və daha çox istifadəsinin təşkil edilməsi;
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 ehtiyatlara qənaət məsələlərinin məqsədlərə uğun şəkildə
təşviq edilməsi.
3. resursların qorunması üzrə sosial və iqtisadi şərtlər:
 miqyasa görə qənaət, vaxta qənaət və başqa bu səpkidən
olan iqtisadi qanununların müəssisənin fəaliyyətinə təsirininin
təhlil edilməsi;
 resurslara qənaət üzrə idarəetmədə müasir elmi
nəzəriyyələrin və baxışların istifadəsi;
 əməkdaşların əmək şəraitinin müasir tələblərə cavab
verməsi və onların asudə vaxtlarının səmərəli şəkildə keçirməsi
üzrə işlərin aparılması;
 xammal və material qənaətinin işgüzar təşkilatın istehsal
mədəniyyətinin vacib elementinə çevrilməsi üzrə işlərin aparılması.
Beləliklə, təşkilatın strateji inkişaf planlaşdırılmasında vacib
məsələrdən biri olan resursların ayrı-ayrı istehsalatlar arasında
bölüşdürülməsində əsas üsul olaraq büdcə metodunu qeyd edə
bilərik.
Hər bir şirkət dəyişən xarici mühitdə özündən asılı olmayan
çoxlu sayda təzyiq və məhdudiyyətlərlə üzləşir. Bu təzyiq və
məhdudiyyətlər dövlət, yerli özünüidarə orqnaları, ictimai təşkilatlar, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və ekologiyanın
qorunması üzrə müxtəlif təşkilatlar tərifindən olur. Bunların qarşısını almaqla yanaşı sosial məsuliyyətə arxalanaraq şirkətin müsbət imicini yaratmaq və lazımı dövlət strukturlarında lobbiçiliyi
aparmaq üçün iri korporasiyalarda Strateji təsir qrupları (STQ)
yaradırlar. Bu qrupa daxil olanlar şirkətin “təsir agentləri” kimi
çıxış edirlər. Təsir agentləri olan fiziki və hüquqi şəxslər bir çox
hallarda hansısa bir şirkətin müsbət imicinin formalaşmasına yardımçı olmalarını özləri də bilmirlər. Məsələn, şirkət pulsuz olaraq
məhsulunu paylayır, bundan yararlananlar isə bu hadisəni yaymaqla şirkətin imicinin möhkəmlənməsinə xidmət edirlər. STQdə daimi fəaliyyət göstərən işçilərin əksəri PR və lobbiçilik
işlərini yaxşı bilən mütəxəssislər olurlar.
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2.3. Strateji və operativ idarəetmə
Strateji idarəetmə – strategiyanın işlənib hazırlanması və reallaşdırılması üzrə firmanın fəaliyyət ardıcıllığını müəyyən edən
prosesi əks etdirir. O, məqsədlərin qoyuluşu, strategiyaların işlənib hazırlanması, lazımi resursların müəyyən edilməsi və qarşıya
qoyulmuş vəzifələrə nail olmağa imkan verən xarici mühitlə
qarşılıqlı əlaqələri özündə ehtiva edir.
Strateji idarəetmənin iki əsas son məhsulunu bir-birindən
fərqləndirirlər. Onlardan biri gələcəkdə məqsədlərə çatmağı təmin edən təşkilatın potensialıdır. Strateji idarəetmənin digər son
məhsulu xarici mühitdə firmanın dəyişiklərə olan həssaslığını
təmin edən daxili struktur və baş verən təşkilati dəyişikliklərdir.
Strateji idarəetmə operativ və strateji növləri ilə fərqlənir. Firmanın potensialı və onun strateji imkanları təşkilati davranışın və
heytəin keyfiyyəti ilə müəyyən edilir.
Təşkilati davranışın əsasında ağaşıdakılar durur:
- texnologiya, istehsal avadanlıqları və qurğuları, onların
gücü və imkanları;
- informasiyanın işlənməsi və ötürülməsi ilə bağlı olan avadanlıqların gücü və imkanları;
- istehsalın təşkili səviyyəsi;
- hakimiyyətin strukturu, vəzifə funksiyalarının bölüşdürülməsi və qərar qəbulu səlahiyyəti;
- ayrıca qrup və şəxslər, təşkilati vəzifələr;
- daxili kommunikasiyalar və prosedurlar;
- təşkilati mədəniyyət, norma və dəyərlər.
Heyətin keyfiyyəti isə aşağıdakılarla müəyyən edilir:
- dəyişikliklərə münasibətlə;
- bazarın layihələşdirilməsində, təhlilində və sairədə peşə bilikləri və ustalığı ilə;
- strateji fəaliyyətə aid olan problemləri həll etmək bacarığı
ilə;
- təşkilati dəyişiklər aparılmasına aid olan məsələləri həll et67

mək bacarığı ilə;
- strateji fəaliyyətdə iştirakının motivasiyası ilə və müqavimətlərin aradan qaldırmaq qabiliyyəti ilə.
Beləliklə, strateji idarəetmə üzrə fəaliyyət dəyişən şəraitdə
təşkilatın uzunmüddətli həyat qabiliyyətini təmin etməli olan
strateji mövqelərin təmin edilməsinə istiqamətlənmişdir.
Strateji idarəetmədən fərqli olaraq operativ idarəetmə təşkilatın məqsədinə nail olmaq üçün onun mövcud strateji mövqelərindən istifadə etməklə məşğul olur (şəkil 2.4).

Şəkil 2.4. Strateji və operativ idarəetməni fərqləndirən
əsas cəhətlər
Həm strateji və həm də operativ idarəetmə təşkilatın normal
fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən təşkilati arxitektonikanın
yaradılması və gözlənilməsini, kadrların seçilməsi və tərbiyə edilməsini nəzərdə tutur. Lakin bu elementlər idarəetmənin hər iki
tipi üçün müxtəlifdir.
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Strateji arxitektonika dəyişikliklərə istiqamətli və çevik olmaqla bərabər sərt quruluşa malikdir. Operativ arxitektonika isə
dəyişikliklərə qarşı strateji idarəetməni həyata keçirən rəhbər
dəyişikliklərə cəhd edərsə, riskə getməyə meyl edirsə və yeni istiqamətlərin mənimsənilməsinin idarə edilməsi vərdişlərinə malikdirsə, operativ idarəetməni həyata keçirən rəhbər isə dəyişikliklərə qarşı çıxış edir, riskə getməyə meyilli deyil, mürəkkəb fəaliyyətlərin təhlilində, koordinasiyasında və onlara nəzarət edilməsində səriştəyə malikdir.
Strateji və operativ idarəetmə arasında əlaqəni formalaşdıran
bir sıra alətlərdən (üsul və metodlardan) istifadə edilir. Onların
təsnifatı 2.5 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.

Şəkil 2.5. Strateji və operativ idarəetmə arasında əlaqəni
formalaşdıran alətlər
Lakin strateji idarəetmə proseslərin modelləşdirilməsi zamanı
özünün aşağıdakı çatışmazlığı ilə də fərqlənir:
 gələcək inkişaf haqqında tam təsəvvür yaratmır, yalnız fir69

manın arzuolunan vəziyyətini təsvir edir;
 idarəetmə prosesinin tam mahiyyətini açmağa imkan vermir;
 xarici və daxili mühitdə baş verən dəyişikliyə uyğun strategiyanın dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranır;
 düzgün formalaşdırılmayan strategiya mümkün səhvlərin
aradan qaldırılması üçün əlavə xərclər səbəb olur;
 keyfiyyətli işlənən strateji plan həmişə yüksək nəticələrə
zəmanət vermir.

2.4. Strateji planlaşdırma
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində strateji planlaşdırma və idarəetmə məsələləri böyük aktuallıq kəsb edir. Müəssisənin strateji
inkişaf planlarının işlənib hazırlanması menecerlərinin ən ümdə
vəzifələrindən biridir.
Strateji planlaşdırma şirkətin məqsəd və vəzifələrinin konkretləşdirilməsi, onların vaxt baxımından icrası, resursların bölüşdürülməsi, perspektiv meyillərin müəyyənləşdirilməsi və fəaliyyətə səmərəli nəzarətin yaradılması kimi fəaliyyətin əsasını təşkil
edir. Başqa yanaşmaya görə, strateji planlaşdırma təşkilatın
missiyasının həyata keçirilməsinə zəmin yaratmaq üçün nəzərdə
tutulan spesifik strategiyaların işlənilməsi və reallaşdırılmasını təmin edən qərarların və fəaliyyətlərin məcmusudur.
P.Loranja görə strateji planlaşdırma prosesi idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə kömək edən vasitədir, onun məqsədi təşkilatda yeniliklərin tətbiqi və dəyişikliklərin həyata keçirilməsini
təmin etməkdir. O, strateji planlaşdırmanı aşağıdakı dörd əsas
idarəetmə fəaliyyətindən ibarət olan bir proses kimi təqdim edir:
- ehtiyatların bölüşdürülməsi;
- xarici mühitə adaptasiya (həm xarici əlverişli imkanlara,
həm də təhlükələrə adaptasiya, müvafiq alternativləri aşkara çıxarmaqla strategiyanın xarici şəraitə müvafiq şəkildə işlənilməsi);
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- daxili koordinasiya (daxili əməliyyatların səmərəli inteqrasiyasına nail olmaq üçün, daxili zəif və güclü cəhətləri əks etdirmək məqsədilə strateji fəaliyyətin koordinasiyası);
- təşkilati strateji öncəgörmə (keçmiş strateji qərarların öyrənilməsi əsasında menecerlərin düşüncələrinin mütəmadi inkişafını və deməli onların strateji öncəgörmə qabiliyyətlərinin inkişafını təmin edən təşkilatın formalaşdırılması).
Strateji planlaşdırmanın əsas funksiyaları öz məzmununa görə:
 müəssisənin əsas problemlərini özündə əks etdirir;
 daha detallı planlaşdırma və cari qərarların qəbulu üçün
çərçivə yaradır;
 planlaşdırmanın digər növləri ilə müqayisədə daha uzunmüddətlidir;
 müxtəlif dövrlərdə müəssisənin fəaliyyətinə ahənglik və daxili
resursların cəlb edilməsi imkanlarını şərtləşdirir.
Strateji planlaşdırma prosesinin menecment təcrübəsində özünəməxsus ardıcıllığı mövcuddur və onları aşağıdakı kimi sıralamaq olar: məqsədin formalaşması, problemin öyrənilməsi, alternativin seçilməsi, planlaşdırma vəzifələrinin irəli sürülməsi, planın hazırlanması, proqnozlaşdırma, qiymətləndirmə, plan qərarlarının qəbul edilməsi, icraçılara çatdırılması, həyata keçirilməsi və
kənarlaşmaların müəyyən edilməsi.
Beləliklə, strateji planlaşdırma prosesi firmanın fəaliyyət xəttini və məqsədini dəqiqləşdirməyi, fəaliyyət taktikasını, prosedurasını və qaydasını hazırlamağı, resursların bölgüsünü, müəssisənin strukturunun qiymətləndirilməsini əhatə edir.
Strateji planlaşdırmanın əsasını aşağıdakı beş strateji konsepsiya təşkil edir:
- bazarın seqmentasiyası;
- məqsədli bazarların seçilməsi;
- bazara çıxış metodlarının seçilməsi;
- marketinq metodunun və vasitələrinin seçilməsi;
- bazara çıxış müddətinin seçilməsi.
Strateji planlaşdırmada firmanın missiyasının müəyyənləşdirilməsi mühüm rol oynayır. Çünki, strategiya hazırlanarkən və
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fərqli alternativlər arasında seçim ediləndə mövcud missiya stratgiyaya yol göstərəcəkdir. Firmanın missiyasına uyğun qarşıya qoyulan strateji məqsədin prinsipial sxemi 2.6 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.

Şəkil 2.6. Müəssisənin strateji məqsədinin işlənilməsinin
prinsipial sxemi
Şəkildən göründüyü kimi, məqsədlərin müqayisə edilməsi
üçün formalaşan strategiyaya uyğun subyektlərin məqsədi və meyarları müəyyən edilməli, onun bazası açıqlanmalı və sonra
formalaşan məqsədin məzmunu verilməlidir. Bu baxımdan stra72

teji planlaşdırma firmanın miqyasının müəyyənləşdirilməsi, strateji mövqelərin təhlili, rəqabət üstünlüyünə nail olunması, üstünlüyün qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, üstünlüyün kapitala çevrilməsini təmin edən daxili və xarici amillərin tədqiqi
yolu ilə təşkilatın strategiyasının müəyyənləşdirilməsi prosesidir.
Strateji planlaşdırmanın başlıca məqsədi minimum məcmu
xərclə maksimum nəticənin alınması üçün firma tərəfindən daha
effektiv istiqamətləri seçməkdən ibarətdir. O, firmanın dəqiq formalaşmış missiyasını mütləq əsaslandırmalı, yəni bazara daxil
olmağın optimal yolunu seçilməlidir. Strateji planlaşdırma eyni
zamanda aşağıdakı bir sıra mühüm məsələləri cavablandırmağa
imkan verir:
- müəssisədə biznesin mövcud vəziyyəti necədir?
- daxili zəif və güclü cəhətlər həmçinin məqsədlərə çatmağa
mane olan amillər hansılardır?
- missiya necə yerinə yetirilir və missiyanın daha yaxşı yerinə
yetirmək üçün nə etmək lazımdır?
- strategiya necə olmalıdır, hansı strateji alternativlər vardır
və strategiya dəyişikliklərə nə dərəcədə dayanıqlıdır?
Strateji plan hazırlanarkən məhdudiyyətlər və təhlükələrin zərərini azaltmaq mümkündür.
Rasional inkişaf və iqtisadi artımı (əngəlləyən) amillərin ardıcıl olaraq aradan qaldırılması metodu. Müəssisənin inkişafında
yaranan qanunauyğunluqlar və tendensiyaların ekstrapolyasiyası
yolu ilə gələcək inkişaf parametləri müəyyənləşir, inkişafa mane
olan məhdudiyyətlər aşkarlanaraq yumuşaldılır. Yeni informasiya
əsasında məhdudiyyətlər arasında əsas yer tutan dar yerləri dəf
etmək üçün işlər görülür.
Başqa bir medot “hədəflərin müəyyənləşdirlməsi ilə inkişaf
parametrləinin əldə edilməsi”dir . Bu üsul başlıca hədəfi mənfəət
potensialının, satış və bazar payının artırılması, ətraf mühitin müdafiəsi və s. müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Sonra hədəflərə
müvafiq parametrlər üzə çıxarılaraq özül kimi götürülmüş əlamətlərlə müqayisə olunur. Nəticədə müəyyən olunmuş inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün imkan və məhdudiyyətlərdə dəyişikliklər
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edilərək təhlükələr və zəif dar yerlərin aradan qaldırılması strateji
planda təsbit olunur.
Göstərilən metod proqnozlaşdırmada hansı hədəfə nə vaxt
çatmağı dəqiq ifadə etməyə imkan verir.
Təcrübədə müəyyən olunan əsas məhdudlaşdırıcıya istiqamətlənən üsul. Məsələn, təhlil əsasında aşkarlanıb ki, mövcud
dövrdə sərmayə qıtlığı əsas məhdudlaşdırıcıdır. Deməli, gələcək
dövrə istiqamətlənən strateji planda şirkət investisiyaların cəlb
edilməsini əsas götürməlidir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda qeyd edilən metodlar ehtiyatların miqdarının proqnozlaşdırılması və istifadə normalarını
özündə ehtiva edir.
Bu üsullar imkan verir ki, iqtisadi artımı əngəlləyən məhdudiyyətlərin qarşısının alınması tədbirləri və qaydaları müəyyənləşdirilsin. Metodların hamısı ayrı-ayrı göstəricilərə arxalanmaqla
ümumi proqnozların verilməsini əsaslandırır. Özüdə proqnoz hesablamalarını müxtəlif mütəxəssislər aparsalar da, əsas ümumiləşmələri məqsədli qruplar aparır.
Hər bir strateji proqnozun müxtəlif variantlarının olması ayrıayrı yerinə yetirmə ssenarilərinin hazrılanmasını təmin edir. Vurğulamaq lazımdır ki, xairici mühitdə gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyi və dəyişkənliyi zamanı bu cür çoxlu fəaliyyət ssenarilərinin olması vacibdir.
Şikətin buraxdığı məhsula təlabatın dəyişməsi, rəqiblərin yeni
bazara yeni məhsul və ya xidmət təklifi, məhsul qiymətinin dəyişməsi, investorların davaranışı və s. göstəricilər xarici mühiti
müəyyən edən sürətlə dəyişən başlıca parametrlərdir.
Beynəlxalq təcrübədə proqnozlaşdırmanın aparılmasının sadə
üsulu üç ssenarini özündə ehtiva edir: bədbin, nikbin və mümkün
ssenarlər. Mövcud vəziyyəti nəzərə almaqla icraya bu variantlardan biri seçilir. Amma təcrübədə hər bir vəziyyətə uyğun davranış strateji planı hazırlanır və onların yerinə yetirilməsinə lazım
olan ehtiyatların bölüşdürülməsi hesablanır.
Stateji planın hazırlanması mürəkkəb iş olduğundan daha çox
“məqsədlər ağacı” və ya “hədəflər ağacı” üşulu seçilir.
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Bu üsulun məntiqi ardıçıllığı “0”səviyyəsində əsas hədəfin
müəyyən olunmasından, ikinci addımda 1-ci səviyyənin məqsədləri, üçüncü addımda 2-ci səviyyənin məqsədlərinə doğru konkret
tədbirlər, qaydalar, prosedurların hazırlanmasından ibarətdir.
Özüdə hər bir tədbirin və xırda işin görülməsinin məsul icraçıları müəyyən olunur. Çox vaxt bütünlüklə bu məqsədli proqramın yerinə yetirilməsi ayrıca bir məqsədli qrupa tapşırılır.
Stateji planın işlənərkən bir neçə mümkün variantların baxılması daha yaxşı nəticələr verir. Mümkün inkişaf ssenarisini hazırlamaqla bərabər, optimist (nikbin) və bədbin (pessimist) ssenarilər üzrə strateji plan hazırlanmalıdır. Deməli, strateji planın tərtibi
özündə fəaliyyətin texnoloji prosesini əks etdirməlidir:
 hər bir xırdalıqlığı nəzərə alan hədəflər şəcərəsinin işlənməsi və proritet təşkil edən hədəflərin təşviqi;
 müəyyən olunmuş hədəflərə uyğun tədbirlərin hazırlanması;
 strateji planın yerinə yetirilməsinə rəğmən təşkilatı işlərin
görülməsi, əmək bölgüsüsnün aparıması, ixtisaslaşma və ünvanlılığın təmin olunması.
Şirkətin fəaliyyətinin stateji planlaşdırılmasına yönəlmiş
funksional təşkilati stukturun müəyyənləşməsi mürəkkəb məsələ
sayılmalıdır. Fikrimizcə, müəssisəinin əsas funksional elementlərinə bunları daxil etmək olar:
Marketinq, yəni bazarda mübadilə yolu ilə istelakçıların təlabatlarının ödənilməsi, bazarın öyrənməsi, satışın stimullaşdırılması, təbliğat və reklam, satışdan sonrakı xidmət işlərinin aparılması. Təhlildən asılı olaraq məhsul istehsalının artırılması, yenə
bazar seqmentinə keçid, bazarda mövqeyin qorunub saxlanması
üzrə tədbirlər hazrlanır.
İstehsal-texnoloji planlaşdırma, yəni istehsalatın texnikitexnoloji, konstuktor və dizayn cəhətdən işlərin aparımasını birləşdirir. Burada hansı xammal və materialdan istifadəsi, maşın və
avadanlıqların cəlb olunması və ümumiyətlə texniki silahlanma
üzrə işlər aparılaraq inkişafın texniki səviyyəsi müəyyən olunur.
Bu funksiyaya, məhsulun keyfiyyət xassələrinin və rəqabətqabi75

liyyətliliyinin artırılması, xammal bazarının seçilməsi, yeni istehsal güclərinin işə salınması və s. daxildir.
Təşkilatın inkişaf planı yeni texnologiyaya əsaslanan məhsulların, işlərin və xidmətlərin hazrılanmasını və yeni fəaliyyət
istiqamətlərinə daha səmərəli çıxışı təmin edir.
Zənn etmək olar ki, strateji inkişaf planında müəssisənin mal
və xidmətləri nə ilə rastlaşa bilərlər? Yeni növ məhsullara keçərkən əməkdaşların korporativ ruhu nədən asılı olacaqdır? Yeni
texnologiyaya əsaslanan məhsul istehsalı daha çox hansı resurlardan asılıdır? İnkişaf planı növbəti suallara cavab verir: təşkilatın
əmtəə və xidmətlərinə hansı şərtlər gözlənilir? Yeni növ məhsulların yaradılmasını və yeni satış bazarlarının aşkar edilməsini
asanlaşdırmaq üçün təşkilat daxilində hansı şərait və abu-hava
olmalıdır? Yeni növ məhsulların və xidmətlərin yaradılması üçün
mövcud ehtiyatlar hansılardır? Yeni növ məhsulların və xidmətlərin yaradılması üçün mövcud ehtiyatlar hansılardır?
Müəssisənin inkişaf proqramı – məhsulun hazırlanması və
modernləşdirilməsini; istehsal edilən məhsulu tamamlamaq və ya
yeni bazar seqmentinə keçmək üçün diversifikasiyanı; müəssisəsənin hansı istehsalatlardan eləcə də törəmə müəssisələrdən
azad olduğunu əks etdirən ləğv planı və elmi-tədqiqat planını nəzərə alınmaqla təsbit olunur. Özüdə elmi-tədqiqat işləri planı şirkətin fəaliyyətinin bütün komponentlərinə və parametlərinə - təşkiletməyə, məhsula, bazara, maliyyəyə, marketinqə, təchizata və
menecmentə sirayət edir.
Taktiki planlar operativ fəaliyyətə istiqamətlənən cari iş planıdır. Bu planlar məcmusu mənfəətə istiqamətlənir, məhsul və
xidmətlərin problemsiz istehsalını və bazara çıxmasını təmin
edir. STZ-lərdə fəaliyyət göstərmək üçün ayrıca cari fəaliyyət
planı hazrlanır. Burada hər bir məsələyə – təchizata, satışa və alqı
prosesinə diqqət edilir.
Strateji planların icrası da taktiki planlardan asılı olub onların
reallaşması vasitəsi kimi çıxış edir. Onların aşağıdakı fərqli cəhətlərini qeyd edək:
 strateji planlar bir neçə taktiki planlardan ibarət olur;
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 taktiki planların bəzi aspektləri strateji planlarla oxşarlıq
təşkil edir;
 taktiki fəaliyyət planı icraçısı tərəfindən hazırlanır. Bu o
deməkdir ki, strateji planı şirkətin ali menecmenti, taktiki planları
isə orta və aşağı səviyyəli menecment hazırlayır və həyata keçirir;
 əgər strateji planlar perspektivə istiqamətləndiyindən
uzunmüddətli olurlarsa, taktiki planlar cari dövrə, yəni dekadalıq,
aylıq, rüblük, altı aylıq, illik dövrü əhatə edir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, inzibati-amirlik sistemində işlədilən taktiki planlarla bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən taktiki planlar arasında ciddi fərqlər vardır. Planlı iqtisadiyyat
zamanı müəssisənin taktiki planında kimdən nə qədər xammal,
material və enerji alınması, kimə və kim tərəfindən hazır məhsulu
göndərmək əks olunurdu. Bazar iqtisadiyyatında isə müəssisə cari
fəaliyyəti öz baxışlarına görə qurur. Bizim fikirimizcə, indiki
dövrü əks etdirən taktiki planda marketinq, təchizat, maliyyə,
istehsal və satış planları sərgilənməlidir. Özüdə marketinq planı
digər cari planların ana xəttini təşkil etməlidir. Ona görə ki, marketinq vasitəsilə bazarın ayrı-ayr seqmentlərinin tələbləri, ehtiyac
və imkanları öyrənilir ki, bunun əsasında da istehsal olunanan
məhsul və xidmətin miqdarı müəyyənləşir. Sonra isə bu istehsal
olunan məhsul proqramına lazım olan pul vəsaiti-dövriyyə vəsaiti, xammal və materialların alınacaq bazarları müəyyənləşir.
Sonda isə məhsulların satılacaq bazarları və vasitəçilər göstərilir.
Bazarın qeyri-müəyyənliyi şirkətin xarici mühitində gedən
proseslərə ciddi təsir göstərir. Xarici mühitin qeyri-müəyyənliyindən və dəyişkənliyindən asılı olaraq müəssisənin cari planındakı
proritetlər dəyişə bilər. Elə ola bilər ki, maliyyə planı, istehsal və
ya satış planı önə çıxsın.
Düşünürük ki, strateji plan ayrı-ayrı layihə və hədəf proqramlarının məcmusu ilə əsaslandırılmalıdır. Məsələn, təşkilatın inkişaf planı restrukturizasiya, reinjinirinq, ləğvetmə, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni məhsulun hazırlanması və mənimsənilməsi və digər bu kimi proqramlarla təsbit olunur. Müxtəlif
hədəfli proqrmalar ayrı-ayrı layihələrlə əsaslandırılmalıdır. Məsə77

lən, məhsulun rəqbət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi “hədəf
məqsədli proqramı”nda menecment səviyyəsində bacarıqlar, dəyərlər, biliklər, quruluş, ştat, üslub və digər bu kimi ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə tədbirlər hazırlanmalıdır. Bunlar hazırlanarkən
adət-ənənələr, sosial dəyələr və korporativ ruha fikir verilməlidir.
İstehsalın səviyyəsinin yüksəldilməsi layihəsində isə istehsal
məsrəflərinin səviyyəsi, fond tutumu və fond verimi, material
tutumu və verimi; əmək tutumu, məhsuldarlığı, maşın və avadanlığın müasirliyi, onların köhnəlmə səviyyəsi, məhsulun konstruksiyası və dizaynı, məhsulun etibarlılığı, uzunömürlülüyü, təmirəyararlığı və s. əsaslandırlır. Başqa bir layihə istehlaçılarla işi əks
etdirməlidir. Burada isə məhsulun bazar payına, onun yayılması
xüsusiyyətlərinə, vasitəçilərlə işə, satış kanallarının səmərəliliyi,
onun qiyməti, əmtəə nişanının şöhrəti, dəyəri, satışdan sonrakı
xidmət, satışın həvəsləndirilməsi, reklam kompaniyalarının keyfiyyəti və s. sərgilənməlidir.
Göründüyi kimi hər bir layihə unikaldır. O, əvəzolunmaz dəyərə, icrası ardıcıllığına, yerinə yetirilmə müddətinə, həmçinin
ayrı-ayrı texniki-texnoloji, iqtisadi-marketinq keyfiyyətlərinə malik olur.
Təcrübə göstərir ki, dəyişkən xarici mühitə planların uyğunlaşması strateji planlaşdırmanın əsas metodoloji və elmi yanaşma
xüsusiyyətidir. Tez bir zamanda və çevik qaydada xarici mühit
dəyişikliklərinə uyğunlaşan strateji plan adaptiv sayılır. Yəni strateji plan xarici mühitə nə qədər asan uyğunlaşırsa bir o qədər
adaptiv sayılır. Bəzən adaptivliyi təmin etmək üçün hər gözlənilməz və ağılasığmaz ssenarilər nəzərə alınmalıdır.
Zənnimizcə bu məsələni nəzərə alan metod şəraiti planlaşdırmadır. Hər bir plan, o cümlədən də strateji plan subyektivdir.
Ona görə ki, o, onu hazırlayan iqtisadçların baxışlarına, məhdudiyyətlərinə və biliklərinə arxalanır. Özü də informasiyanın subyektiv qavrama dərəcəsi burada yüksək olur. Əgər şirkət rəhbərliyinin fərziyyələrinə, rəylərinə və proqnozlarına əsaslanan plan
həyatda özünü doğrultmazsa, onda bütün başverə biləcək situasiyaların əvvəlcədən başvermə səviyyəsi araşdırılmalıdır. Şəraiti
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planlar biznesdə hansı dərəcədə dəyişə biləcək hədəf və strategiyalarını əsaslandırmağa imkan verir. Şəriati plan xarici mühitdəki
dəyişikliklərə tez reaksiya verməyə can atır. İdarəetmə reaksiyası
xarici mühitə sürətlə reaksiya verməyə imkan verməklə bütün
planlar sistemində və ələxsus cari planda öz əksini tapır. Deməli,
strateji planın adaptivliyi xarici mühitdə baş verə biləcək situasiyaların öyrənilməsi əsasında hazırlanmalıdr.

2.5. Strateji planlaşdırma zamanı amillərin
qiymətləndirilməsi və alternativlərin seçilməsi
Strateji planlaşdırma zamanı xarici və daxili mühit amilləri və
onların səmərəliliyini əks etdirən göstəricilər təsnifləşdirilməli və
qiymətləndirilməlidir. Xarici və daxili mühitin imkan və təhlükələri daim nəzarətdə saxlanılmalı və aşağıdakı sahələrin təsir dairəsi
nəzərə alınmalıdır: hakimiyyət, cəmiyyət, bazar, iqtisadiyyat, siyasət, texnologiya, rəqabət, beynəlxalq vəziyyət və sosial davranış.
Bütünlükdə xarici mühiti üç əlamətinə görə qiymətləndirmək
olar: cari strategiyanın müxtəlif cəhətlərinə təsir edən dəyişikliklər; cari strategiya üçün təhlükəli amillər; plana düzəliş vasitəsi
ilə ümumi məqsədlərə nail olunması üçün böyük əhəmiyyətli
amillər.
Xarici mühit amillərini iki qismə ayırırlar: birbaşa və dolayı
təsir edən amillər. Birbaşa təsir amilləri – firmanın əməliyyatlarına məruz qalan amillərdən (malgöndərənlər, əmək resursları,
istehlakçılar, rəqiblər və s.) ibarətdir. İqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər, qrup maraqlarının təsiri, digər ölkələrdə baş verən və
firma üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən hadisələr bu qəbildən
olan amllərdir.
Xarici mühitin əsas xarakteristikaları aşağıdakılardır:
 xarici mühit amillərinin bir-birinə təsir etmələri;
 xarici mühitin mürəkkəbliyi (firmanın reaksiya verməli olduğu xarici mühit amillərinin çoxluğu və hər bir amilin səviyyəsinin variantlılığı);
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 mühitin mütəhərrikliyi (firmadan kənarda dəyişikliklərin sürətlə baş verməsi);
 xarici mühitin qeyri-müəyyənliyi (amillər barədə təşkilatın sərəncamında olan informasiyanın azlığı və şübhə doğurması).
Xarici mühitin hakimiyyət amlinə siyasi funksiyaların yerinə
yetirilməsi, lobbiləşmə maraqları və nümayəndəlik daxildir.
Xarici bazarın təhlili zamanı aşağıdakı amillərə baxılması vacibdir: demoqrafiya şəraitinin dəyişməsi, əmtəə və xidmətlərin
həyat dövrləri, bazara nüfuz etməyin asanlığı, əhalinin gəlirlərinin bölüşdürülməsi, sahədə rəqabətin səviyyəsi. Təhilin nəticələri
strategiyanı dəqiqləşdirmək və rəqiblərə nisbətən firmanın mövqeyini möhkəmləndirmək imkanı verir. Bununla yanaşı bazarın
mövqeyi, tələbatların ödənilməsi, resursla təminat, rəqabətin
məntiqi, inkişafın tempi və qiymətli kağızlar portfelinin həddi də
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərən firmalar üçün təhlükə
və imkanlar əsasən aşağıdakı səbəblərdən yaran bilər: xarici şirkətlərin fəaliyyəti, valyutanın məzənnəsinin dəyişməsi, xammalın
asan (çətin) əldə edilməsi, investisiya obyekti və ya bazarlar
rolunda çıxış edən ölkələrdə siyasi vəziyyətin dəyişməsi və s.
Texnoloji sahədə mühüm dəyişikliklərə diqqət yetirilməməsi
firmanı pis vəziyyətə sala bilər. Xaricdəki istehsal texnologiyasında baş verən mühüm dəyişiklikləri, əmtəə və xidmətlərin
layihələndirilməsində kompyuter texnologiyalarının tətbiqini və
rabitə texnologiyasında son yenilikləri nəzərə almaq üçün texnologiyanın təhlili də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Xarici mühit amillər içərisində sosial funksiyaların həyata
keçirilməsi, ekoloji təhlükəsizliyin qorunması və firmanın nüfuzu
(imici, şöhrəti) diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Strateji planlaşdırmanın daxili mühiti xarakterizə edən səmərəlilik amillərinin iqtisadi göstəricilərinə məhsuldarlıq, maya dəyəri, mənfəət, xərc normaları, satışın həcmi; sosial baxımdan göstəricilərinə motivasiya, əmək fəaliyyətinin keyfiyyəti, ixtisas səviyyəsi, sosial aktivlik, qiymətə istiqamətlənmək və münaqişənin
yoxluğu; təşkilati baxımdan göstəricilərinə isə informasiya ilə tə80

minat səviyyəsi, qərarların qəbul edilməsi sürəti, adaptasiya, elastiklik, inkişaf etmək meyli aiddir (şəkil 2.7).

Şəkil 2.7. Strateji planlaşdırmanın səmərəlilik amillərinin
təsnifatı
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Biznesin səmərəli idarə edilməsi kontekstində strateji planlaşdırma zamanı şəraitin düzgün qiymətləndirilməsi vacib məsələdir. Strateji planlaşdırmaya aid mövcud ədəbiyyatlar əsasında
38; 41; 44; 46 mövcud şəraitin qiymətləndirilməsi sistemlərini
mikro, makro, bazar, sahə şəraitləri nəzərə alınmaqla, amillər və
həllini gözləyən məsələlərin təsnifatı cədvəl 2.1-də verilmişdir.
Cədvəl 2.1
Strateji planlaşdırma zamanı mövcud şəraitin
qiymətləndirilməsi
Qiymətləndirilən
sistemlər
İstehsal
sistem

texnoloji

Maliyyə-iqtisadi
sistem

İdarəetmə sistemi
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Qiymətləndirilən amillər və həlli axtarılan suallar
MAKROŞƏRAİT
Bütün istehsal amillərinin qarşılıqlı səmərəli əlaqələndirilməsi üçün zəruri şərait təmin olunurmu?
İstehsal ehtiyatları ilə bağlı çətinliklər ucbatından istehsalın ayrı-ayrı mərhələlərində yubanmalar böyükdürmü?
İstehsal-texnoloji prosesdə təşkilatın fərqlənən üstün
cəhətlərindən istifadə səviyyəsi yüksəkdirmi?
Ən zəif həlqədə işin dayanması ucbatından istehsal
prosesinin dayanma ehtimalı böyükdürmü?
İstehsal prosesinin tətbiq olunan modeli səmərəlidirmi?
Təşkilatı maliyyə baxımından dayanıqlı və asılı
olamayan hesab etmək olarmı?
Təşkilat-ödəniş qabiliyyətli, likvid xüsusiyyəti 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?
Təşkilatın strukturunun səmərəliliyi.
Planlaşdırma sisteminin səmərəliliyi
Stimullaşdırma sisteminin səmərəliliyi.
Nəzarət sisteminin səmərəliliyi.
İdarəetmə sistemini bütövlükdə təşkilatın fərqli
xüsusiyyəti hesab etmək olarmı?

1
Korporativ
mədəniyyət

Siyasi şərait

İqtisadi şərait

Sosial inkişaf

2
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?
Rəqabət imkanlarının bərabərliyi üçün siyasi şərait
varmı?
Biznesin tənzimlənməsi üçün qanunvericilik bazası
səmərəlidirmi?
M İ K RO Ş Ə R A İ T
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 mümkündürmü?
İstehsal-kommersiya əməliyyatlarının iqtisadi risk
səviyyəsi yüksəkdirmi?
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.
Münasibətlərin mövcud stereotipləri biznesin inkişafı
üçün əlverişlidirmi?
Baxılan biznes növünün sosial riski böyükdürmü?
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1
Bazarın potensialı

Bazarın strukturu

Bazarın yaşı

Tələbin elastikliyi

Bazarda
və
əsas
müvəffəqiyyət amilləri
(ƏMA)
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2
BAZAR ŞƏRAİTİ
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?
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).
Bazar yaranma mərhələsindədirmi?
Bazar inkişaf mərhələsindədirmi?
Bazar yetkinlik mərhələsindədirmi?
Bazar tənəzzül mərhələsindədirmi?
Bazar dağılma mərhələsindədirmi?
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?
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?

1
Sahədə
rəqabətin
strukturu və dinamikası
Sahənin
potensialı
rəqabət səviyyəvi

Alıcılardan asılılıq

Malgöndərənlərdən
asılılıq

Əvəzedici malların istehsalçılarının təzyiqi

2
SAHƏ ŞƏRAİTİ
Rəqabətin strukturu xalis rəqabətə yaxındırmı?
Rəqabətin strukturu inhisarçı rəqabətə yaxındırmı?
Rəqabətin strukturu oliqopoliyaya yaxındırmı?
Rəqabətin strukturu inhisara yaxındırmı?
Sahə tamamilə yenidirsə, orada rəqabət varmı?
Sahəyə daxil olmağa istehsal-texnoloji maneələr böyükdürmü?
Sahəyə daxil olmağa maliyyə-iqtisadi maneələr böyükdürmü?
Sahəyə daxil olmağa 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?
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?
Təşkilatın istehsal etdiyi məhsulun dəyərində göndərilən malların dəyərinin xüsusi çəkisi böyükdürmü?
Malgöndərənləri seçəndə təşkilatın sərbəstlik səviyyəsi yüksəkdirmi?
Malgöndərən göndərişin istehsal-texnoloji şərtlərini
qəbul etdirə bilirmi?
Malgöndərən göndərişin maliyyə-iqtisadi şərtlərini
qəbul etdirə bilirmi?
Təşkilat malgöndərənlərə nəzarət edə bilərmi?
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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Strateji planlaşdırma sistemindən istifadə edən firma rəhbərlərinin fəaliyyətində ən mühüm addımlardan biri də firmanın
ümumi strategiyasının seçilməsidir. Bunun üçün rəhbərlər strateji
alternativləri araşdırmalı və qiymətləndirməlidirlər. Ümumi strategiyanın aşağıdakı əsas alternativlərinə baxılması məqsədəuyğundur.
 məhdud artım strategiyası;
 artım strategiyası;
 ixtisar strategiyası;
 birləşdirmə strategiyası.
Məhdud artım strategiyası – məqsədlərin əldə olunmuş nəticələr üzərində qurulması ilə xarakterizə olunur. Bu strategiyanın
cəldediciliyi onun sadəliyində, əlverişli olmasında, aşağı risklə
müşayiət olunmasındadır. Mövcud mövqeyi ilə razı olan iri sənaye müəssisələrində mövcud texnologiya və məhdud artım mənfəəti əvvəlki illərdə arzu olunan səviyyədə təmin etdikdə, dəyişikliklərə bir o qədər də meyilli olmayan ali rəhbərlər bu strategiyaya üstünlük verirlər.
Əgər təşkilatın qısa və orta dövr üçün məqsədləri hər il əvvəlki nəticələrdən yüksəkdirsə, bu o deməkdir ki, onun fəaliyyəti
artım strategiyası üzərində qurulmuşdur. Bu strategiya sürətli texnoloji yeniliklər və dinamik inkişaf edən sahələrdə tətbiq olunur.
Bazarda durgunluq baş verən zaman diversifikasiyaya meylli menecment əksər hallarda artım strategiyasına üstünlük verir. Dayanıqsız sahədə artımın yoxluğu müflisləşməyə, statik sahədə artımın olmaması isə bazarın passivləşməsinə və mənfəətin itirilməsinə səbəb ola bilər. Gəlir üçün qısamüddətli artıma cəhd edilməsi bəzi hallarda uzunmüddətli fəaliyyətdə müflisləşməyə səbəb
olur.
Artımı daxili və xarici olmaqla ikiyə ayırmaq olar. Daxili artım məhsul çeşidinin artırılması vasitəsi ilə mümkün ola bilər.
Xarici artım isə oxşar, eləcə də əlaqəli sahələrdə şaquli və ya
üfuqi artım şəklində baş verə bilər. Əksər hallarda artım konqlomeratlara və təşkilatların birləşməsinə gətirib çıxarır.
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İxtisar strategiyasına üstünlük verən firma rəhbərləri, onun
məqsədlərini əvvəlki illər üzrə olan nəticələrə nisbətən aşağı səviyyədə təyin edirlər. Bir çox hallarda son vasitə strategiyası hesab edilən bu strategiyaya fəaliyyətin yenidən təşkili və səmərəliliyin artırılması kimi baxılır. İxtisar aşağıdakı şəkildə həyata keçirilə bilər: ləğvetmə, ixtisar və yenidən istiqamət götürmək.
Ləğvetmənin köklü şəkildə həyata keçirilməsi bütün material
ehtiyatları və aktivlərin tam satılmasıdır. Bir çox hallarda bəzi
bölmələrin və yaxud fəaliyyət növlərinin şirkətdən ayrılması daha
məqsədəuyğun olur. İqtisadi durğunluq zamanı fəaliyyətin qismən ixtisar edilməsi əməliyyatların daha optimal və səmərəli idarə edilməsinə səbəb olur ki, bu da uğurlu fəaliyyəti təmin edir.
Belə ixtisar yenidən istiqamət götürməklə mənfəət üçün şərait yaradır. İxtisar strategiyası, adətən iqtisadi böhranlar, eləcə də təşkilatın iqtisadi və sosial göstəricilərinin lazımi səviyyədə olmadığı hallarda həyata keçirilir.
Birləşdirmə strategiyası məhdud artım, artım və ixtisar strategiyalarının hər birindən istifadənin əlaqələndirilməsini nəzərdə
tutur. Bu strategiyanı həyata keçirən təşkilatlar adətən nəhəng və
bir çox sahələrdə geniş fəaliyyət göstərən təşkilatlardır.

2.6. Strateji idarəetmə modelləri
Stratej idarəetmənin klassik nəzəriyyəsi çərçivəsində firmanın
(müəssisənin) perspektiv inkişafının müəyyən edilməsinə dair altı
yanaşmanı fərqləndirirlər. Onlara K.Endryusun, M.Porterin, Bennis və Neymusun, K.Proalad və Q.Xmelin yanaşmaları, eləcə də
səmərəli inkrimentalizm və liderin arxasınca qaçmaq yanaşmaları
bir-birindən fərqlənir. Həmin yanaşmaların qısa mahiyyətini nəzərdən keçirək.
Kennet Endryus Harvard biznes məktəbinin bir neçə alimləri
ilə birlikdə firmanın hazırkı vəziyyətini onun daxili potensialının
və xarici mühitin inkişaf meyillərinə uyğunlaşdırmaq vasitəsilə
gələcək inkişafını müəyyənləşdirməyi təklif edir. Onun yanaşma87

sında mərkəzi yeri SWOT təhlili, yəni firmanın güclü və zəif tərəfləri, imkan və təhlükələrin ətraflı təhlili tutur. Firmanın güclü
və zəif tərəflərinin, daxili potensialının qiymətləndirilməsi onun
fərqli xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmağa imkan verir.
Bennis və Neymusun yanaşması firmanın gələcək vəziyyətini
perspektivdə lider və biznesin inkişaf imkanlarını görməsi kimi,
sahibkarın bacarığının təzahürü kimi, yəni xüsusi incəsənət növü
kimi təqdim etməsinə əsaslanır.
Stratej idarəetmə nəzəriyyəsinin inkişafına K. Proalad və Q.
Xmelin «Korporasiyanın fərqli xüsusiyyətləri» əsəri mühüm töhfə verdi. Bu əsərdə firmanın gələcək vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsinə tədricən yeni yanaşmalar əks olunmuşdur. Hazırkı vaxtda bu yanaşma menecerlər və idarəetmə problemləri üzrə tədqiqatçılar tərəfindən çox müsbət dəyərləndirilir. Bu yanaşma firmanın gələcək vəziyyətini elə səviyyədə görməyi nəzərdə tutur ki,
bazarda və biznesdə onu tanıdan, investorlar üçün cəlbedici edən
və rəqiblərin təsirindən kifayət qədər qoruya bilən onun xüsusi,
fərqli qabiliyyətli olsun. Bu zaman strateji idarəetmə prosesi fərqli qabiliyyətin inkişafına istiqamətlənmiş proses mənasını daşıyır.
Həmin yanaşmaların qısa xarakteristikası 2.2 saylı cədvəldə
əks etdirilmişdir.
Cədvəl 2.2.
Firmanın inkişaf strategiyasına dair yanaşmaların qısa
xarakteristikası
Adı
K.Endryusun yanaşması

M.Porterin yanaşması

Bennis
və
yanaşması
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Neymusun

Qısa xarakteristikası
Firmanın hazırkı vəziyyəitini onun daxili
potensialının və xarici mühitin inkişaf meylinə
uyğunlaşdırmaq vasitəsilə təşkilatın gələcək
vəziyyətinin müəyyən edilməsi
Sahədə rəqabətin təhlili nəticəsində firmanın
məqsədli vəziyyətinin müəyyən edilməsi. Bu
zaman gələcək vəziyyət sahədə firmanın rəqib
mövqelərilə əlaqələndirilir
Lider öz firmasının məqsədli vəziyyətini
görməyi bacarmalıdır

K.Proalad və Q.Xmelin
yanaşması
Səmərəli inkrimentalizm
Liderin arxasınca qaçmaq

Firmanın məqsədli vəziyyəti fərqli qabiliyyətin
təzahür etdiyi vəziyyəti kimi
Firmanın məqsədli vəziyyəti təşkilati böhranın
imtina olunması kimi
Firmanın məqsədli vəziyyəti sahə liderinin
vəziyyəti kimi

Strateji idarəetmə və planlaşdırmada müxtəlif klassik modellərdən: «Bazarın payının artırılması tempi», «Bazarın cəlbediciliyi» və «Bazarın təkamül mərhələsi» istifadə edilir. Onların qısa
xarakteristikası 2.3 saylı cədvəldə əks etdirilmişdir.
Cədvəl 2.3.
Strateji idarəetmə və planlaşdırma modellərinin qısa
xarakteristikası
Adları
«Bazarın – bazar payının artırılması
tempi» tipli modeli (BCG modeli)
«Bazarın (sahənin) cəlbediciliyi –
şirkətin rəqabətqabiliyyəti» tipli modeli (GE/Mckinsey, Shell/DPM)
modeli
«Bazarın (məhsulun həyat tsiklinin)
təkamül mərhələsi – şirkətin rəqib
vəziyyəti» tipli model (XoferŞendel, ADL modeli)

Qısa xarakteristikası
Firmanın vəziyyəti bazarda fəaliyyət
göstərən bütün qalan təşkilatlara
nisbətən mövqeləşir
Firmanın vəziyyəti bazarda onun güclü
tərəflərinin nisbi qiymətləndirilməsini
və həmin bazarın perspektivinin nisbi
qiymətləndirilməsilə əlaqələndirərək
mövqeləşir
Firmanın vəziyyəti bazarın təkamül
mərhələsindən (yaxud məhsulun həyat
tsikli mərhələsindən) asılı olaraq rəqiblərə nisbətən onun mövqeyinin qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edilir

Cədvəldə qeyd edilən modelləri xarakterizə edərkən, onu
qeyd etmək olar ki, BCG modeli “Boston Consulting Group”
Boston Konsaltinq şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan
tədqiqat işinin məntiqi tamamlanması sayılır. Səkkiz sənaye
sahəsinin 24 əsas məhsul növləri istehsal edən müxtəlif şirkətlərin
fəaliyyətinin öyrənilməsi prosesində belə empirik faktı müəyyənləşmişdi ki, istehsal həcmini 2 dəfə artırarkən məhsul vahidinin
istehsalına dəyişən xərclər 10-30 faiz azalır. Həmçinin müəyyən
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edilmişdir ki, istənilən bazar seqmentində bu meyl müşahidə olunur. Bu fakt belə bir nəticə çıxarmağa əsas verir ki, dəyişən xərclər işgüzar müvəffəqiyyətin əsas amillərindən biridir və bir şirkətin digər şirkətlə müqayisədə rəqabət üstünlüyünü müəyyən edir.
BCG modelində əsas diqqət firmanın pul axınlarına və yaxud
ayrı-ayrı biznes əməliyyatlarının fəaliyyətinə yönəldilir.
Bazarı öyrənərkən, rəqabət mübarizəsində mövqe seçərkən
firmanın məhsul və xidmətlərinə tələbin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün «Boston məsləhət qrupunun matrisasından» istifadə
etmək məqsədəuyğundur. Firmanın perspektivlərini araşdırmaq
üçün üfüqi istiqamətdə «satış həcminin artımı» və şaquli istiqamətdə «bazar payı» göstəricisindən istifadə olunur. Boston məsləhət qrupunun matrisası şəkil 2.8-də təsvir olunmuşdur. Bu
matrisaya görə:
- «ulduz» statusuna malik olan məhsullara tələbin və bazar
payının çox olduğuna görə onları qorumaq və möhkəmləndirmək
lazımdır;
- «sağmal inəklər» tipli məhsul və bazardan daxil olan
gəlirlər «dəli pişiklər» və «ulduzlara» sərf edilməlidir («sağılan
inəklərdən» çıxan ox işarələri bunu göstərir);
- imkan daxilində «itlərdən azad olmaq lazımdır»;
- «dəli pişiklərə» sərmayəni artırmaqla, onları «ulduzlara» çevirmək lazımdır.
Cədvəl 2.4-də mebel fabrikinin istehsal etdiyi məhsulların
bazar payı və satış həcminin artması göstərilmişdir. Bu məlumatlar əsasında Boston məsləhətçi qrupunun matrisasından istifadə
etməklə hər məhsul üzrə rəqabət mübarizəsində mövqeyini müəyyən etmək olar.
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Şəkil 2.8. Boston məsləhət qrupunun matrisası
Cədvəl 2.4
Mebel fabrikinin istehsal etdiyi məhsulların bazar payı və
satış həcminin artım tempi
Məhsul
“A”
“B”
“C”
“Ç”
“D”
“E”
“Ə”
“F”
“G”

Bazar payı
19.3
3.6
17.0
2.4
47.2
14.8
1.1
34.6
3.4

Satış həcminin artımı
9.4
12.8
11.8
1.1
1.2
7.0
0.4
0.6
14.7

Cədvəl 2.4-ün məlumatlarını BMQ matrisasına yerləşdirsək
görərik ki, A, C və E məhsulları “Ulduz” statusuna, B və G məhsulları “Vəhşi pişik” statusuna, D və F məhsulları “Sağmal inək”
statusuna Ç və Ə məhsulları isə “İtlər” statusuna malikdirlər. De91

məli, D və F məhsullarından maksimum mənfəət əldə edilərək
“ulduz” statusuna malik olan A, C və E məhsullarının uzunömürlülüyünü saxlamaq üçün B və G məhsullarını isə “Vəhşi pişik”
statusundan “Ulduz” statusuna kiçirmək üçün xərclənməlidir. Ç
və Ə məhsulları isə “İtlər” statusuna malik olduqlarına görə onların istehsalını dayandırmaq lazımdır.
Təcrübədə «Boston məsləhətçi qrupunun» matrisasından başqa «General Electric»-«McKinsey»-«Shell» şirkətlərinin matrisalarından da istifadə olunur. Lakin bu və digər matrisaların hamısı
üçün «Artım/pay» Boston məsləhətçi qrupunun matrisası baza rolunu oynamışdır.
GE/Mckinsey 7S modelinin başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onda ilk dəfə biznes növlərinin müqayisəsi üçün təkcə satışın həcmi, mənfəət, investisiya verimi ilə deyil, həm də bazar payının, texnologiyanın dəyişilməsi, kadr təminatı kimi biznesin
subyektiv xarakteristikasına da baxılır. Bu modelin əsas məziyyətlərindən biri müxtəlif amillərin bu və ya digər biznes növü,
yaxud sahə üçün vacibliyindən asılı olaraq müxtəlif çəki əmsalları verə bilməsidir ki, bu da hər bir biznes növünü daha dəqiq
qiymətləndirməyə imkan verir.
McKinseyin 7S modelində yer alan amillər iki hissəyə
ayrılır:
1. «Çətin» elementlər: Structure (Struktur), Strategy (Strategiya), Systems (Sistemlər) – bunlar menecment tərəfindən dəyişdirilə bilən, təsirlənən elementlərdir;
2. «Asan» elementlər: Staff (işçi heyəti), Skills (Bacarıq və
qabiliyyətlər), Style (idarəetmə üslubu), Shared Values (Paylaşılmış dəyərlər) isə idarəetmədən çox asılı olmayan, əsasən mühit
və insanlardan asılı olan faktorlar olub nəzarəti və idarə edilməsi
mürəkkəbdir
İşgüzar təşkilatda dəyişikliklər modeldə göstərilən ardıcıllıqla
aparılır və onun strateji vəziyyəti aşağıdakı göstəricilərlə qiymətləndirilir: nisbi ölçü; artım; bazar payı; mövqe; müqayisəli rentabellik.
«Mckinsey» modeli üzrə müəssisənin inkişafına təsir edən
amillər aşağıdakılardır:
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- xalis gəlir;
- texnoloji vəziyyət;
- nüfuz;
- rəhbərlik və əməkdaşlar;
- bazarın cazibədarlığı (mütləq ölçü; bazarın artımı; bazarın
genişliyi; qiymətqoyma; rəqabətin strukturu; mənfəət norması;
sosial rol; ətraf mühitə təsiri; hüquqi məhdudiyyət).
GE/Mckinsey modelində müəssisənin gələcək mənfəəti və kapital verimi göstəriciləri diqqət mərkəzində durur və yaxın gələcəkdə firmda hansı fəaliyyət növünə əlavə investisiya qoyuluşunun mənfəətin həcminə necə təsir göstərməsinin təhlilinə xüsusi
diqqət yetirilir.
Shell/DPM matrisası (Direct Policy Matrix – istiqamətlənmiş
siyasət matrisası) GE/Mckinsey modeli ilə oxşarlığa malik olub
BCG-nin əsasını təşkil edən biznesin mövqeləşdirilməsi ideyasının inkişafıdır. Əgər BCG modelində strateji seçim meyarı mahiyyətcə qısamüddətli planlaşdırmanın göstəricisi olan nagd pul
axınlarının qiymətləndirilməsinə, GE/McKinsey modelində isə
əksinə uzunmüddətli planlaşdırmanın göstəricisi olan investisiyanın özünü ödəməsinə əsaslanırsa, Shell/DPM bu iki göstəricini
eyni zamanda diqqətə almağı təklif edir. Bu model həmçinin keyfiyyət və kəmiyyət dəyişənlərinin vahid parametrik sistemdə
birləşdirilməsi probleminin həllinə imkan verir, eləcə də BCG
modelindən fərqli olaraq o, bazar payı və biznesin mənfəətliliyi
arasındakı statistik əlaqədən bilavasitə asılı deyildir.
Bazarın təkamülünün təhlili əsasında onun inkişafını təsvir
edən və strateji gəlirin alınmasını nəzərdə tutan Hofer/Sehendel
modeli yarandı. Model ilk növbədə korporativ biznes-portfelin
balanslaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xofer və Şendel
strateji planlaşdırmanın müxtəlif səviyyələrinin dəqiq müəyyən
edilməsinə əsaslanaraq strategiyanın formalaşdırılmasının korporativ, biznes və funksional səviyyələrini fərqləndirirlər. Bu modeldə əsas diqqət firma üçün müəyyən fəaliyyət növünün optimallaşdırılmasına yönəldilir.
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Xofer və Şendel öz modelində təşkilat üçün ideal biznes yığımının üç tipini təklif edirlər:
- artım yığımı;
- mənfəət yığımı;
- balanslaşdırılmış yığım (artım və mənfəət).
Orta mövqeyə aid olan biznes hər hansı xüsusi keyfiyyətin
olmaması ilə səciyyələnir. Belə vəziyyət strateji davranış xəttinin
seçilməsinə ehtiyatlı yanaşmağı tələb edir.
Modeldə inkişaf etdirilən yanaşma rəqiblərin vəziyyətindən
və bazarın təkamül mərhələlərindən asılı olaraq şirkət üçün strategiyanın aşağıdakı tiplərini nəzərdə tutur:
- bazar payının artırılması strategiyası;
- artım strategiyası;
- mənfəət strategiyası;
- bazarın təmərküzləşməsi, və ya aktivlərin ixtisarı strategiyası;
- açılma, yaxud irəliləyiş strategiyası;
- ləğv, yaxud ayrılma strategiyası.
Şirkətin biznes-portfelini balanslaşdırmaq üçün Xofer və Şendel modeli tətbiq edərək korporativ strategiyanın üç tipini fərqləndirmişlər:
1. Portfel korporativ strategiyası;
2. Maddi-texniki təminat strategiyası;
3. Təşkilatın siyasi strategiyası.
Artur D.Little (ADL) şirkətinin yanaşması dəqiqləşdirilmiş
strategiyanın seçilməsini nəzərdə tutur. Mahiyyətcə belə strategiyanın seçilməsi strateji planlaşdırmadan operativ planlaşdırmaya
doğru atılan ciddi addımdır. ADL əksəriyyəti tipik strategiyalar
və onların variantlarından ibarət olan 24 strategiya təklif edir. Bu
model üzrə təhlil rəqabət statusu (rəqiblərə nisbətən vəziyyət) və
sahənin həyat tsikli üzrə aparılır. Matrisada rəqabət vəziyyəti 5
mövqe üzrə xarakterizə edilir: aparıcı, güclü, əlverişli, möhkəm
və zəif. Sahənin həyat tsiklinin müxtəlif mərhələləri isə satış həcminin dəyişilməsi, mənfəət və istehsalın hərəkəti ilə səciyyələnir.
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İ.Ansoffun «Məhsul-bazar» modeli menecment təcrübəsində
ən çox yayılmış və matritsa özündə aşağıdakı dörd strateji alternativləri cəmləşdirir:
 bazara nüfuz etmək – mövcud məhsulun köməyi ilə ənənəvi
bazarlarda tutumun artırılması;
 bazara yiyələnmə – mövcud məhsulun köməyi ilə yeni bazarda və yeni bazar seqmentində mövqeyin möhkəmləndirilməsi;
 məhsulun işlənilməsi – ənənəvi bazarlara xidmət etmək üçün
yeni məhsulun işlənilməsi;
 diversifikasiya – yeni bazarlara xidmət etmək üçün yeni
məhsulların işlənilməsi.
Strateji idarəetmə modelləri içərisində qəbul edilmiş qərarların səviyyəsindən asılı olaraq, strategiyanın işlənilməsi V.Y.Maşşenko tərəfindən irəli sürülmüşdür. Modelin məzmunu rəqabət
strategiyasına söykənir. Həmin müəllif rəqabət strategiyasının üç
tipini – qlobal, funksional və korporativ – fərqləndirir (şəkil 2.9).

Şəkil 2.9. Qəbul edilmiş qərarların səviyyəsindən asılı olaraq
strategiyanın tipləri
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Rəqabət strategiyasının korporativ tipinin daha geniş tətbiqi
üçün təkamül yolu ilə radikal inkişafa və məhsuldarlığın yüksəldilməsinə nail olmaq mümkündür. Onun əsasını isə fasiləsiz innovasiya prosesinin korporativ strategiyası təşkil etməlidir. Bu baxımdan T.N.Əliyev və Ə.H.Həsənovun təklif etdikləri sxem diqqəti cəlb edir (şəkil 2.10).

Şəkil 2.10. Fasiləsiz innovasiya prosesinin korporativ
strategiyasının prinsipial sxemi
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İnnovasiya aktivliyi və ixrac imkanları aşağı olan emal
sənayesi müəssisələri üçün həmin korporativ strategiyanın həyata
keçirilməsi nəticə etibarı ilə əsaslı dönüş yarada bilər.
«GE/Mckinsey» modelinin Boston məsləhət qrupunun modelindən fərqi ondadır ki, əvvəla, ayrı-ayrı biznes fəaliyyətinin müqayisəli təhlilinə üstünlük verilir, ikincisi həmin model firmanın
rəqabət mübarizəsini və bazarın cəlbediciliyini əks etdirən əlavə
göstəricilərdən istifadəni ön plana çəkir. «GE/Mckinsey» modeli
göstəricilərin inteqrasiyasını əlaqələndirmək üçün biznes fəaliyyətində 40-dan çox əlamətdən istifadəni təklif edir. Lakin zaman
keçdikcə həmin əlamətlər 2 dəfədən çox azalmış və 16 əlamət
üzrə qiymətləndirməyə üstünlük verilmişdir. Bu modeldə rəqabət
mövqeyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı əlamətlərə üstünlük
verimlişdi:
 bazarın nisbi payı;
 əsas rəqiblər üzrə mənfətin paylanması;
 qiymət və keyfiyyət üzrə rəqabət aparmaq;
 texnologiya üzrə üstünlük əldə etmək;
 marketinq üzrə üstün olmaq;
 menecment səviyyəsinə görə fərqlənmək;
 bazarları və istehlakçıları fasiləsiz öyrənmək;
 elastiklik.
«GE/Mckinsey» modeli üzrə bazarın cəlbediciliyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakılara üstünlük verilir:
 bazarın tutumu və artım tempi;
 rəqabətin xüsusiyyəti;
 bazarın gəlirliliyi;
 texnologiyalara və investisiyalara qarşı yüksək tələbat;
 giriş və çıxış maneələri;
 mövsümlülük;
 tsiklilik
 siyasi, sosial, hüquqi və digər amillər nəzərə alınmaqla,
xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə.
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Son illər strateji idarəetmə modelləri içərisində N.N.Trenyovun işlədiyi strategiya firmanın spesifik inkişafına əsaslanır və
özündə aşağıdakıları cəmləşdirir:
 Zəif inkişaf strategiyası:
- status kvo-nun dəstəklənməsi;
- müdaifə;
- hədd qoyulan və ya xüsusi imkanların fokslaşdırılması.
 Kənarlaşma strategiyası;
 Güclü inkişaf strategiyası:
- rəqibləri aradan çıxarmaq;
- rəqiblərlə birləşmək;
- şaquli inteqrasiya;
- coğrafiyanın genişləndirilməsi;
- diversifikasiyanın həyata keçirilməsi.
Yuxarıda sadalanan strateji idarəetmə modelləri içərisində
səlahiyyətliliyə əsaslanan K.Praxalad və Q.Xemel tərəfindən irəli
sürülən, müxtəlif istehsalat yeniliklərinin koordinasiyasını özündə
əks etdirən model aşağıdakılarla şərtləşir:
 firmanın bazara daxilolma imkanının artırılması və bir neçə
bazarda uğurla rəqabət aparması;
 rəqabətqabiliyyətli analoq məhsulla müqayisəda alıcının
gözü qarşısında öz məhsulunun mövqeyinin yüksəldilməsi;
 rəqiblərin təkrar istehsalı prosesindəki nailiyyətinə üstün
gəlmək.
Yuxarıda təsnifləşdirilən modellərin hər biri nəticə etibarı ilə
firmanın inkişafına xidmət edir və rəhbər işçilər öz fəaliyyətində
formalaşan şəraitə uyğun onlardan birindən və yaxud eyni vaxtda
bir neçəsindən istifadəyə üstünlük verə bilər.
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III.
MÜƏSSİSƏNİN İNKİŞAF
STRATEGİYASININ
HAZIRLANMASI
MƏSƏLƏLƏRİ
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3.1. İnkişaf strategiyalarının təsnifatı və xüsusiyyətləri
Strategiya çoxcəhətli anlayış olub, firmanın qarşısında duran
məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsinə yönəldilən dəqiqləşdirilmiş kompleks-plandır. Şirkətin (firmanın, müəssisənin) strategiyası bazarda onun mövqeyini möhkəmləndirən, eləcə də istehlakçıların cəlb olunması və tələblərinin ödənilməsi üzrə uğurlu rəqabət üstünlüyünü təmin edəcək idarəetmə planıdır. Başqa sözlə,
strategiya şirkətin inkişaf yollarının, bazarların, rəqabət metodlarının və biznesin aparılmasını bildirir.
Strategiyanın ən mühüm xüsusiyyətləri kimi ona verilən tərifləri aşağıdakı məzmunda təsnifləşdirmək olar:
 son nəticənin əldə edilməsi vasitəsi;
 təşkilatın bütün hissələrinin vahid tamda birləşməsi;
 firma fəaliyyətinin bütün vacib aspektlərinin əhatə edilməsi;
 firmanın bütün planlarının bir-birinə uyğunluğunun təmin
edilməsi;
 hərəkət planı;
 rəqabət mübarizəsində qələbəyə yönəldilmiş hərəkətlər;
 hərəkətlərin ardıcıllığı. Plan reallaşmaya bilər, lakin hərəkətlərin ardıcıllığı təmin edilməlidir;
 ətraf mühitdəki mövqe. Bu, öz əhatəsi ilə əlaqə deməkdir;
 perspektiv, cəhd etdiyi vəziyyəti qabaqcadan görmək;
 firmada işin təşkilinin güclü və zəif tərəflərinin təhlilinin nəticəsi və onun inkişafının imkan və maneələrinin müəyyən
edilməsi;
 ətraf mühitin dəyişikliklərinə qarşı firmanın qabaqlayıcı reaksiyası.
Firmanın inkişaf strategiyasını hazırlayarkən, onun bir sıra
tələblərə cavab verməsinə nail olmaq vacibdir:
- nail olunmalı ümumi iş, həlledici və əsas məqsədlər olmalı;
- koordinasiya edilmiş rəhbərlik bildirilməli;
- mütərəqqi təşəbbüsə kömək olmalı;
- başlıca qüvvələr lazımi yerdə və zamanında cəmləşməli;
100

- zəmanətli resursları təmin etməli;
- maksimum nəticə əldə edilməsi zamanı resurslardan minimum
istifadə üçün taktiki hərəkətlərin çevikliyini nəzərdə tutmalıdır.
P.Druker inkişaf strategiyasını məqsədinə görə 4 qrupa bölür:
 ilk daxil olmaq və kütləvi zərbə endirmək;
 cəld və gözlənilmədən hücum etmək;
 ekoloji boşluqları tapmaq və zəbt etmək;
 əmtəənin, bazarın yaxud sahənin iqtisadi xarakteristikasını
dəyişmək.
Əlamətlərinə görə, inkişaf strategiyasını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
 Hücum yaxud Sıçrayış Strategiyası;
 Müdafiə yaxud Sağlamlaşdırma Strategiyası;
 Təşkilatın Fəaliyyətinin Azalması və Dəyişməsi Strategiyası.
Qarşıya qoyulan məqsədlərin üstünlük dərəcəsindən asılı olaraq strategiyanın müxtəlif növləri mövcuddur və təşkilat öz fəaliyyətini həmin strategiyalar əsasında istiqamətləndirməlidir.
Strategiyaları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
1. Məhsul-bazar strategiyası;
2. Marketinq strategiyası;
3. Rəqabət strategiyası;
4. Sahələr yığınının idarə edilməsi strategiyası;
5. Yeniliklər strategiyası;
6. Kapital qoyuluşları strategiyası;
7. İnkişaf strategiyası;
8. Udma strategiyası;
9. Xarici investisiya strategiyası;
10. İxrac fəaliyyətinin genişləndirilməsinə istiqamətləndirmə
strategiyası;
11. Xarici iqtisadi müdaxilə strategiyası.
Strategiyanın hazırlanması prosesində aparılan təhlil əsasında
strateji təfəkkür, yeni inkişaf strategiyası üzrə təkliflər və s. formalaşır. Firmanın fəaliyyət səmərəliliyini göstərmək üçün strateji
təhlil aparılır ki, bu da təşkilatın hal-hazırkı və perspektiv vəziyyətini təhlil etməyə şərait yaradır. Firmanın vəziyyətini müəyyən101

ləşdirməyin əsasən aşağıdakı 5 sual ətrafında aparılması tövsyiə
edilir:
 mövcud strategiya nə dərəcədə əlverişli işləyir;
 müəssisənin güclü və zəif cəhətləri hansılardır və onun qarşısında nə kimi sevindirici imkanlar və nə kimi təhlükələr dura
bilər;
 müəssisənin məsrəfləri və buraxılan məhsula qoyulan qiymət
rəqabət qabiliyyətlidirmi;
 müəssisənin rəqabət gücü möhkəmdirmi;
 müəssisənin qarşısında nə kimi strateji problemlər durur.
Bu suallara cavab verməni dörd analitik təhlil üsulu ilə aparmaq məsləhət bilinir. Bunlardan birincisi, müəssisənin zəif və
güclü tərəfləri, imkanları və təhlükələri, ikincisi, məsrəflər zəncirini ardıcıllıqla təhlil etmə, üçüncüsü, xərcləri strateji təhlil etmə,
dördüncüsü, rəqabət qabiliyyətliliyini müəyyənləşdirir.
İnkişaf strategiyasının tərkib hissələri müxtəlif səpkidə təsnifləşir. Bu baxımdan İ.Ansoff strateji idarəetmə sistemlərini aşağıdakı üç tipə ayırır: nəzarət sistemləri, ekstrapolyasiya sistemləri, sahibkarlıq sistemləri.
Nəzarət əsasında strateji idarəetmə. Nəzarət əsasında idarəetmə sistemi icranın həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin nəticəsi olan informasiyalar əsasında idarəetmədir. Qiymətləndirmə nəticəsində normalardan, standartlardan
və s. kənarlaşma üzə çıxdıqda kənarlaşmanın aradan qaldırılması
rəhbərin sərəncamları əsasında həyata keçirilir. Bu idarəetmə sisteminin əsas xarakterik cəhətləri aşağıdakılardır:
1. nəzarət ənənəvi xarakter daşıyır və bölmələr səviyyəsində
həyata keçirilir;
2. qərarların qəbulu düzəlişvermə xarakterli olduğundan nəzarət mərhələsi qərarların reallaşdırılmasını tamamlayır;
3. nəzarət əsasında idarəetmə – idarəetmə sisteminin mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarır;
4. Nəzarət informasiyalarının formalaşması zamanı istifadə
olunan standartlar, normalar, etalonlar və s. keçmiş təcrübələr
əsasında müəyyənləşdiyindən, nəzarət əsasında idarəetmə sistemi
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gələcək imkanlardan istifadə olunması və gələcək təhlükələrə
qarşı qabaqcadan hazırlıq baxımından əlverişsizdir.
Ekstrapolyasiya əsasında strateji idarəetmə. Ekstrapolyasiya sistemi – müəssisənin keçmişinin gələcəyinə ekstrapolyasiyası
vasitəsilə idarə edilməsi sistemidir. Ekstrapolyasiya əsasında idarəetmə əsasən aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir.
1. Firmanı əhatə edən xarici mühitə gələcək meylləri proqnozlaşdırmaq üçün həmin mühitdəki keçmiş meyllərdən istifadə
olunur və proqnozlaşdırılan səmərəlilik əsasında müəssisənin
mənfəətliliyinin dəyişmə meylləri müəyyənləşdirilir;
2. Xarici mühitdəki meyllər və firmanın səmərəliliyi müqayisə edilir, eləcə də onun məqsədləri müəyyənləşdirilir. Əldə
olunmuş nəticələri stimullaşdırmaq üçün məqsədlər səmərəlilik
meyllərindən görünən məqsədlərdən daha yüksək səviyyədə nəzərdə tutulur;
3. Məqsədlərə əsasən firmanın müxtəlif bölmələri üçün tədbirlərin qrafiki və nəzarət müddətləri göstərilməklə əlaqələndirilmiş fəaliyyət proqramları tərtib olunur;
4. Ehtiyatların bölüşdürülməsinin maliyyə planı tərtib olunur;
5. Tədbirlər proqramı və ehtiyatların bölüşdürülmə planı əsasında gəlirlərin planı tərtib edilir;
6. Planlaşdırılan nəticələrin rəhbərliyi qane etməsi və firmanın müxtəlif bölmələri üçün zəruri olan ehtiyatların mövcudluğu
yoxlanılır.
Sahibkarlıq tipli strateji idarəetmə. Gələcək hadisələrin
keçmişlə heç bir əlaqəsi olmayacağı fikrinə əsaslanan sahibkarlıq
tipli idarəetmə sistemi – layihələrin idarə olunması, strateji planlaşdırma, strateji mövqelərin planlaşdırılması və strateji məsələlərin idarə olunmasını nəzərdə tutan sistemdir.
Sahibkarlıq tipli idarəetmə sisteminin tətbiqinin mühüm mərhələlərini qeyd edək.
1. Firmanın məhsullarının bazarda tutduğu mövqe ekstrapolyasiya edilir.
Firmanı əhatə edən xarici mühitdə onun məhsullarına tələbi
müəyyənləşdirən iqtisadi və sosial qüvvələr, bazarda rəqabətin
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xarakteri, firmanın özünə və xarici mühitinə təsir edə biləcək
perspektiv sosial və siyasi dəyişikliklər təhlil edilir.
2. Xarici mühitdə əlverişli imkanların və təhlükələrin proqnozunun nəticələri ilə ekstrapolyasiyanın nəticələri birləşdirilir.
3. Firmanın potensialı təhlil edilir. Təhlil nəticəsində daxili
zəif və güclü cəhətləri müəyyənləşdirilir və gələcək nəticələr baxımından qiymətləndirilir.
4. Məqsədlər formalaşdırılır. Məqsədlərin siyahısına sosial
xarakterli məqsədlər əlavə edilir və onların çevikliyinə xüsusi
diqqət yetirilir.
5. Firmanın perspektivləri qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə
nəticəsində həm məqsədlər və məsələlər arasında uyğunsuzluqların, həm də faktiki nəticələr arasında uyğunsuzluqların olub-olmaması müəyyənləşdirilir. Uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə ya
mövcud perspektivlərdən istifadə, ya da alternativlər axtarmaq
barədə qərar qəbul edilir. Sonuncu halda hər yeni alternativin verə biləcəyi nəticələr qabaqcadan araşdırılır.
Bütün hallarda firma üzrə formalaşan inkişaf strategiyası
reallığa çevrilməlidir. Hər hansı firmanı qısa müddət ərzində yeni
istiqamətdə fəaliyyətə sövq etmək üçün aşağıdakılar tələb olunur:
 strategiyanın reallaşdırılması üçün çoxsaylı idarəetmə vəzifələrinin, səlahiyətlərin və məsuliyyətlərin müəyyən edilməsi
və bölüşdürülməsi;
 strategiyanın reallaşdırılması variantlarının müəyyən edilməsi və seçilməsi;
 işçilərin idarə edilməsi üzrə bacarıqları;
 başlanan işlərin sona çatdırılmasında inadkarlığın tələb
olunması;
 dəyişikliklərə və yeniliklərə qarşı müqavimətə üstün gəlmək
bacarığı.
Strategiyanın reallaşdırılması mühiti də həmişə bir-birindən
müxtəlif dərəcədə fərqli olur. Bu müxtəliflik aşağıdakı kimi təzahür olunur:
 rəqabət mühitinin müxtəlifliyi;
 işgüzar təcrübənin müxtəlifliyi;
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işgüzar mədəniyyət və iş mühitindəki müxtəlifliklər;
mükafatlandırma sistemində müxtəliflik;
əməkdaşların şəxsi xüsusiyyətləri və motivasiyasındakı
müxtəlifliklər və s.
Bütün bunlar hər bir strategiyanın reallaşdırılması prosesinə
xüsusi yanaşmanı tələb edir. Həmin yanaşma təşkilatın bütün xüsusiyyətlərini və icraçının təşkilati dəyişikliklərin idarə edilməsi
üzrə bacarıq və imkanlarını nəzərə almalıdır.
Bütün bunlara baxmayaraq, strategiyanın reallaşdırılması prosesində bir neçə ümumi tələblərə də riyaət olunmalıdır. Bu tələblərə aşağıdakıları aid edirlər:
- strategiyanı uğurla həyata keçirə biləcək idarəetmənin təşkilati strukturunun yaradılması;
- şirkətin strateji uğurunu təmin edən fəaliyyət sahələrinə lazımı vəsaitin ayrılması üçün büdcəyə yenidən baxılması;
- strategiyaya uyğun idarəetmə əməliyyatlarının təyin edilməsi;
- daimi inkişaf və təkmilləşmənin təmin edilməsi üçün daha
yaxşı təcrübənin tətbiq edilməsi;
- şirkətin heyətinə öz strateji funksiyalarını daha yaxşı icra etmələri üçün imkanlar yaradan təminedici sistemlərin yenidən təşkili;
- mükafatlandırma və həvəsləndirmə sistemlərini strategiyanın
yerinə yetirilməsi və məqsədlərə nail olunması ilə əlaqələndirilməsini yüksək səviyyədə təşkil etmək;
- strategiyanın dəstəklənməsi üçün işçi mühiti və korporativ
mədəniyyəti yaratmaq;
- strategiyanın reallaşdırılması üçün tələb olunan rəhbərliyin –
liderliyin təmin edilməsi və onun daim təkmilləşdirilməsi.
Bütün bunları ümumiləşdirərək, strategiyanın reallaşdırılması
prosesinin elementlərini aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar
(şəkil 3.1).
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Şəkil 3.1. Strategiyanın reallaşdırılması prosesinin əsas idarəetmə
təşkilediciləri
İnkişaf strategiyanın uğurla reallaşdırılmasında mühüm amillərdən biri də kommunikasiyadır. Şirkətin rəhbərliyi strategiyanın
reallaşdırılması üçün tələb olunan təşkilati dəyişiklikləri müəyyən
etməli və tabeçiliyində olan menecerləri və digər işçiləri bu dəyişikliklərin labüdlüyünə inandırmağı bacarmalı, onların hər birinin
strateji məqsədlər üzrə məsuliyyətlərini dərk etmələrinə nail olmalıdır. Strateji məqsədlərə nail olunduqda, maliyyə və istehsal
vəzifələri yerinə yetirildikdə strategiyanın həyata keçirilməsini
uğurlu hesab etmək olar.
İnkişaf strategiyasının tətbiqi praktiki məsələ olsa da, onun
aşağıdakı inzibati meylləri də mövcuddur:
- strategiyanı uğurla həyata keçirə bilən təşkilatı yaratmaq;
- strategiyanın uğur qazanmasına təminat yaradan maliyyə
planı hazırlamaq;
- strategiyanı dəstəkləyən çevik siyasət yürütmək;
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- işçilər üçün qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaqda səfərbəredici rol oynayan həvəsləndirmə sistemi hazırlamaq;
- işçilərin mümkün yerdəyişməsini aparmaq şərtilə optimal iş
bölgüsünə nail olmaq;
- qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq ilə həvəsləndirmə sistemi arasında uyğunluq yaratmaq;
- şirkət daxilində işçi münasibətləri strategiyanın uğurlu tətbiqinə yönəltmək;
- şirkətdaxili koordinasiya elə formalaşdırılmalıdır ki, hər bir
fərd strategiyanın təkmilləşməsinə və reallaşmasına öz töhfəsini
vermiş olsun;
- iş üsulubunda daimi təkmilləşmə və təcrübələrin tətbiqinə
xüsusi diqqət göstərilməlidir;
- strategiyanın həyata keçirilməsində iştirak edənlərə liderlik
hissləri aşılanaraq strategiyanın tətbiqi və reallaşdırılması səviyyəsi yüksəldilməlidir.
Beləliklə, strategiyanın tətbiqi, praktiki-inzibati işlərin təşkilindən, maliyyə planlaşdırılmasından, siyasi xəttdən, həvəsləndirmə sisteminin tətbiqindən, idarəetmənin qabaqcıl üsullarının istifadəsindən və s. ibarət olmaqla, düşünülmüş kombinasiyaların
birgə əlaqələndirilməsidir.

3.2. Rəqabət strategiyasının formalaşdırılması
Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm prinsiplərindən biri əmtəə
istehsalçıları arasında azad rəqabətin mövcud olmasıdır. Rəqabət
– öz sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrini daha da yaxşılaşdırmaq
məqsədilə əlverişli istehsal və satış şərtləri əldə etmək uğrunda
istehsalçılar, malgöndərənlər, bir sözlə, firma və müəssisələr arasında mübarizədir.
Bazar iqtisadiyyatının inkişaf tarixi göstərir ki, rəqabət əslində əmtəə istehsalı ilə bir vaxtda yaradılmışdır. Lakin kapitalizmin
inkişaf etdiyi şəraitdə o, həm bazar münasibətlərinin mühüm amilinə, həm də ictimai istehsalın çevik tənzimlənməsinə çevrilmiş107

dir. XIX əsrin ortalarından etibarən dövlət tərəfindən tənzimlənməyən, azad rəqabətin geniş inkişaf etdiyi bazar iqtisadiyyatı formalaşmağa başlamışdır. Bu cür bazar, əmtəə istehsalına müstəsna
hallarda yalnız tələb və təklif mexanizmi və uyğun olaraq qiymətin dəyişməsilə təsir edirdi. Təbiidir ki, bazar münasibətlərinin bu
cür formalaşması və inkişafı istehsalçıları istehlakçıların tələblərini öyrənməyə, istehsal etdikləri məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, istehsalı genişləndirməyə və istehsal xərclərini aşağı salmağa məcbur edirdi. Bu
dövrdə rəqabətin iki əsas forması – sahədaxili və sahələrarası
rəqabət yaranıb, inkişaf etməyə başladı.
Sahədaxili rəqabət – bir sahənin əmtəə istehsalçıları arasında
rəqabəti xarakterizə edir. Əgər müəssisə yüksək əmək məhsuldarlığına nail olursa, orta səviyyəli əmək məhsuldarlığı ilə işləyən
müəssisələrə nisbətən daha çox əlavə mənfəət əldə edir. Əksinə,
texniki və texnoloji cəhətdən zəif inkişaf edən müəssisə istehsal
etdiyi məhsulun fərdi dəyərini belə qazana bilmir. Sahədaxili rəqabət müəssisələri elmi-texniki tərəqqinin inkişafını stimullaşdırır.
Sahələrarası rəqabət – müxtəlif sahələrə daxil olan müəssisələr arasında rəqabəti xarakterizə edir. Sahələrarası rəqabətin inkişaf etdiyi mühitdə kapitalın aşağı mənfəətə malik olan sahələrdən daha yüksək mənfəətə malik sahələrə axını baş verir. Daha
gəlirli sahələrə yeni kapital axını müşahidə edilir. Bu da eyni istehsal sahələrinin inkişafına imkan verərək zəruri məhsul təklifini
artırır.
M.Porterin yanaşması sahənin mövcud vəziyyətinin təhlili
nəticəsinə əsaslanmağa imkan verir, hansı ki, müəssisənin biznes
fəaliyyəti həyata keçirilir və onun gələcək vəziyyətinin əsasını
müəyyən edir.
«Porterin 5 qüvvəsi» təhlili 1979-cu ildə strategiya mütəxəssisi Maykl Porter tərəfindən irəli sürülmüşdür. O, rəqabət anlayışını
daha da genişləndirmiş və iqtisadi anlamada «rəqib» hər hansı bir
şirkətin mənfəət əldə etməsini məhdudlaşdıran hüquqi və fiziki
şəxsdir fikrini irəli sürmüşdür.
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Porterə görə hər hansı bir əmtəə və ya xidmət bazarında
rəqabət mühitini bu 5 qüvvə formalaşdırır:
 müştərilərin bazar gücü;
 təchizatçıların bazar gücü;
 əvəzedici məhsul və xidmətlərin mövcudluğu;
 bazara potensial rəqiblərin daxilolma təhlükəsi;
 mövcud rəqiblər arasında rəqabətin intensivliyi.
Bu 5 amilin konfiqurasiya, iyerarxiya və dinamikası «uğura
aparan açar amilləri»ni müəyyən etməyə imkan verir. Bu amillərə
nəzarət 5 qüvvənin mövcud şirkətlərə ziyan verməsinin qarşısını
alır, yəni açar amillərə nəzarət etməklə şirkətlər rəqabətdə üstünlük əldə edirlər. M.Porterin yanaşması K.Endryusun ideyasının
özünəməxsus inkişaf etdirilməsidir. Burada, həmçinin mahiyyətcə söhbət müəssisənin daxili vəziyyəti ilə xarici mühitin dəyişilməsi arasında ən yaxşı uyğunlaşmanın müəyyənləşdirilməsindən
gedir.
İllər keçdikcə A.Tompson və A.Striklend tərəfindən bir qədər
fərqli strateji model irəli sürülmüşdür ki, onun da əsasını beş variantdan ibarət rəqabət strategiyası təşkil edir:
o məsarif üzrə liderlik strategiyası (xərclərin azaldılması daha
çox alıcıları cəlb edir);
o geniş diversifikasiya strategiyası;
o optimal məsarif strategiyası;
o daha az xərclərə hədəflənən bazar strategiyası;
o məhsulun diversifikasiyasına əsaslanan bazar strategiyası.
Yuxarıda qeyd edilən və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə hədəflənən ümumi strategiyalarla yanaşı öz miqyasına görə
fərqlənən klassik strategiyalar da mövcuddur. Onların içərisində
F.Kotlerin biznesin inkişaf strategiyası öz mahiyyəti və məzmunu
ilə seçilir və aşağıdakılardır:
- yekun (konsentrasiya) artım strategiyası (bazarda mövqeyin
gücləndirilməsi, bazarın inkişafı, məhsulun inkişafı);
- inteqrasiya olunan artım strategiyası (şaquli inteqrasiya, öndə gedən şaquli inteqrasiya);
- diversifikasiya üzrə artım strategiyası;
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- ixtisara hədfələnən strategiya (ləğvolunma, xərclərin azaldılması).
Rəqabət növlərinin təkmilləşdirilməsi əmtəə istehsalının miqdarından və onların bazarda tutduğu xüsusi çəkisindən də asılı
olur.
Rəqabət mühitinin ən əhəmiyyətli cəhəti istehsal xərclərinin
aşağı salınması, məhsul çeşidinin dəyişən tələbata uyğun surətdə
yeniləşdirilməsi, onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, məhsulun
və onu istehsal edən firmanın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, dövlət tərəfindən hüquqi müdafiənin təmin edilməsi və inhisarçı fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasıdır.
Haqsız və ya qeyri-xoş məramlı rəqabət. Əmtəə istehsalçıları arasında kəskin mübarizə şəraitində rəqabət qaydaları və
normalarının pozulması kimi nisbətən geniş yayılmış üsul və
metodlardan istifadə olunur. Bu da iqtisadi ədəbiyyatda və praktikada haqsız və ya qeyri-xoş məramlı rəqabət adlandırılır. Praktikada haqsız rəqabəti xarakterizə edən ən başlıca cəhətlər aşağıdakılardan ibarətdir:
- dempinq qaydalarının tətbiqi, yəni məhsulun satışı zamanı
qiymətlərin bilərəkdən maya dəyərindən aşağı müəyyənləşdirilməsi;
- rəqabət aparan digər firmaların fəaliyyətinə aparıcı firmanın
nəzarət imkanları;
- bazarda tutduğu hakim mövqedən sui-istifadə;
- diskriminasiyalı (qeyri-bərabər) qiymətlərin və ya kommersiya şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi;
- rəqabət səviyyəli məhsul istehsal edən müəssisələrin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması;
- məhdudlaşdırıcı şərtlərin və məhsul satışı üzərində agent razılaşmalarının tətbiq edilməsi (kimə qarşı və nə vaxt);
- ticarətin həyata keçirilməsi zamanı aparıcı firmalar tərəfindən gizli danışıqların həyata keçirilməsi;
- yalan informasiya və ya reklam;
- məhsulların göndərilməsi və daşınması ilə bağlı standartların pozulması.
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Rəqabət qabiliyyətinin vahid, universal, ümumi qəbul olunmuş tərifi yoxdur. Adətən rəqabət qabiliyyəti altında ölkənin,
sahənin, təsərrüfat vahidinin qarşıya qoyulan iqtisadi məqsədlərinin (rəqabət bazarında mövqelərin möhkəmləndirilməsi və ya
onların qazanılması) əldə olunmasında rəqibləri öndə olması başa
düşülür. Başqa sözlə, rəqabət qabiliyyəti – iqtisadi, sosial, siyasi
amillərlə şərtləndirilən ölkənin, onun iqtisadiyyatının, mal istehsalçılarının daxili və xarici bazarda vəziyyəti deməkdir.
Milli iqtisadiyyatın idarəetmə səviyyələri üzrə rəqabət qabiliyyətinin həyata keçirilməsini sxem şəklində aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (şəkil 3.2).

Şəkil 3.2. Milli iqtisadiyyatın idarəedilməsinin müxtəlif
iyerxiyalarında rəqabət qabiliyyətliliyinin həyata keçirilməsi
Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti dedikdə, ölkənin ictimai və dövlət quruluşu sisteminin rəqabət qabiliyyəti, milli
iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, dövlətin dünya standartlarından
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geri qalmayan cəmiyyət üzvlərinin maddi rifah səviyyəsini təmin
etmək qabiliyyəti nəzərdə tutulur.
Sahənin (sahələr kompleksinin) rəqabət qabiliyyəti yüksək
keyfiyyətli məhsulların istehsalına imkan verən müəyyən rəqabət
üstünlüklərinin olması ilə şərtlənir.
Sahənin rəqabət qabiliyyəti aşağıdakıları nəzərdə tutur:
 səmərəli sahəvi quruluş;
 sahənin digər müəssisələrini öz səviyyəsinə qaldıra bilən
yüksək rəqabət qabiliyyətli firma – liderlər qrupu;
 sazlanmış təcrübi-konstruktor, qabaqcıl istehsalat-texnoloji bazanın, inkişaf etmiş sahəvi infrastrukturun olması;
 sahə və ölkə daxilində, eləcə də onun xaricində olan digər
sahələrlə çevik elmi-texniki, istehsalat, maddi-texniki
kommersiya əməkdaşlığı sistemi.
Müəssisənin (firmanın) rəqabət qabiliyyəti – rəqabətli bazar
şəraitində səmərəli təsərrüfat fəaliyyətinin və mənfəətli satışın təmin olunması deməkdir. Rəqabət qabiliyyəti göstəricisi hər bir
müəssisə üçün onun bütün bölmə və xidmətlərinin işlərini özündə
əks etdirən güzgüdür. Xarici bazara rəqabət qabiliyyətli mallarla
çıxmaq – müəssisənin bazarı ələ alması və orada möhkəmlənməsi
sahəsində ilkin məqamdır. Bundan sonra malların rəqabət qabiliyyətlərinin idarə olunması üzrə böyük, vacib iş başlayır.
Rəqabət qabiliyyətinin idarə olunması – məhsulun daima təkmilləşdirilməsi, mütəmadi olaraq onun yeni satış kanallarının, yeni alıcı qruplarının axtarılması, servis xidmətinin, reklamın yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər məcmusudur.
Malın rəqabət qabiliyyət – alıcının konkret tələbatını ödəyən
malın keyfiyyət və dəyər (qiymət) xarakteristikalarının məcmusudur. Lazımi istehlak dəyərinə malik olan mal nəinki nəzərdə tutulmuş miqdarda və vaxtda istehlakçıya çatdırılmalı, həm də onun dünya təcrübəsində mövcud olan servis xidmətinə zəmanət olmalıdır.
Malın rəqabət qabiliyyətini açıqlayan əsas xarakteristikalar
aşağıdakılardan ibarətdir:
- malın keyfiyyəti və istehlak dəyərliliyi, yəni onun ödədiyi
tələbatın dərəcəsi və diapazonu;
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- malın dəyəri;
- malın istehlak olunma qiyməti;
- texniki xidmətin keyfiyyəti və s.
Rəqabət qabiliyyətliliyin əməli (operativ) olaraq idarə edilməsi bazarın vəziyətini, tələbin cari dəyişməsini, bazarın meylini,
ehtiyacını, tələbini öyrənmək və onun cəld həllindən ibarətdir.
Rəqabətin hərəkətverici qüvvələrinin təsnifatı 3.3 saylı şəkildə verilmişdir.
M.Porter müəssisənin rəqabət qabiliyyətliliyini bir-biri ilə
qarşılıqlı təsirdə və asılılıqda olan aşağıdakı amillərlə müəyyən
etmişdir:
* istehsal amilləri şəraiti ilə;
* tələb şəraiti ilə;
* xidmət və ona yaxın olan sahələrin vəziyyəti;
* konkret situasiyaya uyğun firmanın strategiyası ilə.
Rəqiblərin təhlilinin əsas diaqnostik elementləri M.Porterə
görə aşağıdakılardır:
- rəqiblərin gələcək məqsədlərinin təhlili;
- rəqiblərin qüvvədə olan strategiyalarının qiymətləndirilmsi;
- fəaliyyət sahəsi və rəqiblər baxımından firmanın şəraitinin
xülasəsi;
- rəqiblərin zəif və güclü cəhətlərinin öyrənilməsi.
Sosial davranış amilləri – cəmiyyətin dəyişən gözləntiləri,
münasibət və əxlaqından ibarətdir. Bu sahədə aşağıdakıları mümkün amillər hesab etmək olar:
 cəmiyyətin əksəriyyətinin sahibkarlığa münasibəti;
 cəmiyyətdə azlıqların və qadınların rolu;
 menecerlərin sosial vəziyyətlərinin dəyişməsi;
 istehlakçı maraqlarının müdafiəsi.
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Şəkil 3.3. Rəqabətin hərəkətverici qüvvələrinin təsnifatı
Sosial amillərin dəyişməsinə səmərəli reaksiya vermək üçün
təşkilat özü dəyişməli və ətraf mühitə uyğunlaşmalıdır.
Beləliklə, firmanın rəqabət strategiyası aşağıdakıları özündə
ehtiva etdirir:
- yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək;
- bazarda qazanılmış mövqeyi qoruyub saxlamaq;
- rəqiblər üzərində üstünlüyə nail olmaq;
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- bazarları fasiləsiz olaraq öyrənmək;
- məhsulun çeşidini və nomenklaturasını davamlı olaraq yeniləşdirmək;
- mövcud məhsulları modernləşdirmək;
- yüksək keyfiyyətli servis xidməti göstərmək;
- istehsalın diversifikasiyasını həyata keçirmək;
- idxalı əvəz edən və ixrac yönümlü məhsulların həcminin artırılması;
- satışın stimullaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi.

3.3. Diversifikasiya strategiyasının formalaşdırılması
İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması makroiqtisadi
sabitliyin qorunması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və özəl
təşəbbüsün dəstəklənməsi, maliyyə xidmətləri bazarının inkişaf
etdirilməsi, xarici ticarət və investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi, məqsədyönlü şəkildə iqtisadiyyatın strukturunun şaxələndirilməsi, sənayenin modernləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, aqrar sektorunun inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, ticarət və xidmət fəaliyyəti növlərinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi – «Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış İnkişaf Konsepsiyası»nın prioritetləri sırasındadır. Bu sahədə uğur qazanmağın yollarından biri də diversifikasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsidir.
Diversifikasiya – latın sözü olub «diversus» və «facere» sözlərindən əmələ gəlmiş «müxtəlif etmək» mənasını daşıyır. Başqa
sözlə, diversifikasiya dəyişiklik, müxtəliflik mənasında, iqtisadi
anlamında kapitalın təmərküzləşməsi, formalarından biri kimi
məhsulun nomenklaturasının genişləndirilməsi, istehsalın bir-birilə əlaqəsi olmayan növlərinin eyni zamanda inkişafını səciyyələndirir. Bununla yanaşı, diversifikasiya məfhumu iqtisadi
ədəbiyyatlarda müxtəlif şəkildə şərh edilir. Onun çeşidin genişləndirilməsi, müəssisələr tərəfindən buraxılan məhsul növünün
dəyişməsi, səmərəliliyi artırmaq məqsədilə yeni istehsalların mə115

nimsənilməsi, iflasdan çıxmada iqtisadi faydaların alınması, itki
riskinin azaldılması və yüksək gəlir əldə edilməsi istiqamətində
iqtisadiyyata yönələn və ya kreditləşən pul kapitalının müxtəlif
obyektlər arasında bölgüsü kimi çoxaspektli məzmunları da
vardır. Başqa bir yanaşmada diversifikasiya kapitalın və investisiyaların riskini azaltmaq üçün müxtəlif obyektlər arasında
paylanması və yaxud müəssisə tərəfindən buraxılan məhsulun
çeşidinin genişlənməsi, yeni istehsal sahələrinin yaradılması,
müflisləşmənin qarşısının alınması yollarından biri kimi xarakterizə edilir. İqtisadi ədəbiyyatlarda diversifikasiyanın (şaxələndirmənin) müxtəlif tiplərini və növlərini fərqləndirirlər. Onun tiplərinə əlaqəli, əlaqəsi olmayan, üfüqi, şaquli, qarışıq, beynəlxalq,
konqlomerat, növlərinə isə istehsalın, risklərin, biznesin, iqtisadiyyatın, fəaliyyətin şaxələndirilməsi daxildir (şəkil 3.4).

Şəkil 3.4. Diversifikasiyanın tipləri və növlərinin təsnifatı
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Əlaqəli diversifikasiya biznesin mövcud sferaları (istehsal,
marketinq, material təminatları, texnologiyalar və s.) ilə bağlı
müəssisənin yeni fəaliyyət sahəsini əhatə edir və özü özlüyündə
şaquli və üfüqi olan sektorlara bölünürlər. Üfüqi diversifikasiya
müəssisə tərəfindən buraxılan və reallaşdırılan məhsul üzrə istehsalın inkişafına yönələn kapital qoyuluşlu, şaquli diversifikasiya
isə mövcud müştəriyə yeni məhsulun yönəldilməsi ilə bağlı artım
strategiyasını ifadə edir.
Əlaqəsi olmayan (liberal) diversifikasiya biznesin mövcud
sferaları ilə bağlı olmayan yeni fəaliyyət sahələrini ehtiva edir.
Bundan başqa, diversifikasiyanın «konqlomerant diversifikasiya», mərkəzçi diversifikasiya (konsentrik diversifikasiya) və s.
bu kimi xüsusi növləri də mövcuddur.
Konqlomerat diversifikasiyada müəssisə öz sahəsinin hüdudlarından kənara çıxır, tətbiq etdiyi texnologiyaya, istehsal etdiyi
əmtəələrə, həm də fəaliyyət göstərdiyi bazara aidiyyəti olmayan
məmulatları öz çeşidinə daxil edib onların istehsalına başlayır.
Mərkəzçi diversifikasiyada isə müəssisə yeni müştərilərin
cəlb olunması məqsədilə texnoloji və marketinq nöqteyi-nəzərindən öz əmtəələrinə yaxın olan məmulatları məhsul nomenklaturasına daxil edir.
Diversifikasiya ilə bağlı qeyd edilənlər növ baxımından hələ
də onun çeşid kaloritini tam məzmunda açıqlamır. O, istehsalın
diversifikasiya (manufacture diversification), məhsul diversifikasiyası (diversification of production), ixracın diversifikasiyası
(diversification of export), sadəlövh diversifikasiya (naive diversification), investisiyaların diversifikasiyası (diversification of investments) və s. bu kimi təsnifatları da özündə birləşdirir.
İstehsalın diversifikasiyası eyni zamanda biri-birilə bağlı olmayan çoxlu istehsal növlərinin inkişafı, bir müəssisə daxilində
istehsal məmulatları çeşidinin genişləndirilməsi, istehsalın səmərəliliyinin artırılması, iqtisadi faydalanma və iflasdan qurtulma
məqsədilə aparılır.
Məhsul diversifikasiyası bu və ya digər məhsulun əhəmiyyətli
dərəcədə modifikasiyada istehsalını səciyyələndirir.
117

İxracın diversifikasiyası ixraca yönələn məhsul və xidmətlərin
növ və sayının artırılması strategiyasını ifadə edir.
Sadəlövh diversifikasiya da isə investor investisiya portfelindən alacağı gəlirlər üzrə riskləri azaltmaq məqsədilə müxtəlif aktivlərin bir qismini sərmayə qoyuluşlarına yönəldir. Burada sadəlövhlük isə «ucuz risk»ə hesablanan ümidlərlə bağlıdır.
İnvestisiyaların diversifikasiyası sadəlövh diversifikasiyadan
fərqli olaraq daha ciddi məzmun daşıyır və o, müəssisənin iflasdan qurtulması vəziyyətində kapital riski itkisinin azaldılması ilə
pul vəsaitlərinin müəssisəyə daha uzumüddətli zaman kəsiyində
yatırılmasını şərtləndirir.
Riskin diversifikasiyası müxtəlif sinfə malik maliyyə alətləri
nəzərə alınmaqla, investisiyanın bölüşdürülməsini nəzərdə tutur.
Biznesin diversifikasiyası firmanın inkişafının başlanğıc nöqtəsi olmaqla, sahibkarın gələcək fəaliyyətində dayanıqlığı təmin
edir, onu risklərdən qoruyur və gəlirinin artmasına imkan verir.
İqtisadiyyatın diversifikasiyası bir-birilə əlaqəsi olmayan çoxsahəli istehsal və xidmət sferalarının kompleks inkişafını təmin
edir.
Fəaliyyətin diversifikasiyası firmanın birtərəfli istehsal strukturundan, məhsul növündən çoxprofilli geniş nomenklaturaya
malik istehsal prosesinə keçidi şərtləşdirir.
Beynəlxalq diversifikasiya firmanın diversifikasiya fəaliyyətinin ali strateji yollarından biri olub, milli səviyyədən beynəlxalq
statusa keçərək idxal və ixracın coğrafiyasının genişləndirilməsinə hədəflənir.
Sahə iqtisadiyyatının strukturunda diversifikasiyanın rolu danılmazdır. O, iqtisadi sərhədləri keçməklə yanaşı, məhsuldar qüvvələri səfərbər edir, qiymət siyasətinə və səmərəlilik göstəricilərinə təsir göstərir (şəkil 3.5).
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Şəkil 3.5. Sahə iqtisadiyyatının strukturunda diversifikasiyanın
yeri
Müəssisənin ölçülərindən və tiplərindən asılı olaraq üfüqi, şaquli və konqlomerat diversifikasiya növləri tətbiq edilir. Onlar fəaliyyət istiqamətinin tam dəyişdirilməsi, iqtisadi cəhətdən əlverişli istehsal proseslərinin mənimsənilməsi, bazara, marketinqə və
texnologiyaya hədəflənən strategiyanın seçilməsinə və həyata keçirilməsinə təminat yaradır (şəkil 3.6).
Diversifikasiyanın elementləri arasında sıx əlaqə mövcuddur.
Bu əlaqə birbaşa, üfüqi və əks inteqrasiya şəraitində formalaşır.
Həmin əlaqələrin əsasını müəssisənin fasiləsiz olaraq xammalla,
yarımfabrikatla və avadanlıqla təchizatı, satış kanalları, nəqliyyat
sistemi, marketinq fəaliyyəti, servis xidməti, maliyyə təminatı,
elmi-tədqiqat və layihə konstruktor işləri, mövcud və rəqabətdə
iştirak edən məhsullar və sairə təşkil edir (şəkil 3.7).
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Şəkil 3.6. Müəssisənin ölçülərindən və tiplərindən asılı olaraq
təcrübədə geniş tətbiq edilən istehsalın diversifikasiyası
növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi
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Şəkil 3.7. Diversifikasiyanın elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə
İstehsalın diversifikasiyası nəticə etibarilə müəssisənin restrukturizasiya prosesini sürətləndirir. Bu zaman müxtəlif
metodlardan istifadə etməklə gözlənilən riskin, layihələrin səmərəliliyinin, diversifikasiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi aparılır, onun nəticəsində müvafiq investisiya strategiyası işlənilir,
fəaliyyət nəticəsində əldə edilən gəlirlərin investorlara və sahibkarlara ötürülməsi prosesi həyata keçirilir (şəkil 3.8).

121

Şəkil 3.8. İstehsalın diversifikasiyası əsasında müəssisələrin
restrukturizasiya prosesinin prinsipial sxemi
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin üzləşdiyi
əksər proboblemlər məhz xarici mühitlə bağlılıqdan irəli gəlir.
Buna görə də müasir tipli müəssisənin səmərəli idarə edilməsində
diversifikasiya strategiyasına üstünlük verilir.
Bazar təsisatlarının təkmilləşdiyi müasir mərhələdə isə əksər
müəssisələr üçün daha adekvat diversifikasiya strategiyası çıxış edir.
Müəssisədə diversifikasiya strategiyası dörd ayrıca təşkilati
səviyyədə formalaşdırılır.
Birinci səviyyədə müəssisənin və ona daxil olan biznes xətlərinin strategiyası işlənir.
İkinci səviyyədə müəssisəni diversifikasiya edən hər bir biznes növü üzrə ayrılıqda strategiya işlənir. Bunu biznes strategiya
adlandırmaq olar.
Üçüncü səviyyədə funksional strategiya hazırlanır. Burada
biznesin daxilində hər bir funksional xidməti – istehsal, marketinq, maliyyə və s. əhatə edən strategiya işlənir.
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Dördüncü səviyyədə əsas işçi bölmələri üçün dar çərçivədə
operativ strategiya formalaşdırılır.
Bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, bir fəaliyyət sferalı müəssisələrdə diversifikasiya strategiyası iyerarxiyası yalnız üç səviyyəli – biznes strategiyası, funksional strategiya və operativ strategiya qismində olur.
Əksər istehsalçılar üçün inkişafın daxili formasını üstün tutan
ixtisaslaşmaya və ya hakim səlahiyyətə əsaslanan diversifikasiya
strategiyası özünü doğrultmuşdur.
Diversifikasiya rəqabətlə mübarizə üsullarından biridir. Diversifikasiya strategiyası firmanı cari məhsul və xidmət istehsalından əlavə biznes fəaliyyətinə istiqamətləndirir.
Diversifikasiya strategiyası işlənərkən aşağıdakı meyarlara
üstünlük verilir:
- sahənin cari və gələcək cəlbediciliyi;
- firmanın sahəyə daxilolma xərclərinin hesablanması;
- sinerji effektinin əldə edilməsi.
Diversifikasiyanın üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:
 satış bazarlarının genişləndirilməsi;
 sərbəst resursların sərfəli formada yenidən bölüşdürülməsi;
 müflisləşmə riskinin azaldılması;
 çeviklik və uyğunlaşma səviyyəsinin yüksəkldilməsi;
 müəssisənin mövcud istehsal gücündən tam istifadə edilməsi;
Diversifikasiya strategiyasının işlənilməsi zərurəti müəssisə
üçün güclü rəqiblərin mövcudluğu, məhsula olan tələbatın aşağı
düşməsi və mənfəətin azaldığı şəraitdə yaranır. Belə strategiyanın
əsasında müəssisənin fəaliyyətində aşağıdakıların dəyişilməsi
ideyası dayanır: məhsullar, satış kanalları, fəaliyyət sferaları və
kompaniyanın sahədəki vəziyyəti.
Müəssisədə diversifikasiya prosesi həyata keçirilərkən, vergi
planlaşdırılmasına da yenidən baxılmalıdır. Onun özəyində vergi
ödəyicisinin müvafiq qanunvericilkdə nəzərdə tutulan vergi rejimləri əsasında vergi öhdəliklərinin optimallaşdırılması dayanır.
Müəssisədə diversifikasiya strategiyası həyata keçiriləndə isə bu
istiqamətdə mümkün olan risklər öncədən hesablanmalıdır. Belə
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risklər daha çox diversifikasiya prosesinin nəticələrilə bağlı xarici
iqtisadi fəaliyyətin genişləndirilməsi zamanı meydana gəlir. Ona
görə də müəssisənin diversifikasiyası ölkə sərhədlərini aşanda,
qarşı tərəfin mövcud vergi qanunvericiliyinin öyrənilməsi zərurəti
yaranır. Bütün bu lazımi məlumatlar əsasında müəssisədə aktivlərin səmərəli yerləşdirilməsi və digər istehsal-maliyyə axınları ilə
əlaqədar vergi optimallaşması üzrə də əlahiddə strategiya qurulur.
Vergi planlaşdırılmasında müəssisədə aparılan uçot siyasəti
də əhəmiyyət daşıyır. Burada istehsal renovasiyası üçün məqbul
olan optimal amortizasiya taktikası seçilir və rentabellik baxımından hər bir istehsal amilinin müvafiq vergi yükü hesablanır. Digər
tərəfdən qeyd olunmalıdır ki, müəssisənin diversifikasiya strategiyası iqtisadi artımla müşayiət olunduğundan, onun ölkə və regional inkişafa təsiri də mühümdür. Belə ki, müəssisənin diversifikasiya strategiyası mənfəətin maksimallaşdırılmasına xidmət
etdiyindən, müvafiq olaraq, onun büdcə daxilolmalarının artmasına da təsir edir. Bu proses müəssisələrdə, heç şübhəsiz, vergi
ödəmələrinin həcminin genişlənməsi ilə müşayiət olunur. Əlbəttə,
offşor zonada qeydiyyatda olan müəssisələr üçün bu fərq görünməsə də, əksər müəssisələrdə diversifikasiya effekti vergi bazasının genişlənməsinə gətirir. Bu sferada isə ən çox genişlənmə
mənfəət vergisilə bağlı olur. Belə ki, strategiyanın reallaşması nəticəsində diversifikasiya ilə vergi bazası arasında nisbət asılılığı
yaranır. Daha dəqiq isə diversifikasiya effekti nə qədərdirsə, bir o
qədər də müvafiq büdcə gəliri genişlənir. Ona görə də, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq dövlət, regional və yerli idarəetmə
orqanları müəssisədə diversifikasiyanın genişlənməsində maraqlı
olmalı, mümkün olduqca tənzimləyici və stimullaşdırıcı resursları
ilə prosesin irəliləməsinə köməklik göstərilməlidirlər. Diversifikasiyanı həyata keçirən tərəf isə uğurlu vergi planlaşdırılmasını
təmin etməlidir.
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3.4. İnvestisiya strategiyasının məzmunu
«İnvestisiya» məfhumu latın sözü olub, «invest» kimi işlənmiş «yönəltmək», «qoymaq» mənasını daşıyır. Bu termin üzrə
müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Lakin onların içərisində investisiya – kapitalın artımına imkan verən hər hansı vəsait qoyuluşu
– tərifinə üstünlük verilir. Uzun illər mövcud iqtisadi ədəbiyyatlarda «investisiya» termini «kapital qoyuluşu» termini ilə eynilik
təşkil etmişdir. Bu baxımdan, investisiya əsas fondların təkrar istehsalına yönəldilmiş və sair qoyuluşu kimi şərh edilir. Lakin bu
fikirlə tam razılaşmaq olmaz, çünki investisiya dövriyyə aktivlərinə, müxtəlif maliyyə alətlərinə, ayrı-ayrı qeyri-maddi aktivlərə
yönəldilə bilər. Odur ki, kapital qoyuluşu məfhumu daha bir məna daşıyır və investisiyaların formalarından biri kimi baxıla bilər.
«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanununda və Böyük İqtisadi Ensiklopediyada
qeyd edilir ki, investisiya – gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə
əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri
obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir. Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır: pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar,
səhmlər və digər qiymətli kağızlar; daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və başqa maddi sərvətlər); müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər; bu və ya
digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan ancaq patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat təcrübəsi
kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər
biliklərin məcmusu («non-hau»); torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn və başqa əmlak hüquqları; başqa sərvətlər.
İnvestisiya menecmentinin təşkili çərçivəsində «investisiyalaşdırma» və «maliyyələşdirmə» məfhumlarını da qarışıq salmaq
olmaz. Belə ki, «investisiyalaşdırma» - pul və digər vəsaitlərin
qoyuluşu prosesidir, «maliyyələşdirmə» isə müəssisənin bütün
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fəaliyyətinin kapitalla təmin edilməsi üzrə bütün tədbirlərin icra
xərclərinin ödənilməsinin məcmusudur. Y.V.Kuznetsovanın redaktəsi ilə yazılmış əsərdə qeyd edilir ki, «maliyyələşdirmə –
müəssisənin əsas və dövriyyə fondlarının alınması üçün cəlb edilən zəruri kapitalıdır, başqa sözlə, müəssisənin kapitala olan tələbatının ödənilməsidir». Menecment təcrübəsində planlaşdırma,
təhlil və uçot məqsədilə investisiyalar aşağıdakı əlamətlərinə görə
təsnifləşdirilir:
- vəsaitin yönəldiyi obyektlər üzrə (real və maliyyə);
- investisiyalaşdırmada iştirak xarakterinə görə (birbaşa və
dolayı);
- investisiyalaşdırma dövrü üzrə (qısamüddətli və uzunmüddətli);
- investisiya resurslarının mülkiyyət formaları üzrə (xüsusi,
dövlət, xarici və müştərək);
- regional əlamətləri üzrə (ölkədaxili və xarici).
Sənaye müəssisələrində investisiya fəaliyyətinin idarə edilməsi probleminə həsr edilmiş digər ədəbiyyatlarda investisiyalar
aşağıdakı kimi təsnifləşdirilmişdir:
 maliyyələşdirmə mənbələri üzrə (dövlət, bələdiyyə, sahə, şəxsi,
qarışıq);
 investisiya obyektlərinin məzmunu üzrə (birbaşa, portfel, intellektual, alternativ);
 investisiyaların istiqaməti üzrə (ilkin, ekstensiv, effektiv, reinvestisiya, brutto);
 qoyulmuş kapitalın keyfiyyəti üzrə (maddi, maliyyə və qeyrimaddi);
 kapitalın qoyuluş sferası üzrə (istehsalat, sosial, ekoloji);
 kapital qoyuluşunun obyektləri üzrə (yeni əsaslı tikinti, yenidənqurma, əsaslı təsir, istehsalat aparatının yeniləşməsi);
 kapital qoyuluşunun müddəti üzrə (uzunmüddətlii, ortamüddətli
və qısamüddətli);
 seçilmiş investisiya strategiyasından asılı olaraq (passiv, aktiv);
 investisiyaların qarşılıqlı əlaqə xarakteri üzrə (asılı, asılı olmayan, alternativ);
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 investisiyaların qoyuluşu subyektləri üzrə (fiziki şəxslər, hüquqi
şəxslər, yerli investorlar və xarici investorlar).
Bütünlükdə, müəssisənin investisiya fəaliyyəti daim yeniləşən
prosesdir, onun formalaşması çox mühüm və mürəkkəb məsələ
olduğundan həllinə də sistemli yanaşmaq lazımdır. Bu baxımdan,
investisiya fəaliyyətinin yeniləşmə prosesini sxem şəklində aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (şəkil 3.9).

Şəkil 3.9. İnvestisiya fəaliyyətinin yeniləşmə prosesi
İnvestisiya strategiyası müvafiq siyasətə söykənməli və sahə
xüsusiyyəti baxımından onun əsas elementlərinə aşağıdakıları aid
etmək məqsədə müvafiqdir:
- müəssisənin baş (əsas) strategiyasının müəyyən edilməsi;
- investisiya fəaliyyətinin planlaşdırılması;
- investisiya proqramlarının müqayisəli təhlili və onlardan
optimal olanının seçilməsi;
- investisiya fəaliyyətinin resurs təminatı;
- müəssisənin iqtisadi və investisiya fəaliyyətinin təhlili;
- bazar konyukturunun proqnozlaşdırılması və investisiya
prioritetlərinin müəyyən edilməsi; müvafiq proqramın və
ya biznes planın tərtib edilməsi.
Həmin elementlər nəzərə alınmaqla, investisiya fəaliyyətinin
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təşkili və idarə edilməsinə həsr edilmiş yerli və xarici ölkə alimlərinin əsərlərindən bəhrələnərək sənaye müəssisələrində investisiya siyasətinin formalaşmasının alqoritmini aşağıdakı kimi təsvir
etmək olar (şəkil 3.10).

Şəkil 3.10. Sənaye müəssisələrinin investisiya siyasətinin
formalaşması alqoritmi
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Məsələn, həmin alqoritmin Azərbaycanın mövcud neft-qaz
emalı zavodlarında və kimya müəssisələrində istifadə olunması
bütünlükdə neft emalı və neft-kimya sənayesində real investisiya
siyasətini formalaşdırmaqda metodiki alət kimi çıxış etmiş olardı.
İnvestisiya siyasətinin məhz həmin müəssisələrin qarşılıqlı
əlaqəsi əsasında formalaşması ilk növbədə onların istehsal güclərinin artırılmasına, kimya müəssisələrinin xammal təchizatçısı
kimi, neft-qaz emalı zavodlarının fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə təminat yaratmış olardı. Lakin həmin fəaliyyətin ilk növbədə sənayenin inkişafına dair müvafiq Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilməsi daha yüksək nəticələr verə bilər.
İnvestisiya siyasəti ilk növbədə ölkədaxili tələbatın ödənilməsinə yönəldilməli üstünlük elə sahəyə verilməlidir ki, orada istehsalı son məhsula çatdırmaq meyli gücləndirilsin, istehsal edilən
məhsulların xammal kimi deyil, son məhsul kimi satılmasına real
şərait yaradılsın. Bu zaman strateji məqsəd müəssisənin missiyası
ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalı və maksimum mənfəət əldə etmək
imkanı yaranmalıdır. Bu isə, müəssisənin ümumi və struktur siyasətini formalaşdırmış olacaqdır. Sənaye müəssisələrində «maksimum mənfəət» məqsədini təmin edən struktur siyasətinin prinsipial sxemini aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar (şəkil 3.11).
Bazar iqtisadiyyatının kəskin tələblərinə tab gətirməyən
müəssisələr böhranla rastlaşır və rəqabət mübarizəsinin yekununda ləğv olunurlar. Statistik məlumatlara görə təkcə 2015-ci ildə
504 müəssisə qeyd edilən səbəblərdən ləğv edilmişdir ki, onların
da 36 vahidi sənaye və tikinti təyinatlıdır. Həmin müəssisələrin
402 vahidi xüsusi mülkiyyətdə olanlardır.
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Şəkil 3.11. Sənaye müəssisəsinin «maksimum mənfəət»
məqsədini təmin edən struktur siyasəti
Deməli, «böhrandan çıxmaq» məqsədi ölkə sənayesinin ümumi siyasətilə yanaşı struktur siyasətinin də üzvü tərkib hissəsini
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təşkil etməlidir. Həmin siyasətin elmi-texniki, istehsal-texnoloji,
ekoloji və təhlükəsizlik siyasətilə eyni müstəvidə aparılması yüksək sosial-iqtisadi nəticələr vermiş olacaqdır. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, sənaye sahələrinin (müəssisələrinin) «böhrandan çıxmaq» məqsədini təmin edə biləcək siyasətin prinsipial sxemini
aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar (şəkil 3.12).

Şəkil 3.12. Sənaye sahəsinin (müəssisələrinin) «böhrandan
çıxmaq» məqsədini təmin edə bilən siyasətin prinsipial sxemi
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Sənaye müəssisələrinin investisiya strategiyası yeni məhsulun, texnologiyanın işlənilməsinə hədəflənməlidir. Bu isə innovasiya siyasətini həyata keçirmədən mümkün deyildir. İnkişaf
etməkdə olan ölkələrin sənaye müəssisələrinin iş təcrübəsini öyrənərkən aydın olur ki, onlar böhran vəziyyətindən məhz innovasiya fəaliyyətini genişləndirməklə çıxmışlar.

3.5. İnnovasiya strategiyasının formalaşdırılması
və həyata keçirilməsi mexanizmləri
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir müəssisə rəqabət mühitində mövqeyini qorumaq üçün yeni məhsul istehsal etməli və
möv cud məhsulları daima modernləşdirməlidir. Buna isə yalnız
innovasiya fəaliyyətini genişləndirməklə nail olmaq mümkündür.
Odur ki, innovasiya menecmentinə həsr edilmiş çoxsaylı ədəbiyyatlarda qeyd edilir ki, «innovasiya – yeni məhsullar, istehsal,
maliyyə, kommersiya və s. xarakterli sosial-iqtisadi və təşkilatitexniki qərarlardır; innovasiya – sahibkarlıq ruhu ilə motivləşdirilmiş istehsal amillərinin yeni elmi-təşkilati kombinasiyasıdır;
istehsal vasitələrində və digər novator fəaliyyətindəki əsaslı dəyişikliklərdir; yeni texnoloji ideyaların, təkliflərin, elmi-texniki qərarların praktiki tətbiq edilməsi və həyata keçirilməsidir; yeni
praktiki vasitələrin yaradılması, yayılması və istifadəsinin kompleks prosesidir; aparılmış elmi tədqiqatların və ixtiraların istehsalda tətbiqidir və s.»
İnnovasiya (latın sözü – innovato) yeniləşmə və yaxud yaxşılaşma mənasını daşıyır, birdəfəlik hadisə olmayıb dəyişən şəraitə
daima münasibət bildirmək, bilikləri yeni məhsula və yaxud
xidmətə çevirməkdir, «kəşf», «səmərələşdirmə» məfhumları ilə
sıx əlaqədardır:
 istehsalak sferasında məlum olmayan yenilik;
 məhsul istehsalının daha yeni və səmərəli metodu;
 mövcud məhsulun satışında yeni qanunauyğunluğun tapılması;
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 məhsulun və yaxud yarımfabrikatın istehsalı üçün yeni xammal mənbəyinin tapılması;
 dinamik inkişafa təminat yaradan mütərəqqi istehsalın
təşkili;
 məqsədin məhsulda, texnika və texnologiyada, istehsalın və
idarəetmənin təşkilində əsaslı və yaxud qismən dəyişiklik;
 yeni texnikaya və ya texnologiyaya, istehsalın, əməyin,
idarəetmənin və xidmətin təşkili formasına (təhlil üsulları,
planlaşdırma metodları, yeni uçot və nəzarət formaları da
daxil olmaqla) yönəldilən investisiya qoyuluşunun materiallaşdırılmış nəticəsidir;
 rəhbərlik və idarəetmə üsulunun təkmilləşdirilməsi;
 yeni məhsulun və xidmətin yaradılması;
 alıcılara xidmət işinin və marketinq metodlarının təkmilləşdirilməsi;
 biznes-prosesin idarə edilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
 mövcud məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
 köhnə texnologiyaların təkmilləşdirilməsi və yenisinin
işlənilməsi;
 biliklərin və informasiyaların idarə edilməsinin yeni metodlarının işlənilməsi;
 informasiyalaşdırma sisteminin, motivləşmə prosesinin
yaxşılaşdırılması və işgüzar mühitin yaradılması;
 müəssisənin idarə edilməsi prosesinə əsas tərəfdaşların və
əməkdaşların cəlb edilməsi.
İnnovasiyanın təşkili və idarə edilməsi prosesinin prinsipial
sxemi 3.13 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.
Müasir şəraitdə müəssisə üzrə innovasiyanın həyata keçirilməsi strateji idarəetmənin forma və metodlarına əsaslanmalıdır.
Sonuncunun üzvi tərkib hissəsini innovasiya siyasəti təşkil edir
ki, onun da həyata keçirilməsi bütünlükdə aşağıdakıları özündə
əks etdirir:
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 innovasiya fəaliyyəti üzrə cari və perspektiv dövr üçün
müvafiq plan və proqramların işlənib hazırlanması, işçi
qrupunun yaradılması;
 yeni növ sənaye məhsullarının yaradılması layihələrinin
işlənib hazırlanması;
 yeni növ məhsulların işlənib hazırlanması gedişinə və
onun tətbiqinə nəzarət edilməsi;
 sahədə (müəssisədə) vahid innovasiya siyasətinin həyata
keçirilməsi (sənaye müəssisələrinin kooperasiya və istehsal əlaqələri nəzərə alınmaqla);
 sahənin investisiya fəaliyyəti proqramının material və
maliyyə resursları ilə təmin edilməsi;
 innovasiya fəaliyyətinin ixtisaslı kadrla təmin edilməsi;
 innovasiya tədbirlərinin istehsalatda həyata keçirilməsi.

Şəkil 3.13. İnnovasiyanın təşkili və idarə edilməsi prosesi
Səmərəli innovasiya strategiyasının formalaşması sahə üzrə
bütün yeniliklərdə təzahür edən innovasiya fəaliyyətinin mövcud
formalarının dəqiq qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Müasir
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elmi-texniki tərəqqinin və istehsal sahibkarlığının inkişafı nöqteyi-nəzərindən innovasiya fəaliyyətinin aşağıdakı beş tipini – böyük, radikal, prinsipial, təkmilləşdirilmiş və sadə fərqləndirirlər.
İnnovasiya aktivliyi aşağı olan sənaye müəssisələrinin mövcud texniki-iqtisadi vəziyyətində əsas diqqət təkmilləşdirilmiş və
sadə innovasiya tipinə yönəldilməlidir. Sonuncuların həyata keçirildiyi şəraitdə sənaye müəssisələrinin innovasiya strategiyası və
investisiya-innovasiya siyasəti formalaşarkən aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərə alınmalıdır:
1. Sənaye məhsullarının çeşidlərinin təzələnməsi, onların
istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, yeni məhsulların və texnoloji proseslərin mənimsənilməsi;
2. İstehsalın idarə edilməsinin səmərəli təşkili;
3. Müəssisələrin marketinq və xarici iqtisadi fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi əsasında inkişaf meylinin müəyyən
edilməsi;
4. ƏMM-in problemlərinin (sahə ilə əlaqədar) həll edilməsi
yolu ilə ekoloji tarazlığın qorunması;
5. İnnovasiya mühitinin tərkib hissəsini təşkil edən elementlərin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi.
İnnovasiya fəaliyyəti yalnız müəssisənin sərəncamında olan iqtisadi ehtiyatları deyil, həmçinin istehsal, bölgü, mübadilə və isthelakla əlaqədar olan münasibətlərin bütün kompleksini əhatə edir.
İnnovasiya fəaliyyətinin ən ümdə məqsədi daha çox mənfəət
əldə etməkdirsə, onun əsas vəzifəsi emal və istehlak sahələrində
investisiyalar arasındakı nisbəti yaxşılaşdırmaqla, vəsaiti elmitexniki tərəqqinin sürətləndirilməsini təmin edən sahələrin xeyrinə yenidən bölüşdürməkdən ibarətdir.
İnnovasiya prosesinin məqsədini aşağıdakılarla izah etmək
olar:
- məsələnin yeni texniki həllini tapmaq – ixtiranın yaradılması;
- elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin (ET və KTİ)
aparılması;
- məhsulun seriyalı istehsalının qaydaya salınması;
- paralel qaydada satışın hazırlanması və təşkili;
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- yeni əmtəələrin bazarda tətbiqi;
- texnologiyanın daima təkmilləşdirməsi və məhsulun rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsilə bazarda möhkəmlənmək.
İnnovasiya prosesinin təşkilinin əsas mərhələlərini və onlara
daxil edilən elementlərin təsnifatı 3.14 saylı şəkildə verilmişdir.

Şəkil 3.14. İnnovasiya prosesinin təşkilinin əsas mərhələləri
İnnovasiya prosesinin qeyd edilən mərhələlər üzrə uğurla həyata keçirilməsi üçün innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması və inkişafı vacib şərtdir.
Mövcud sosial-iqtisadi sistemin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət
göstərən innovasiya infrastrukturu bu sistemə daxil olan obyekt
və subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsinin fasiləsizliyini, səmərəliliyini,
rəqabət qabiliyyətini və bütünlükdə dinamik inkişafını təmin edən
üzvi elementlərin məcmusudur.
Funksional nöqteyi-nəzərdən innovasiya infrastrukturunun –
elmi-tədqiqat, texniki-texnoloji, təşkilati-iqtisadi, informasiya,
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maliyyə və hüquqi xarakterə malik olmaqla müstəqil subyektlərin
qarşılıqlı və tamamlayıcı fəaliyyət mexanizmlərinin məcmusu
kimi dərk olunması dərin elmi əsaslara söykənir.
İnnovasiya infrastrukturunun təsnifatı, normativ-hüquqi bazası və maliyyə təminatı 3.15. saylı şəkildə verilmişdir.
İnnovasiya infrastrukturu innovasiya prosesinin səmərəli təşkili və idarə edilməsi əsasında aşağıdakı ümumiləşdirilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:
 elmi-texniki potensialın qorunması, inkişaf etdirilməsi;
 yeni texnoloji ideyaların, təkliflərin, elmi-texniki qərarların
əməli tətbiq edilməsi və həyata keçirilməsi;
 innovasiya infrastrukturunun normativ-hüquqi bazasının
möhkəmləndirilməsi;
 yeni növ məhsullun mənimsənilməsi, buraxılan məhsulun
modernləşdirilməsi, onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması
və bazarlarda mövqeyinin qorunub saxlanılması;
 yeni maşın, avadanlıq və materialların istehsalatda tətbiqi;
 yeni texnologiyalardan və məhsul istehsalının mütərəqqi
üsullarından istifadə edilməsi;
 istehsalın, əməyin təşkili və idarə edilməsi prosesində menecmentin mütərəqqi metodları, formaları, vasitələri və
qaydalarının tətbiqi;
 informasiyaların idarə edilməsinin yeni metodlarının işlənilməsi;
 yeni ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasların artırılması;
 innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi, sığortalanması
və stimullaşdırılması.
Firmanın (müəssisənin) innovasiya fəaliyyəti nəticə etibarilə
mövcud problemlərin aşkar edilməsi, infrastrukturların köməyi
ilə innovasiya prosesinin həyata keçirilməsini və innovasiya
fəaliyyətinin səmərəli təşkilini özündə ehtiva edir.
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İcra orqanlarının innovasiya subyektləri

Sənaye, istehsal (xidmət) müəssisələri

Maliyyələşdirmə mənbələri

Elm, təhsil və hüquq məsləhət mərkəzləri

Normativ-hüquqi baza:
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və

sərəncamları

 Azərbaycan Respublikasının qanunları

 Nazirlər Kabinetinin qərarları

 Beynəlxalq konvensiyalar
İNNOVASİYA
 Rayon (şəhər) İcra hakimiyyətləri

 Bələdiyyələr

 İqtisadiyyat Nazirliyi sistemində elmi

təşkilatlar

 Energetika Nazirliyinin agentlikləri və

tədris müəssisələri

 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

hidrometeoroloji mərkəzləri

 Nəqliyyat,
Rabitə
və
Yüksək

Texnologiyalar Nazirliyinin agentlikləri

və tədris mərkəzləri

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində

sahə institutları və təcrübə-sınaq

stansiyaları

 Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent

üzrə Dövlət Komitəsinin Təcrübə-Sınaq

İ
Mərkəzi

N
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

F
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial

R
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

A
S

T

R

U

K

T

U
 Dövlət büdcəsindən ayırmalar

R
 Elmin İnkişafı Fondu
U

 Büdcədənkənar innovasiya fondu
 Qeyri-dövlət təşkilatları

 Sığorta təşkilatlarının vəsaitləri

 Vençur kapitalı

 Sahibkarlıq subyektlərinin vəsaitləri

 Beynəlxalq investisiya layihələri

 Beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən

digər maliyyə mənbələri






Beynəlxalq layihələr
Regional proqramlar
Beynəlxalq, milli və sahə standartları;
Digər reqlamentləşdirici sənədlər

Maliyyə-sənaye qrupları
Holdinqlər
Assosiasiyalar
Səhmdar cəmiyyətləri
Konsernlər
Konsorsiumlar
Transmilli şirkətlər
Azad iqtisadi zonalar
Konsaltinqlər
Treninqlər
Audit firmaları
Mühəndis məsləhəti (injinirinq)
Vençur firmaları
Eksklerent firmaları
Birjalar
Patent firmaları
Kommutant firmalar
Sərgi-satış mərkəzləri
Lisenziya təşkilatları
Kiçik biznesin inzibati təşkilatları
Françayzinq
Faktorinq
Lizinq təşkilatları
Texnoparklar
Texnoloji transfer mərkəzləri
Biznes inkubatorlar
AMEA sistemində ETKTİ yerinə
yetirən təşkilatlar
Əqli
mülkiyyətin
kommersiyalaşdırılması mərkəzləri
Məsləhət mərkəzləri
Elm və təhsil mərkəzləri
ET və iqtisadi informasiya mərkəzləri
Sığorta təşkilatları
Milli patent sistemi
Sənaye
mülkiyyəti
obyektlərinin
ekspertizası mərkəzi
Yüksək texnologiyalar üzrə tədqiqat
mərkəzi
«Aqroşəhər» kompleksi
Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri,
onların ET sınaq laboratoriyaları
Müvəqqəti yaradıcı kollektivlər
Marketinq tədqiqatları

Şəkil 3.15. İnnovasiya infrastrukturunun təşkili və idarə edilməsi
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İnnovasiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakıların icrası təmin edilməlidir:
 fasiləsiz yaxşılaşdırma sisteminin tətbiq edilməsi;
 yeniliyin mükafatlandırılması məqsədilə motivləşdirmə
sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 işçilərin yeniliyə (innovasiyaya) olan subyektiv müqavimətinin aradan qaldırılması;
 daxili və xarici marketinq məlumatlarının toplanması və
emalı sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 innovasiya layihələrinin işlənilməsi, baxılması, təsdiqi,
həyata keçirilməsi, monitorinqinin aparılması qaydalarının reqlamentləşdirilməsi və firmada strateji menecmentin
təkmilləşdirilməsi.
Ölkənin qeyri-neft sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliyyətini genişləndirmək üçün ilk növbədə investisiya siyasətinin
aşağıdakı prioritet istiqamətləri üzrə təxirəsalınmaz tədbirlərin
həyata keçirilməsinə zəruri ehtiyac duyulur:
 investorların maraqlarını və hüquqlarını qorumaq şərtilə
investisiya risklərinin aşağı salınması hesabına iqtisadiyyatın həmin bölmələrinin investisiya cəlbediciliyinin
yüksəldilməsi;
 investisiyalara qənaət olunması üzrə transformasiya mexanizminin və bazar infrastrukturlarının inkişaf etdirilməsi;
 sahənin müəssisələrini uzunmüddətli kreditlərlə təmin
etmək üçün bank sistemində müvafiq şəraitin yaradılması;
 rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsullarının istehsalı üçün
yüksək səmərə verən investisiya layihələrini aktiv dəstəkləmək;
 qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsi
üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
 tariflər üzərində qiymətlərin əmələgəlmə mexanizminin
təkmilləşdirilməsi;
 investisiyaların kommersiya və qeyri-kommersiya risklərindən sığortalanması;
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 elmi-texniki və innovasiya sferasında həyata keçirilən siyasət mexanizminin yaradılması;
 innovasiya fəaliyyətini kompleks şəkildə dəstəkləmək məqsədilə maliyyə-kredit infrastrukturunun (holdinq, maiyyəsənaye qrupu, müştərək müəssisə və s.) formalaşdırılması;
 innovasiya məhsullarının yaradılması və realizə olunması
üçün büdcə və qeyri-büdcə vəsaitlərinin cəmləşdirilməsi;
 innovasiya sahibkarlığının sahədə genişləndirilməsi;
 elmi-texniki fəaliyyətin nəticələri üzrə intellektual mülkiyyət
hüquqlarının qorunması;
 material və enerji resurslarından qənaətlə istifadə olunmasına imkan verən müasir texnologiyaların tətbiqi;
 qeyri-neft sənaye sahələri üzrə optimal çeşid siyasətinin
düzgün formalaşdırılması və həyata keçirilməsi nəticəsində
idxalyönümlü məhsulların həcminin və sayının azaldılması,
ixrac potensialının artırılması.
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IV.
MÜƏSSİSƏNİN XARİCİ
VƏ DAXİLİ MÜHİTİNİN
TƏHLİLİ
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4.1. Xarici mühitin təhlili
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, hər bir firmanın fəaliyyət strategiyası işlənilərkən, ilk növbədə onun xarici mühiti
təhlil edilir. Belə təhlilin uğurlu aparılması, nəticədə strateji planlaşdırma və inkişaf strategiyası üzrə fəaliyyətin düzgün təşkilinə
zəmin yaradır. Hər bir müəssisə açıq sosial-iqtisadi sistem olduğundan həmişə xarici təsirə məruz qalır.
Xarici mühit – müəssisədən kənarda olmaqla onun fəaliyyətinə müxtəlif amillərin köməyi ilə təsir göstərir. Xarici mühit
daima dəyişikliyə məruz qalır. Məsələn, istehlakçıların zövqü,
bazarda valyuta məzənnəsinin dəyişməsi, yeni qanunların qəbul
edilməsi, vergi dərəcələrin dəyişməsi, istehsal prosesində baş
verən inqilabi-texnoloji dəyişiklik, bazar strukturunun dəyişməsi
və s. xarici mühit amilləri kimi firmanın mövcud fəaliyyətinə
təsir göstərir.
Strateji menecmentin təşkilinə aid ədəbiyyatlarda bəzən xarici
mühiti iki hissəyə – makromühit və mikromühitə ayırırlar.
Makromühitin təhlili zamanı adətən iqtisadiyyatın mövcud
vəziyyəti, siyasi proseslər, təbii resurslar, hüquqi tənzimləmə və
idarəetmə, cəmiyyətin sosial və mədəni aspektləri, elmi-texniki
və texnoloji inkişaf və infrastruktura problemləri araşdırılır.
Mikromühitin təhlili zamanı aşağıdakılara diqqət yetirilir:
 iqtisadi resursların tədarükçüləri;
 müəssisənin məhsulunun (xidmətinin) alıcıları;
 vasitəçilər (maliyyə, ticarət, marketinq və s.);
 rəqabət aparan firma;
 səhmdarlar və digər maraqlı qruplar (yerli təşkilatlar, kreditorlar);
 əlaqədə olan auditorlar.
Xarici təsir amillərinin iki növünü fərqləndirirlər: birbaşa təsir
amilləri və dolayı təsir amilləri. Onların təsnifatı 4.1 saylı şəkildə
əks etdirilmişdir.
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Şəkil 4.1. Başlıca xarici təsir amilləri
Şəkildən göründüyü kimi, xarici mühitin birbaşa təsir amilləri aşağıdakılardan ibarətdir:
 istehsalçılar (təminatçılar, mal göndərənlər);
 istehlakçılar;
 rəqiblər;
 həmkarlar təşkilatı;
 qanunlar və dövlət orqanları və s.
Dolayı təsir amilləri aşağıdakılardır:
 iqtisadi vəziyyət;
 siyasi vəziyyət;
 sosial vəziyyət;
 beynəlxalq vəziyyət;
 elmi-texniki tərəqqi;
Həmin amillərin bəzilərini qısa şəkildə aşağıdakı kimi şərh
etmək olar:
İqtisadi vəziyyət. İqtisadi vəziyyət zəif və ya pis olduqda,
məhsul istehsalının həcmi və səviyyəsi aşağı düşür və yaxud da
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tamamilə mümkün olmur. Əhali kasıblaşdığı üçün maddi və
maliyyə imkanları xeyli məhdudlaşır, yeni müəssisə yaratmaq və
məhsul istehsalını artırmaq imkanı olmur. İqtisadi vəziyyət yaxşı
olduqda isə yuxarıda deyilənlərin əksi baş verir və iqtisadi tərəqqi
müəssisənin yüksəlişinə təkan vermiş olur.
Siyasi vəziyyət. Siyasi vəziyyətin sabit olması, həm daxili və
həm də xarici sahibkarlar üçün əminlik yaradır, onların fəaliyyətlərini xeyli gücləndirir və iqtisadi məqsədlər üçün sərmayə qoyuluşunu artırır, əks halda isə hər şey tərsinə olur və sərmayə qoyuluşu da aşağı düşür. Siyasi vəziyyətin qeyri-sabitliyi ölkədə qeyrimüəyyənlik və inamsızlıq mühiti yaratdığı üçün, iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində risk amilini artırır və bu da tənəzzülü
gücləndirir.
Sosial vəziyyət. Sosial vəziyyət bilavasitə dolanışıq və həyat
səviyyəsi ilə bağlı olduğu üçün bu amili daha başlıca və daha zəruri hesab etmək olar. Bu halda davranış, milli və dini xüsusiyyətlər də nəzərə alınmalıdır.
Elmi-texniki tərəqqi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaradılan
və tətbiq olunan ən yeni texnologiyanın yayılması və ayrı-ayrı
ölkələrdə istifadə edilməsi buraxılan məhsulun dünya standartları
səviyyəsinə çatdırılmasına imkan yaradır. Əgər hər hansı bir ölkədə mövcud texnologiya dünya standartlarına cavab verə bilmirsə, onda məhsulun keyfiyyəti də aşağı olur və onun dünya bazarına çıxarılması qeyri-mümkün olur. Texnologiyası güclü inkişaf etmiş ölkələrin firmaları ilə müəyyən müqavilələr bağlayıb
onların avadanlıqlarından istifadə etmək yolu ilə, elmi-texniki tərəqqi nailiyyətlərindən istifadə etməklə dünya standartlarına cavab verən məhsullar istehsalına nail olmaq mümkündür.
Beynəlxalq vəziyyət. Beynəlxalq vəziyyətin sabitliyi nəinki
dövlətlərarası, həmçinin firmalararası münasibətləri də xeyli canlandırır və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə şərait yaradır. Beynəlxalq vəziyyətin qeyri-sabitliyi isə bütün bunlara əks
təsir göstərir. Müharibələrin baş verməsi nəticəsində ayrı-ayrı ölkələrin firmaları müxtəlif tədbirlər görə bilərlər ki, bunun da
nəticəsi ya mənfəət, ya da müflislik ola bilər.
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Qeyd olunan bu amillərlə yanaşı xarici mühitin mürəkkəblik, dəyişkənlik və qeyri-müəyənlik xüsusiyyətləri də öz təsirini göstərir.

4.2. Daxili mühitin təhlili
Mövcud ədəbiyyatlarda müəssisənin daxili mühitinin qiymətləndirilməsi üzrə birmənalı fikir yoxdur. Əksər hallarda daxili
mühitin təhlili zamanı aşağıdakı dəyişənlər fərqləndirilir: kadrlar,
texnologiya, material resursları, firmanın olduğu yer, təşkilati
struktur, menecment, istehsal, marketinq, maliyyə təşkilati mədəniyyət və s.
Təcrübədə daxili mühiti təhlil edərkən, aşağıdakı istiqamətlər
və ya funksional zonalar diqqət mərkəzində saxlanılır:
 firmanın heyəti və onun ixtisas səviyyəsi;
 firmanın potensialı;
 marketinq;
 istehsalat (texnologiya);
 elmi-tədqiqat layihə-konstruktor işləri (ETLKİ);
 maliyyə;
 menecmentin təşkili.
Firmanın heyəti və onun ixtisas səviyyəsi. Firmalarda heyət
adətən iki qrupa bölünür: idarə edənlər və idarə olunanlar.
İdarə edənlərə xətti rəhbərlik və idarə aparatının işçiləri daxildir.
İdarə olunanlar firmanın istehsal və xidmət sahələrində çalışan əsas və köməkçi fəhlələr, xidmət bölmələrinin işçiləridir.
Hər bir müəssisədə kadrların seçilməsi, öyrədilməsi və yenidən hazırlanması prosesi gedir. Kadlların hazırlıq prosesi mərhələlərlə, həm fəhlələrin, həm də idarəetmə işçilərinin (əsasən menecerlərin) hazırlanmaları ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, personal dedikdə, ali və orta səviyyə rəhbərləri ilə yanaşı, texniki səviyyə
rəhbərləri də nəzərdə tutulur və heç bir işçi diqqətdən kənarda
qalmır. Çünki ali və orta səviyyədəki vəzifə sahiblərinin verdiyi
145

qərarlar texniki səviyyə işçiləri tərəfindən yerinə yetirilir və onlar
bilavasitə fəhlələrlə ünsiyyətdə olurlar.
Firmanın potensialı. Onlar adətən istehsal potensialı ilə xarakterizə edilir. Belə potensiallara əsas istehsal fondları; texnikitexnoloji baza; dövriyyə vəsaitləri və material resursları; kadr təminatı; xüsusi biliklər, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və resursları daxildir (şəkil 4.2).

Şəkil 4.2. Firmanın istehsal potensialının tərkib hissələri
Marketinq. Marketinq bazar iqtisadiyyatı şəraitində «satış
fəaliyyəti» mənasını daşıdığından, onun idarə olunması müxtəlif
bazarlarda arzulanan satış səviyyəsinin əldə edilməsi üçün lazım
olan bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi kimi xarakterizə edilir.
Deməli, marketinqin idarə olunması bütünlükdə tələbatın idarə
olunmasıdır. Daha geniş mənada, marketinqin idarə olunması,
müəssisənin (firmanın, sahibkarın) müəyyən məqsədlərinə (yüksək mənfəət əldə edilməsi, satış həcminin genişləndirilməsi, bazar
payını artırmaq və s.) nail olmaq üçün məqsədli alıcılarla əlverişli
mübadilələrin yaradılmasına və mühafizəsinə yönəldilmiş tədbir146

lərin təhlili, planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üzərində nəzarət deməkdir.
Marketinqin idarə olunması prosesi çoxşaxəli olmaqla özündə
aşağıdakıları əks etdirir:
- bazarın imkanlarının təhlili (marketinqin tədqiqatları və
informasiya sistemləri, marketinq mühiti, müəssisələrin və fərdi
istehlakçıların bazarları);
- məqsədli bazarın seçilməsi (tələbatın həcminin ölçülməsi,
bazarın seqmentləşdirilməsi, məqsədli seqmentlərin seçilməsi və
bazarda əmtəələrin mövqelərinin müəyyənləşdirilməsi);
- marketinq konsepsiyasının işlənib hazırlanması (əmtəələrin
işlənib hazırlanması, onların qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi,
əmtəələrin yayılması metodları və onların satışının stimullaşdırılması);
- marketinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi (strategiya, planlaşdırma, icra və nəzarət).
Marketinq fəaliyyətinin təhlili zamanı aşağıdakı aspektlərə
diqqət yetirilir:
 məhsulun yenilik səviyyəsi;
 məhsulun keyfiyyəti;
 məhsulun bazardakı mövqeyi;
 satışın və servisin təşkili;
 reklamın səmərəliliyi;
 marketinq tədqiqatlarının keyfiyyəti (onun əsasında marketinq strategiyası işlənilir).
Marketinq strategiyasının hazırlanması mərhələlərinə aşağıdakılar aid edilir:
a) bazarın tutumluğu;
b) müəssisənin (firmanın) məqsədinin formalaşdırılması;
c) marketinq strategiyasının müəyyən edilməsi;
ç) marketinq planının tərtib olunması;
d) marketinq üzrə təşkilati-iqtisadi və sosial xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi (icrası);
e) marketinq fəaliyyətinə nəzarət.
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İstehsalat (texnologiya). Hər bir firmanın işinin fasiləsizliyinin və səmərəliliyinin təmin edilməsinin əsas şərtlərindən biri
müasir istehsal prosesinin və texnologiyasının təşkilidir. Bu baxımdan texnologiya maşın və avadanlıqların, qurğuların və işçi
qüvvəsinin tətbiqilə icra edilən elə proseslərdir ki, onların vasitəsilə xammaldan hazır məhsullar istehsal olunur. Texnologiya
qarşıya qoyulan məqsədə uyğun olaraq yaradılır. Texnologiya –
personalın, avadanlıq və qurğuların köməyilə xammalın işlənib
hazır məhsula çevrilməsi prosesidir.
Standartlaşdırma, mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma, konveyer xətti, eləcə də kompyuter və kommunikasiya şəbəkəsi texnologiyaya öz təsirini göstərir.
Elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor işləri. Firma beynəlxalq bazarda və rəqabət mübarizəsində öz mövqeyini qoruyub
saxlamaq və dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün elmi nailiyyətlərin istehsala mütəmadi olaraq tətbiqinə nail olmalıdır. Təcrübə
göstərir ki, bu mühüm aspektə az diqqət yetirən firmalar qısa
müddət ərzində daxili və xarici bazarda öz mövqeyini itirirlər.
ETLKİ-nin təhlili zamanı aşağıdakı aspektlərə diqqət yetirilməlidir:
- innovasiya potensialı;
- patent və lisenziyalarla təminat;
- elmi-tədqiqat potensialı;
- istehsal güclərinin genişləndirilməsi imkanları.
Maliyyə. Firmanın maliyyə imkanlarının təhlili zamanı aşağıdakı aspektlər nəzərə alınmalıdır:
 maliyyə potensialı;
 xərclərin strukturunun qiymətləndirilməsi;
 xüsusi vəsaitin (kapitalın) həddi;
 inteqrasiya imkanları;
 diversifikasiya imkanları;
 riskli şəraitə hazır olmaq.
Menecmentin təşkili. Firmada əsas diqqət idarəetmənin
çevikliyinə, təşkilati struktur tipinin seçilməsinə və onun formalaşan strategiyaya uyğunluğuna, rəhbər işçinin iş üslubunun qiy148

mətləndirilməsinə, müəssisədə sağlam mühitin və səfərbərliyin
qiymətləndirilməsinə, kommunikasiya və motivasiya sisteminin
və bütünlükdə menecmentin səmərəli təşkilinə yönəldilməlidir.
Vəzifələrin bölgüsü – əməyin bölgüsü və kooperasiyası prinsipinə uyğun aparılmalı, şaquli və üfüqi istiqamətlərdə aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir:
Şaquli istiqamət – ali səviyyədən texniki səviyyəyə qədər vəzifə, cavabdehlik, asılılıq münasibətlərinin qurulması işinə xidmət
edir.
Üfüqi istiqamət – eyni səviyyədə olan vəzifə sahiblərinin, birbirlərindən asılı olmayan vəzifələrdə yerləşdirilməsidir. Burada
tabeçilik yoxdur, yalnız texnologiya və icra ilə bağlı əlaqələr
mövcuddur.
Şaquli və üfüqi əlaqələr idarəetmə şəbəkəsini əmələ gətirir ki,
burada müəssisənin heç bir sahəsi nəzarətdən kənarda qalmır.
Vəzifələrin müəyyən edilməsi və icrası istehsalın quruluşu və
ixtisaslaşma ilə qarşılıqlı surətdə bağlıdır. İdarəetmə səviyyələrinin təşkil olunması, şaquli əlaqələrin qurulması yolu ilə, təsərrüfatçılıq bölmələrinin yaradılması isə adətən üfüqi əlaqələrin
təşkili yolu ilə həyata keçirilir.

4.3. SWOT-təhlil metodu
Müəssisənin daxili mühitinin qiymətləndirilməsi (onun zəif
və güclü cəhətlərinin müəyyən edilməsi), həmçinin xarici mühitin
müəssisəyə verdiyi imkanların və yaratdığı təhlükələrin müəyyən
edilməsi SWOT təhlili metodunun köməyi ilə aparılır.
SWOT-təhlil ingilis sözlərinin ilk hərfləri əsasında formalaşmışdır. Burada S (stengths) – güclü tərəf, W – (weaknesses) –
zəif tərəf, O – (opportunities) – imkanlar, T (threats) – təhlükə
mənalarını özündə əks etdirir. Deməli, SWOT birləşməsini Azərbaycan dilində – GZİT kimi təsvir etmək olar. SWOT-təhlil
1960-cı ildə Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth
R. Andrews və William D. Book tərəfindən yazılmış “Business
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Policy, Text and Cases” kitabında ilk dəfə adına rast gəlinir. Kenneth R. Andrews 1963-cü ildə məhz strateji planlaşdırmanı bu təhlil vasitəsilə aparmış və yüksək nəticələr əldə etmişdir. Yuxarıda
qeyd edilənlər əsasında SWOT-təhlilin matritsasını aşağıdakı
kimi təsvir etmək olar (şəkil 4.3).

Şəkil 4.3. SWOT-təhlilin matrisası
SWOT-təhlili strateji menecmentdə ən səmərəli alətlərdən
biridir. Daha geniş mənada SWOT-təhlilin mahiyyəti firmanın
daxili və xarici amillərinin təhlili, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
SWOT-təhlili nədir sualını aşağıdakı kimi cavablandırmaq
olar:
 SWOT-təhlil metodu strateji menecmentin universal
metodikasıdır;
 SWOT-təhlilin hədəfi istənilən məhsul, firma, təhsil müəssisəsi, zavod, mağaza, ölkə və hətta insan ola bilər.
SWOT-təhlilin aşağıdakı növləri mövcuddur:
 şirkətin (firmanın) və ya istehsal müəssisəsinin fəaliyyətinin
SWOT-təhlili;
 dövlət və qeyri-kommersiya təşkilatın SWOT-təhlili;
 təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin SWOT-təhlili;
 müəyyən ərazinin (ölkə, iqtisadi rayon, ayrıca inzibati rayon, şəhər) SWOT-təhlili;
150

 məqsədli investisiya və innovasiya layihələrinin, eləcə də
biznes-planların tərtibatı, əsaslandırılması üzrə SWOT-təhlil;
 müəyyən bazarın və ya sənaye sahəsinin, texnoparkın, sənaye məhəlləsinin, aqroparkın, lizinqin və s. SWOT-təhlili;
 brend məhsulun və ya xidmətin rəqabət qabiliyyətinin
GZİT-təhlili;
 şəxsiyyətin SWOT-təhlili.
SWOT-təhlilin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, kifayət qədər
sadə formada hər hansı bir firmanın, məhsulun (işin, xidmətin) mövqeyini araşdırmağa imkan verir. Məhz buna görə də, SWOT-təhlil
risklərin idarə edilməsi və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi
üçün ən məşhur vasitədir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, SWOTtəhlili ildə ən azı bir dəfə büdcənin formalaşmasında və strateji
planlaşdırma çərçivəsində aparılması məqsədəuyğundur. Marketinq
fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssislər SWOT-təhlili çox vaxt
biznes təhlilin ilk addımı hesab edirlər. SWOT-təhlil biznesin
optimal inkişaf yolunu seçməyə, təhlükələrdən yayınmağa və mövcud olan bütün növ resurslardan səmərəli istifadəyə imkan yaradır.
Rəqabət mübarizəsində tab gətirməyən bir çox sahibkarlıq
subyektləri adətən öz fəaliyyətlərinə xitam verirlər. Bunun başlıca
səbəblərindən biri həmin subyektlərdə SWOT-təhlilin aparılmasıdır. Bu sahədə uğur qazanmağın yollarından biri mütərəqqi prinsiplərə söykənərək məqsədlərin təyin edilməsi və təşkilati təhlilin
aparılmasıdır (şəkil 4.4).
Şəkil 4.4-də görəcəksizki sahibkar firmalar – sistemlilik,
komplekslilik, dinamik yanaşma və digər prinsipləri rəhbər tutaraq aşağıdakı məqsədləri müəyyən etməlidir:
- firmanın inkişaf imkanlarının güclü və zəif tərəflərinin
öyrənilməsi;
- uğur amillərinin aşkar edilməsi;
- investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi;
- idarəetmə strategiyasının, strukturunun və mexanizminin
formalaşdırılması;
- maliyyə vəziyyətinin xarakterizə edilməsi;
- səmərəliliyin hesablanması.
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Şəkil 4.4. Təşkilati təhlilin məqsədi, prinsipi və obyektləri
Yalnız bundan sonra təşkilati dəyişikliklər, aparılacaq obyektlər müəyyən edilməli və səmərəli idarəetmə sistemi yaradılmalıdır.
SWOT-təhlili metodunun nəticələrindən maksimum səmərə
ilə istifadə etmək və səhvlərə yol verməmək üçün aşağıdakı
qaydalara riayət olunmalıdır:
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1. SWOT-təhlili metodunun tətbiq sahəsi dəqiq müəyyən
edilməlidir;
2. SWOT-təhlili metodunun elementləri – güclü cəhətlər,
zəif cəhətlər, imkanlar və təhlükələr – arasındakı fərqləri dəqiq
müəyyən etmək lazımdır. Güclü və zəif cəhətlər şirkətin daxili
amilləridir, yəni şirkət onları idarə etmək iqtidarındadır. İmkan və
təhlükələr isə şirkətin fəaliyyət mühitinin xarici hissəsinə aid
olaraq onun uyğunlaşmalı və adekvat reaksiya verməli olduğu
amillər qrupuna daxildirlər;
3. Şirkətin güclü və zəif cəhətləri onun istiqamətləndiyi bazar nöqteyi-nəzərdən müəyyən edilməlidir. Eyni zamanda, bu
cəhətlər əhəmiyyətlilik (bazar üçün) meyarı üzrə sıralanmalıdır;
4. Metodun tərkib elementləri üzrə qiymətləndirmə apararkən obyektivliyi təmin etmək üçün bir mənbədən deyil, müxtəlif
kanallardan daxil olan məlumatlardan istifadə olunmalı və onların
səhihliyi dəqiqləşdirilməlidir. Bu metod rəhbərlərin mülahizələri
əsasında deyil, obyektiv məlumatlar və aparılan tədqiqatlar
nəticəsində alınmış məlumatlar əsasında aparılmalıdır;
5. Təhlilin nəticələri dəqiq və mümkün qədər qısa
ifadələrlə əks olunmalıdır.
SWOT-təhlili metodunun tətbiqi zamanı şirkətin daxili elementləri olan güclü və zəif cəhətləri müxtəlif mövqelərdə
yerləşdirilə bilər. Belə ki, bir alıcılar qrupu üçün güclü hesab
oluna bilən cəhət digər alıcılar qrupu üçün zəif hesab oluna bilər.
Şirkətin güclü və zəif cəhətləri aşağıdakı daxili elementlər üzrə
qruplaşdırıla bilər:
 əməliyyatlar: istehsal, təchizat və satışın təşkili;
 heyət: istehsal, idarəetmə, elmi-tədqiqat və sınaq-konstruktor işləri, satış, təchizat, xidmət və başqa sahələrin
işçilərinin ixtisas səviyyələri, əmək haqqı səviyyəsi,
motivasiyası, iş şəraiti, kadrların axınlığı və s.;
 menecment: idarəetmə strukturu və texnologiyasının
yaranmış şəraitdə səmərəlilik və çeviklik səviyyəsi,
restrukrturizasiya və biznes-proseslərin reinjinirinqinin
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zərurəti, onların reallaşdırılmasının mənfi və müsbət nəticələri üzrə proqnozlar və s.;
 şirkətin resursları: şirkətin insan və maliyyə ehtiyatlarının
keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikaları, onlardan çevik
istifadə imkanlarının səviyyəsi və s.
Şirkətin xarici mühitinə aid olan «imkanlar» və «təhlükələr»
tədqiq edilərkən əsasən aşağıdakı xarici mühit amilləri tədqiq
olunmalıdırlar:
 siyasi mühit – qanunvericilik: şirkətin riayət etməli olduğu
qanunlar və hökumətin digər normativ aktları;
 ictimaiyyət (mədəniyyət) – istehlakçıların şirkətin qərarlarına
təsir imkanları, şirkətin məhsulundan istifadə tərzi, məhsulun
onlar üçün əhəmiyyətlilik dərəcəsi və s.;
 texnologiyanın inkişafı: tələbatın ödənilməsi üçün yeni və
daha səmərəli istehsal texnologiyalarının yaranması;
 iqtisadi vəziyət: şirkətin istehlakçılarının gəlir səviyyələri, inflyasiyanın tələbata təsiri, iqtisadi artımın tələbata təsiri və s.;
 rəqabət: bazarda rəqabətin intensivliyi, bazarın rəqabət strukturu və s.
Şirkətin zəif və güclü cəhətləri, imkan və təhlükələr müəyyən
edildikdən sonra onlar arasında əlaqələrin qurulması mərhələsi
həyata keçirilməlidir. Həmin əlaqələrin qurulması üçün SWOT
matrisi tərtib olunur. Matrisin sətirləri güclü və zəif cəhətləri, sütunları isə imkan və təhlükələr üzrə qurulur. Həticədə matrisdə 4
sahə əmələ gəlir. Matrisin sütunları ilə sətirlərinin kəsişmə nöqtələrində amillərin kombinasiyaları ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir və bu, təşkilatın davranış strategiyasını müəyyən etməyə imkan verir. Aşağıda SWOT matrisinin nümunəvi variantını göstərək.
Şirkətin «imkanlar»ının onun strategiyasına təsir dərəcəsini
müəyyən etmək üçün «imkanlar matrisi» qurulur. Matrisin
sütunları hər bir imkanın təsir dərəcəsinə görə (güclü, orta, zəif),
sətirləri isə həmin imkanlardan istifadə edilməsi ehtimalına görə
qurulur. İmkanlar ekspert qiymətləri əsasında qiymətləndirilərək
matrisin sahələrində yerləşdirilir. «İmkanlar matrisi»nin nümunəvi forması aşağıdakı kimidir:
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İmkanlar matrisi
İmkanların istifadə edilməsi ehtimalı
Güclü
Orta
Zəif

İmkanın təsir dərəcəsi
güclü
orta
zəif
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matrisdə əks olunan imkanlar şirkət üçün müxtəlif əhəmiyyət
kəsb edirlər. 1, 2, 3 və 4 nömrəli sahələrə aid edilmiş imkanlar
şirkət üçün çox əhəmiyyətli hesab olunur və onlardan mütləq
istifadə edilməlidir. 6, 7, 8 və 9-cu sahələrə düşən imkanlar isə o
qədər də əhəmiyyətli imkanlar hesab olunmur və onların
istifadəsi şirkətin əlavə resursları olduğu halda reallaşdırılır.
Oxşar matris «təhlükələr»in qiymətləndirilməsi üçün də tərtib
olnur. Belə matrisin sütunları təhlükənin şirkət üçün mümkün
nəticələri üzrə, sətirləri isə təhlükənin reallaşma ehtimalı üzrə
qurulur. Təhlükələrin başvermə ehtimalı və onların təsir dərəcələri ekspert qiymətləri vasitəsilə müəyyən edilir. «Təhlükələr
matrisi» aşağıdakı kimi tərtib olunur:
Təhlükələr matrisi
Təhlükənin
reallaşma ehtimalı
Güclü
Orta
Zəif

Təhlükənin mümkün nəticələri
şirkətin
böhran
ağır
«yüngül
ləğvi
vəziyyəti vəziyyət ziyanlar»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1, 2 və 5-ci sahələrə düşən təhlükələr təşkilat üçün çox ciddi
təhlükə hesab olunur və bu təhlükələrin aradan qaldırılması üçün
çox təcili tədbirlərin görülməsi mütləq vacibdir. 3, 5 və 6-cı
sahələrə düşən təhlükələr də şirkətin rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmalı və onların aradan qaldırılması istiqamətində ciddi
tədbirlər görülməlidir. Digər sahələrdə uyğun təhlükələrin aradan
qaldırılması ilkin vəzifələr kimi qarşıya qoyulmasa da, diqqət
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mərkəzində saxlanmalı və aradan qaldırılması üçün tədbirlər
görülməlidir.
Əgər müəssisə rəhbərləri müəssisənin güclü və zəif cəhətləri,
imkanlar və təhlükələr barədə tam məlumatlara malik deyillərsə,
onların strateji qərarları çox riskli xarakter daşıyır.
Strateji menecmentə həsr edilən ədəbiyyatlarda SWOT-təhlilin nəticələri nümunə formasında aşağıdakı kimi təsnifləşdirilmişdir (cədvəl 3.1).
Azərbaycan Respublikasf Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol xəritəsi» 12 istiqaməti
əhatə edərək 2016-2020-ci illərdə İqtisadi İnkişaf Strategiyasını,
tədbirlər planını, 2025-ci ilədək olan dövr üzrə uzunmüddətli
baxışı və 2025-ci ildən sonrakı dövrdə hədəf baxışı özündə ehtiva
edir. Həmin Yol Xəricəsinin tərtibatı zamanı SWOT təhlil
metodlarından istifadə edilmişdir.
Cədvəl 4.1.
SWOT-təhlilinin nəticələri
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Daxili güclü cəhətlər:
yüksək peşəkarlıq;
müvafiq maliyyə ehtiyatları;
bazarda imic;
bazarın lideri mövqeyi;
yaxşı funksional strategiya;
istehsal miqyası effekti;
rəqiblərin təsirlərinə dözmək
qabiliyyəti;
xüsusi texnologiya;
aşağı məsrəflər;
yaxşı reklam kompaniyası;
yeni məhsulların yaradılması
üzrə təcrübə;
yaxşı menecment sistemi və s.

Xarici mühitin verdiyi imkanlar:
 yeni bazarlara çıxmaq imkanı;
 məhsul çeşidinin genişləndirilməsinə tələbat;
 bazarda tələbatın artım sürətinin böyüklüyü;
 yeni texnologiyaların meydana
çıxması;
 şaquli inteqrasiya;
 ticarət maneələrinin aradan qaldırılması;
 rəqiblərin mövqelərinin zəifləməsi.















Daxili zəif cəhətlər:
inkişafın dəqiq strateji istiqamətinin yoxluğu;
avadanlıqların köhnəliyi;
aşağı mənfəətlilik;
idarəetmə qabiliyyətinin zəifliyi;
əsas fəaliyyət sahələrində peşəkarlığın zəifliyi;
istehsal problemləri;
ETSKİ-də geriliklər;
məhsul çeşidinini darlığı;
bazarda yaxşı imicin olmaması;
səmərəsiz satış kanalları;
səmərəsiz marketinq fəaliyyəti;
maliyyə çatışmazlıqları;
yüksək məsrəflər və s.










Xarici mühitin yaratdığı
təhlükələr:
bazara güclü rəqiblərin daxil
olması;
əvəzedici məhsulların istehlak
dəyərlərinin yüksəlməsi;
bazarda tələbatın artım tempinin aşağı düşməsi;
tələbatın azalması;
alıcıların tələbatlarında ciddi
dəyişikliklərin baş verməsi;
demoqrafik
dəyişikliklərin
mənfi təsiri;
qanunvericiliklə bağlı yeni
məhdudiyyətlər;
iqtisadi fəaliyyətə mənfi təsir
göstərən siyasi hadisələrin baş
verməsi və s.

Yol Xəritəsinin icrası dövründə əsas məqsədlər aşağıdakılardan ibarət olacaqdır:
- gəlir səviyyəsini və məşğulluğu artırmaq;
- iqtisadiyyatı qeyri-neft sahələri istiqamətində diversifikasiya
etmək;
- iqtisadiyyatın bütün sahələrində səmərəliliyi və rəqabətliliyi
artırmaq;
- cari hesab balansını davamlı şəkildə yaxşılaşdırmaq.
Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycan iqtisadiyyatını inteqrasiya
metodu ilə makro və mikro səviyyədə əhatə edəcəkdir (şəkil 4.5).
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Şəkil 4.5. Strateji Yol Xəritəsinin makro və mikro səviyyədə
əhatə dairəsi
Adı çəkilən Strateji Yol Xəritəsində SWOT təhlili əsasında
strategiyanın hazırlanması və icrasının sürətləndirilməsinin
fazaları öz əksini tapmışdır (şəkil 4.6).
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Şəkil 4.6. Strateji Yol Xəritəsi üzrə strategiyanın hazırlanması və
icrasının sürətləndiriliməsi fazaları
Strukturu və məzmunu göstərilən 4.5 və 4.6 saylı şəkillər bir
daha sübut edir ki, SWOT-təhlil metodu menecmentin vacib aləti
kimi çıxış etmişdir. Ölkənin ağır sənaye və maşınqayırma sektorunun SWOT-təhlilinin nəticələri aşağıdakı kimi formalaşdırılmışdır (cədvəl 4.2).
SWOT-təhlili strateji balansın tərtibinə çox oxşayır. Güclü
cəhətlər müəssisənin aktivləri, zəif cəhətləri isə passivləridir. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, aktivlər passtivləri nə
dərəcədə örtə bilir və müəssisə öz aktivlərindən – güclü cəhətlərindən nə dərəcədə yaxşı istifadə edə bilir. Müəssisənin güclü
cəhətləri onun strategiyasının və rəqabət üstünlüyünün formalaşdırılmasının əsasını təşkil edir. Əgər bu güclü cəhətlər yoxdursa,
müəssisə öz strategiyasını formalaşdırmaq üçün belə üstünlüklərin yaradılması barədə düşünməlidir.
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Cədvəl 4.2.
Ağır sənaye və maşınqayırma sektorunun SWOT-təhlil
Güclü tərəflər
 sənaye bazasının və ənənələrin
mövcud olması;
 işçi heyətin texniki bacarıqlarının olması;
 mədən sənayesi və metallurgiya
üçün xammal bazasının mövcud
olması;
 əmək haqqının orta rentabelliliyi
təmin edən səviyyədə olması.







İmkanlar
ağır sənaye və maşınqayırma
sektoruna dövlət dəstəyinin
olması;
gənclərin sayının çox olması;
böyük regional bazarlara yaxınlığın olması;
biznes fəaliyyəti üçün ümumi
infrastrukturun mövcudluğu;
biznes fəaliyyəti üçün güzəştlərin mövcudluğu.
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Zəif tərəflər
 aşağı texniki heyətin az olması;
 əmək məhsuldarlığının yüksək
olmaması;
 maliyyə çatışmazlığı, avadanlıqların köhnə olması;
 marketinq, satış, paylama xidmətlərinin aşağı səviyyədə olması;
 müəssisələrdə müasir biznes
modelinin qurulmaması;
 məhsul keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun olmaması;
 innovativ fəaliyyətlərin az olması.
Təhlükələr
 xarici maliyyə bazarlarına çıxış
ilə bağlı çətinliklərin olması;
 ölkənin dünya sənayesində
gedən proseslərdən və yeni
tələblərdən geridə qalması;
 ətraf mühitin qorunması ilə
bağlı artan tələblərin olması;
 idxal məhsulları ilə rəqabətin
güclü olması;
 idxal olunan xammaldan asılılıq və ölkədə mövcud olmayan xammala idxal rüsumlarının tətbiqi.

4.4. «Dəyərlər zənciri» konsepsiyası

Əsas
fəaliyyət

Mənfəət

Firmanın infrastrukturu
Əmək resurslarının idarə ediliməsi
Yeni məhsulların texnologiyaların, informasiya
sistemlərinin işlənilməsi və inkişafı
Maddi-texniki təchizat sistemləri
Təchizat
İstehsal
Məhsulun daşınması
Marketinq və satış
Xidmət (servis)

Mənfəət

Köməkçi
fəaliyyət

«Dəyərlər zənciri» Konsepsiyasının müəllifi M.Porterdir. O,
özünün «Rəqabət üstünlükləri» kitabında həmin konsepsiyanı
irəli sürmüşdür. «Dəyərlər zənciri» (ingilis dilində Value chain)
strateji təhlilin aləti olmaqla, müəssisənin fəaliyyətinin hərtərəfli
öyrənilməsinə hədəflənir. Hələ 1985-ci ilə M.Porter Strateji
planlaşdırmada resursların təhlili üçün sxem təklif etmişdir ki,
onun da ideyası ondan ibarətdir ki, differensiasiya imkanları
məhdud olan istehsal sahələrində qiymət və məsrəflər üzrə üstünlük rəqabət üçün əsas amil hesab edilir.
«Dəyərlər zənciri» Konsepsiyasına görə, müəssisənin fəaliyyətini texnoloji və iqtisadi fəaliyyət növlərinə bölmək olar.
M.Porter «Dəyər zənciri» kontekstində müəssisənin fəaliyyətini
əsas və köməkçi istiqamətlərinə ayırmışdır. Əsas fəaliyyət növlərinə: təchizat, istehsal, məhsulun daşınması, marketinq və satış,
eləcə də xidmət (servis) daxil edilir.
Köməkçi fəaliyyətə isə firmanın infrastrukturu, əmək resurslarının idarə edilməsi, yeni məhsulların, texnologiyaların, informasiya sistemlərinin işlənilməsi və inkişafı, həmçinin madditexniki təchizat sistemləri daxildir (şəkil 4.7).

Şəkil 4.7. Müəssisənin «dəyər zənciri»nin əsas və köməkçi
fəaliyyət
növləri
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Şəkildən göründüyü kimi, hər iki fəaliyyət növü mənfəətə
hədəflənir. Hər hansı firmanın fəaliyyəti o halda mənfəətli olur
ki, onun yaratdığı dəyərin miqdarı bu dəyərin yaranmasına çəkilən məsrəflərdən yüksək olsun. Rəqabət üstünlüyü də o halda əldə
olunur ki, belə dəyərin yaradılması üçün müəssisə texnoloji və
iqtisadi fəaliyyət növlərini daha aşağı məsrəflərlə həyata keçirir
və yaxud müqayisə oluna biləcək məsrəflərlə həyata keçirilən
həmin fəaliyyət növləri vasitəsilə daha yüksək istehlak dəyəri
(diferensiasiya üzrə üstünlük) yarada bilir.
Firmanın «dəyərlər zənciri»ni tam dərk etmək üçün aşağıdakı
sualları dəqiq cavablandırmaq lazımdır:
 Müəssisə hansı rəqabət üstünlüyünü özü üçün əsas kimi qəbul
edir (məsrəflər üzrə, diferensiasiya üzrə)?
 Zəncirin hər bir həlqəsində məsrəflərin formalaşması mexanizmi necədir və bu xərclər digər fəaliyyət növündəki xərclərə
nə dərəcədə təsir göstərir?
 Əsas və köməkçi fəaliyyət növləri arasında əlaqələr ümumi
məsrəflərin azalması və mənfəətin artmasına imkan yaradırmı?
«Dəyərlər zənciri» aralarında güclü əlaqələr olan və qarşılıqlı
asılılıqda olan fəaliyyət növlərinin nəticələrinə bilavasitə və ya
dolayı təsir göstərir. Bundan əlavə, fəaliyyət növlərinin hər hansı
birində keyfiyyət və ya kəmiyyət dəyişikliyi digər növlərin də
vəziyyətinə təsir göstərir.
Dəyərlər zənciri müəssisənin daxili və xarici fəaliyyət növləri
arasında strateji əlaqələri qiymətləndirmək üçün istifadə olunan
əsas metodlardan biri kimi qəbul olunur. Bu əlaqələrin öyrənilməsi müəssisənin strategiyasının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu metodun köməyi
ilə müəssisənin məsrəflərinin strukturu müəyyən edilir, bu strukturun rəqiblərin müvafiq strukturu ilə müqayisəsinə imkanlar
yaranır və beləliklə, məsrəflər üzrə üstünlüklərin mənbələri
müəyyən edilmiş olur.
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Müəssisənin dəyərlər zənciri öz növbəsində daha böyük bir
sistemin – «dəyərlər sistemi» nin üzvü tərkib hissəsidir və həmin
sistem aşağıdakıları özündə cəmləşdirir (şəkil 4.8).

Şəkil 4.8. Müəssisənin dəyərlər sisteminin quruluşu
Hər bir firma şəkildə qeyd edilən əlaqələri koordinasiya
etməklə və optimallaşdırmaqla əlavə rəqabət üstünlüyü yarada
bilər. Firmanın idarə edilməsində istifadə edilən İKT dəyərlər
zəncirinin hər bir mərhələsində iştirak edərək fəaliyyət növlərinin
həyata keçirilməsi üsullarını və onlar arasındakı əlaqələrin xarakterini dəyişir. Bunlardan əlavə, informasiya rəqabətin miqyasına təsir göstərir, istehlakçıların tələbatlarını ödəmək üçün əmtəələrə yeni görünüş və ya forma verir. Göstərilən amillər informasiya texnologiyalarının strateji əhəmiyyətini açıqlayır və onun
biznesdə istifadə olunan digər texnologiyalardan fərqini müəyyən
edir.
Dəyərlər zəncirinin (dəyərlər sisteminin) əsas iqtisadi əhəmiyyəti və nəticələri hər bir mərhələdə minimum xərclə dəyəri
maksimum səviyyəyə çatdırmaqdır. Bu vacib tələb Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş, «Milli İqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin» - neft və qaz (kimya
məhsulları daxil olmaqla) istiqamətində də qeyd edilmişdir.
Həmin yol xəritəsində neft-kimya və gübrə sənayesində dəyəri
maksimum səviyyəyə çatdırmaq üçün istifadə olunacaq zəruri
fəaliyyət mexanizmləri aşağıdakı məzmunda göstərilmişdir:

163

Neft-kimya və gübrə
sənayesinə investisiyaların qoyulmasının
stimullaşdırılması

Emal sənayesinə investisiyaların qoyulmasının stimullaşdırılması

Müvafiq loqistika
infrastrukturunun
təmin edilməsi

 Müəyyən karbohidrrogenlərin dəyərini artırmaq
üçün neft-kimya sənayesinə investisiyaların qoyulmasını sürətləndirmək
- təbii qaz hasilatında C2+ kəsiklərinin tam
potensialını əldə etmək üçün alternativ qaz emalı
həllərinin inkişaf etdirilməsinin nəzərdən keçirilməsi
 SOCAR Carbamide-ə planlaşdırılmış gübrə
investisiyalarının qoyulmasının davam etdirilməsi
 Sumqayıt sənaye Parkına yeni neft-kimya investisiyalarının qoyulmasını stimullaşdırmaq
 Müxtəlif neft-kimya istehsalı alternativlərinin
axtarılması üçün boş qalan neft-kimya aktivlərinin
(məsələn, Azmeco metanol zavodu) və onların
potensialı/imkanlarının planldaşdırılması
 İxrac məhsulları dəyəri məhv edə biləcəyi üçün
potensialın həddən artıq aşılmamasını təmin etmək
 Gürcüstana dəmir yolu əlaqələrinin yaxşılaşdırılması və Gürcüstanda istifadə olunacaq potensial həcmin optimallaşdırılması vasitəsilə maliyyə
stimulları və əsasnamələr vasitəsilə stimullaşdırılmış
yüklərə imkan yaradılması

Göründüyü kimi, yol xəritəsinin əhatə etdiyi dövrdə Azərbaycanın emal, neft-kimya və gübrə sənayesinə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılmasının ayrı-ayrı mexanizmləri və onların
logistika infrastrukturu ilə üzvü əlaqəsi nəzərdə tutulmuşdur.
Strateji yol xəritəsində neft-kimya sənayesinə aid xammal və
dəyər zəncirinin məzmunu aşağıdakı kimi şərh edilir
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Neft-kimya sənayesində belə bir dəyər zəncirinin həyata
keçirilməsi ilk növbədə xammaldan məqsədyönlü istifadəyə
imkan verməklə yanaşı, idxal edilən neft-kimya məhsullarının
həcminin kəskin azalmasına, yeni növ məhsulun mənimsənilməsinə, hazır neft-kimya məhsullarının uzaq xarici ölkələrə ixrac
olunması ilə yanaşı, respublika ərazisində mövcud olan ayrı-ayrı
iqtisadi fəaliyyət sahələrinin adı çəkilən məhsullara olan tələbatının ödənilməsinə, eləcə də təkrar emal məhsullarının istehsalına
təminat yaratmış olacaqdır.

4.5. Məsrəflərin idarə edilməsi strategiyasının seçilməsi
Müəssisənin daxili mühitinin təhlili və qiymətləndirilməsi
prosesində araşdırılan aspektlərdən biri də xərclərin idarə edilməsidir. Qüvvədə olan standantlara görə, məhsulun (işin, xidmətin)
istehsalına çəkilən xərclər (maya dəyəri) prosesində təbii ehtiyatların, xammalın, materialların, yanacağın, enerjinin, əsas fondların, əmək ehtiyatlarını dəyərindən həmçinin onların istehsalına və
satışına sərf edilən digər xərclərdən yaranır.
Müəssisə üzrə istehsal məsrəfləri vergiqoyma məqsədilə müvafiq normativ aktlarla təsdiq edilmiş limitlər, norma və normativlər əsasında müəyyənləşdirilir.
Xərclərin təsnifləşdirilməsi və idarə edilməsinə həsr edilən
normativ-metodiki sənədlərdə xərclər aşağıdakı kimi təsnifləşdiridlir:
- bilavasitə məhsulun (işin, xidmətin) istehsalı ilə əlaqəli
xərclər. Bu məsrəflərə material və əməyin ödənilməsinə çəkilən
xərclər aiddir;
- istehsalın hazırlanması və mənimsənilməsinə çəkilən xərclər;
- təbii xammalların istifadəsi ilə əlaqədar xərclər;
- istehsalın təşkili və texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, habelə məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun davamlılığının
artırılması və istehsal prosesində həyata keçirilən digər istismar
xassələrinin təmin olunması ilə əlaqədar olan qeyri-əsaslı xərclər;
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- ixtiralar və səmərələşdirici təkliflərlə əlaqədar xərclər;
- istehsal prosesinə xidmət məsrəfləri: istehsalın xammal, material, yanacaq, enerji, alətlər, ləvazimatlar və digər vasitələr,
əmək əşyaları ilə təmin olunması üzrə xərclər; əsas vasitələrin bütün növ təmirinə çəkilən xərclər; bina və inventarların saxlanılması, istehsalatda təmizlik qaydalarına riayət edilməsi üzrə və
sair xərclər;
- normal iş şəraiti və təhlükəsizlik texnikasının təmin edilməsi
üzrə xərclər;
- təbiətin, mühafizə təyinatlı fondların istismarı və
saxlanılması üzrə xərclər;
- istehsalın idarə olunması ilə əlaqədar xərclər: müəssisə idarə
aparatı işçilərinin və onun struktur bölmələrinin saxlanılması,
xidməti minik maşınlarının saxlanılması məsrəfləri;
- işçi qüvvəsinin yığılması, kadrların hazırlanması, ixtisasının
artırılması və yenidən hazırlanması ilə əlaqədar xərclər;
- Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Məşğulluq Fonduna və sair
təşkilatlara ayırmalar və ödəmələr;
- qanunvericilikdə müəyyən edilmiş normalara uyğun ezamiyyə, reklam və nümayəndəlik məsrəfləri;
- texniki idarəetmə vasitələrinin saxlanması və onlara xidmət
göstərilməsi üzrə xərclər: hesablama mərkəzləri, rabitə qovşaqları, siqnalizasiya vasitələri və digər texniki idarəetmə vasitələri
üzrə xərclər;
- auditor, informasiya və məsləhət xarakterli xidmətlər üzrə
ödənişlər;
- məcburi qaydada beynəlxalq rabitə təşkilatlarına üzv olmaqla əlaqədar ödənilən üzvlük haqqı da daxil olmaqla rabitə
xidmətlərinin (istehsal prosesi ilə bilavasitə əlaqəsi olmayan şəxsi
danışıqlardan başqa) dəyəri;
- ümumi istifadədə olan sərnişin nəqliyyatının xidmət etmədiyi istiqamətlərdə işçilərin daşınması üzrə xərclər;
- qısa müddətli bank kreditlərinə görə ödənilən faiz məbləğləri
və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bank xidmətlərinin dəyəri;
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- məhsulun satılması ilə əlaqədar olan xərclər: qablaşdırma,
saxlanma, yüklənmə və daşınma məsrəfləri;
- qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi (amortizasiyası) üzrə
xərclər;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş normalar həddində ekologiyanı çirkləndirməyə görə ödənilən məbləğlər;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş, lakin yuxarıda adları
çəkilməyən digər xərclər və ödənişlər;
- zay məhsuldan itkilər: zəmanət xidməti müddəti müəyyən
olunmuş məhsullara (mallara, məmulatlara) zəmanətli xidmət və
zəmanətli təmir məsrəfləri; istehsaldaxili səbəblər üzündən boşdayanmalardan itkilər və s.
Bazar münasibətlərinin kəskin tələbləri şəraitində rəqabət mübarizəsinə tab gətirmək və davamlı inkişafa nail olmaq üçün hər
bir firmanın qarşısında duran başlıca vəzifə xərclərin minimuma
endirilməsi və optimallaşdırılmasıdır. Beynəlxalq təcrübədə birmənalı şəkildə sübuta yetirilmişdir ki, xərclərin optimallaşdırılması yüksək mənfəət əldə etməyə imkan yaradır. İstehsalda və
məhsulun satışında xərclərin optimallaşması aşağıdakı iki istiqamətdə aparılmalıdır:
1. Xərclərin minimuma endirilməsi;
2. Struktur bölmələr arasına optimal nisbətin yaradılması
şəraitində məhsula çəkilən əlavə xərcin azaldılması.
İqtisadi ədəbiyyatlarda xərclərin strukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə aşağıdakı metodiki yanaşmaya üstünlük verilməsi tövsiyə edilmişdir (şəkil 4.9).
Məsrəflərin idarə edilməsi prosesində bir sıra üstünlüklərə yer
verilir. Birinci tip üstünlük firmanın xərclər üzrə təmsil etdiyi
sənaye sahəsində lider olmasını nəzərdə tutur.
Bu strategiyaya görə kompaniya rəqiblərinin təklifinə oxşar
məhsulu rəqiblərinə nisbətən daha aşağı xərclərlə istehsal etməyə
çalışır. Hətta kəskin rəqabət şəraitində belə kiçik xərclərlə orta
səviyyədən də yüksək gəlir əldə etmək mümkündür.
Xərclərdə liderlik səmərəli istehsalın yaradılması, faydalı
təcrübə əsasında xərclərin azaldılması istiqamətində daimi işin
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aparılması, xərclərin səviyyəsi və əlavə xərclərin üzərində sərt
nəzarət və reklama, satıcılara, xidmətlərə, tədqiqat və təkmilləşdirmə işlərinə xərclərin minimuma endirilməsi ilə mümkündür.
Xərclərdə liderlik yolu – bu “CASIO”-nun kalkulyator bazarında
və “SEIKO”-nun saat bazarında təcavüzkarlıqla getdiyi yoldur.
Firmanın yüksək uğur qazanması üçün o, bazarda yüksək
paya malik olmalı və asanlıqla xammala giriş imkanlarını əldə
etməlidir.

Şəkil 4.9. Müəssisədə sabit xərclərin azaldılmasının onun
maliyyə nəticələrinə təsirinin prinsipial sxemi
Firmanın davamlı fəaliyyəti və ya onun fərqləndirici bacarığı
daha ucuz məhsul istehsal etmək üçün səmərəli istehsal prosesi
və ya daha yaxşı istehsal texnologiyasına imkan verirsə, onda,
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xərclərdə liderliyi rəqabətli üstünlüyə çevirmək olar. Analoji qaydada, əgər şaquli əks inteqrasiya nisbətən daha ucuz xammal təchizatına imkan verirsə, onda bunu da rəqabətli üstünlüyə çevirmək olar.
Məsrəflərin səmərəli idarə olunmasının məntiqi iqtisadi nəticəsi müntəzəm artan mənfəətin əldə olunmasıdır. Bunun üçün
istehsal edilən məhsulun tam həcmdə satışı təşkil edilməlidir. Bu
isə öz növbəsində optimal çeşidə nail olmağı, yeni bazarlara
çıxışın təmin edilməsini, yeni müştərilərin cəlb edilməsini, yeni
məhsulun mənimsənilməsini və həcminin artırılmasını tələb edir.
Digər tərəfdən, biznes prosesinin və kadrların idarə edilməsi
sisteminin təkmilləşdirilməsi də vacibdir. Bütün bunlar müəssisənin strateji inkişafının səviyyəsini özündə əks etdirmiş olacaqdır (şəkil 4.10).
İnkişaf etmiş bazarlarda bazar payının artırılması əsasən rəqiblərin hesabına mümkün olur. Bazar payının artırılmasının əsas
üsulları bunlardır: rəqiblərin müştərilərini öz tərəfinə çəkmək;
rəqiblərlə birləşmə (yaxud da onların əldə edilməsi); rəqiblərlə,
təchizatçılarla və/və ya distribyutorlarla strateji əlaqələrin qurulması. Rəqiblərin müştərilərini əldə etmək üçün onlara rəqiblərindən daha yaxşı xidmət göstərilməlidir. Bu, rəqiblərin zəif cəhətlərinin təyin edilməsi və ya kompaniyanın güclü bacarıq və cəhətlərinin daha yaxşı tətbiq edilməsi ilə mümkündür.
Marketinq tədbirlər planına daxil olan hər bir elementi –
məhsulu, qiyməti, reklam-təbliğat fəaliyyətini və bölüşdürməni
elə tətbiq etmək olar ki, müştərilərə istehsal kompaniyasını onlara
lazım olan məhsul və ya xidmətə dəyişmək üçün əlavə dəyər və
ya hər hansı bir üstünlük təqdim etmiş olsun.
Satışın həcmi aşağı olduqda rentabelliyi ümumi mənfəətin
artırılması ilə yüksəltmək olar. Adətən bu qiymətin artırılması,
xərclərin azaldılması və ya hər iki metodun tətbiqi ilə edilir.
Çoxnomenklaturalı şirkətlərdə bu, həmçinin yaxın məmulatların
«təmiz» çeşidi hesabına, şirkət üçün sərfəli olmayan məhsulların
istehsalının dayandırılması və maliyyə cəhətdən daha həyat qabiliyyətli məhsullara istiqamətlənmə ilə mümkün ola bilər.
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I – maliyyə; II – müştərilər (alıcılar);
III – biznes-proses; IV – kadrlarla iş
Şəkil 4.10. Sənaye müəssisələrinin strateji inkişafının səviyyələri
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Çeşid siyasətini düzgün formalaşdırmayan istənilən firma
bazarda tam şəkildə və ya həmin bazarın oyuğunu yaradan şəxsi
xüsusiyyətlərlə öz fəaliyyətini davam etdirə bilməz. Belə
məhsullar rəqib təşkilatları masasında yerə təminat verən, strateji
oyununun sərhəd dirəkləri kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Aparılan çeşid siyasətinin icrasında xərclərin optimallaşdırılması məsələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
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V.
MÜƏSSİSƏNİN
STRATEJİ POTENSİALI
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5.1. Strateji potensialın iqtisadi mahiyyəti
və xüsusiyyətləri
Strateji menecmentin əhatə dairəsinə aid edilən məsəllərdən
biri də strateji potensialdır. Bu məfhum hələ vaxtı ilə İ.Ansoff,
M.Porter, T.Levitt və başqalarının tədqiqatlarında mühüm yer tutmuşdur. Bu istiqamətdə problemləri araşdırmazdan əvvəl potensial məfhumunun mahiyyətini açıqlamaq lazımdır. Potensial – latın sözü olub (potentia), hər hansı bir fəaliyyət sferasında isə
başlamaq üçün zəruri olan güc, qüvvə mənasını daşıyır. Akademik Z.Ə.Səmədzadənin elmi redaktorluğu və müəllifliyi ilə hazırlanan Böyük İqtisadi Ensiklopediyanın IV cildində qeyd edilir ki,
potensial daha geniş mənada müəyyən məqsədə çatmaq, planlı,
hər hansı tapşrığı həyata keçirmək üçün mövcud olan, səfərbər
edilən və hərəkətə gətirilə bilən vəsait, ehtiyat, mənbə, ayrıca şəxsin, cəmiyyətin, dövlətin müəyyən sahədəki imkanı deməkdir.
Bazar iqtisadiyyatının əsasları qısa izahlı lüğətində qeyd edilir
ki, potensial – hər hansı məqsədə nail olmaq, müəyyən bir tapşırığı yerinə yetirmək üçün faktiki mövcud olan, səfərbər edilən
və hərəkətə gətirilə bilən vəsait, ehtiyat, imkan və mənbədir. O,
cəmiyyətin, dövlətin, fiziki və hüquqi şəxsin müəyyən sahədə
mövcud olan tam imkanıdır.
Mövcud iqtisadi ədəbiyyatlarda potensialın aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər: strateji potensial, iqtisadi potensial, innovasiya potensialı, istehsal potensialı, bazar potensialı, maliyyə potensialı, ixracat potensialı, müəssisənin potensialı və s. Onların
təsnifatı 5.1 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.
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Şəkil 5.1. Potensial məfhumunun kompleks əhatə dairəsi və
təsnifatı
Bu dərs vəsaitinin məzmununa və strukturuna uyğun olaraq
potensialın ayrı-ayrı növlərinin məzmununu açıqlamaq imkan
xaricindədir. Odur ki, burada əsas diqqət strateji potensialın mahiyyəti və məzmununa yönəldilmişdir.
Strateji menecment təcrübəsində müəssisənin qarşılaşdığı ilkin strateji problem onun yaranması dövründən başlayır. Azərbaycanın mövcud qanunvericilik aktlarına görə bir və ya bir neçə
fiziki və ya hüquqi şəxs təsisçi kimi çıxış edərək, yeni müəssisə
yaradırlar. Lakin zaman keçdikcə onlar öz strateji inkişafını düzgün müəyyən etmədiyi üçün, rəqabət mübarizəsində uğur qazanmadan öz fəaliyyətlərinə xitam verirlər. Deməli, müəssisə yarandığı ilk gündən istiqamətlənmək istədiyi bazar seqmentində rəqabət üstünlüyünə nail olmalıdır. Bu isə ilk növbədə inkişaf istiqamətlərini düzgün müəyyənləşdirməkdən asılıdır. Bütövlükdə,
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müəssisənin inkişafını istiqamətlər və formalar üzrə müəyyən
etmək olar (şəkil 5.2).

Şəkil 5.2. Müəssisənin müxtəlif istiqamətlər və formalar üzrə
inkişafının prinsipial sxemi
Bu metodoloji yanaşmaya üstünlük verərək hələ istehsal prosesinə başlamazdan əvvəl müəssisə rəhbəri məhsulun hansı alıcı
üçün və nə qədər istehsal edəcəyini planlaşdırmalıdır. Bu zaman
əsas diqqət yeni istehsal texnologiyası, yeni təşkil və idarəetmə
metodlarının tətbiqi, yeni satış üsulları, eyni keyfiyyətli məhsulu
rəqiblərlə müqayisədə daha aşağı məsrəflərlə istehsal etmək və
yaxud alıcını eyni səviyyəli qiymət müqabilində daha yüksək
dəyərlə təmin etmək imkanlarından istifadəyə yönəldilməlidir.
Müəssisənin qarşılaşdığı digər strateji problemlər onun inkişaf mərhələləri ilə səciyyələnir. Hər bir müəssisənin özünəməxsus
fərqləndirici cəhətləri olmasına baxmayaraq onların inkişafının
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ümumi qanunauyğunluqları vardır. Bu qanunauyğunluqlar müəssisənin rəhbərliyinin arzu və qabiliyyətlərindən asılı olmayaraq
təzahür olunur. Həmin qanunauyğunluqlar ilk növbədə firmanın
idarəetmə strukturunun dinamikasında və idarəetmə metodlarının
dəyişilməsində təzahür olunur. Müəssisə açıq sistem olduğu üçün
daim bazarın təsiri altında olur. Belə ki, bazar onun fəaliyyət
göstərdiyi mühitdir. Bazar müəssisənin daxili mühitinə də böyük
təsir göstərir.
Bazarda mövqe qazanmaq, onu qorumaq və ya artırmaq üçün
fasiləsiz axtarışların aparılması zərurəti firmadaxili prosesləri bir
qədər də sürətləndirir. Bazarın lazımi səviyyəli tədqiqi, rəqiblərin
öyrənilməsi, ümumi iqtisadi meyllərin proqnozlaşdırılması olmazsa, müəssisə bazarda öz mövqeyini itirə bilər. Buna görə də
bazarda rəqabət qabiliyyətliliyini saxlmaq istəyən müəssisələr
təşkilati və struktur dəyişikliklərini vaxtında və səmərəli həyata
keçirilməlidir. Bu baxımdan firmanın həyata keçirəcək struktur
dəyişikliklərinin istiqamətlərini aşağıdakı kimi sistemləndirmək
olar (şəkil 5.3).

Şəkil 5.3. Firmada həyata keçiriləcək struktur dəyişikliyinin
istiqamətləri
Qeyd edilən struktur dəyişikliyinin zəruriliyi əvvəlcədən
proqnozlaşdırılmalıdır. Onun əsasını isə kompleks təhlil təşkil et176

məlidir. Təşkilati idarəetmə xarakterli təhlil isə aşağıdakı mərhələləri özündə əks etdirməlidir:
 tədqiq olunun təşkilat ilə işgüzar münasibətlərin qurulması,
zəruri informasiya üzrə məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsi;
 zəruri informasiyanın ilkin emalı və toplanması;
 təşkilatın məqsədlər sisteminin təhlili və müəyyən edilməsi, bu
məqsədlərə nail olunma strategiyasının təhlili;
 mövcud təşkilati-idarəetmə strukturunun təhlili və yenisinin
modelləşdirilməsi;
 idarəetmə proseslərinin təhlili və modelləşdirilməsi;
 informasiya modelinin işlənməsi;
 yaranmış idarəetmə sisteminin təhlili, zəif yerlərin üzə çıxarılması, təşkilatın idarəetmə potensialının qiymətləndirilməsi;
 müəssisənin məqsədlərindən və təhlilin nəticələrindən asılı
olaraq təşkilati layihələndirilmənin metod və vasitələrinin
müəyyən edilməsi;
 təşkilati-idarəetmə layihələrinin nəticələrinin təqdimatı.
Strateji inkişafı düzgün müəyyənləşdirmək üçün məzmunlu
və kompleks təhlil aparılmalıdır. Bunun üçün işgüzar qrupun
formalaşdırılması məqsədəuyğun hesab edilir. Bu qrup müəssisənin idarəetmə sisteminin şöbə və bölmələrinin işçiləri ilə sıx əlaqə yaratmalı və əməkdaşlıq etməlidir. Həmin qrupun əhatə dairəsi
və cavabdehliyinin təsnifatı 5.4 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.
Onun ümumi strateji elementlərinə: qiymət zənciri, rəqiblər, uğurun əsas amilləri daxildir. Qrupun rəhbəri strateji təsərrüfat mərkəzinə (STM) rəhbərlik edir, bölmələr üçün istehsal və satış strategiyalarını, proqramlarını işləyib hazırlayır, resursları ərazilər
üzrə bölüşdürür və firmanın strateji mövqeyini formalaşdırır.
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Şəkil 5.4. Strateji təyinatlı işgüzar-qrupların əhatə dairəsinin və
cavabdehliyinin təsnifatı
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İşgüzar münasibətlərin qurulması üçün aşağıdakılara xüsusi
diqqət yetirilməlidir:
- tədqiqatçı əməkdaşların inamını qazanmaq üçün həddən
artıq səy göstərməməli, eyni zamanda əməkdaşların kömək
təkliflərinə diqqətlə yanaşılmalıdır;
- müəssisənin əməkdaşlarını təhlilin nəticələrinin əldə edilməsinə maraqlandırmaq lazımdır;
- başlanğıc mərhələlərdə əməkdaşlarla münasibətlər yaradarkən tədqiqat mövzusuda az danışmaq, onlar üçün maraqlı olan
kənar mövzulardan danışmaq lazımdır. Konkret şəxslərlə ünsiyyət qurmaq lazımdır;
- qarşıda heç bir tədqiqat məqsədi qoymadan müəssisənin
əməkdaşları ilə işdən kənar vaxtlarda ünsiyyət qurmaq.
Həyata keçirilən təşkilati tədbirlərin məzmunundan asılı
olmayaraq, aparılan təhlil bir sıra mənbələrdən toplanmış informasiyalara əsaslanmalıdır. Onlara: ilkin uçot və hesabat sənədlərinin məlumatları, işçilər arasında aparılan sosioloji sorğunun
nəticələri, eləcə də ayrı-ayrı əməliyyatlar üzrə aparılan müşahidələrin məlumatlarını aid etmək olar. İlkin uçot və hesabat sənədləri içərisində aşağıdakıları qeyd etmək olar:
 Ştat cədvəli – bu sənəddə struktur bölmələrinin tərkibi (aralarındakı inzibati əlaqələri göstərmədən) cədvəl şəklində
göstərilir. Bu cədvəldə həmçinin vəzifə maaşları da
göstərilir;
 Təşkilati struktur – bu sənəd müəssisənin təşkilati vahidlərinin şaquli əlaqələrini qrafik şəkildə izah edir;
 Struktur bölmələri haqqında təlimat və işçilərin vəzifə
borcları – bu sənəd müəssisənin struktur bölmələri arasında
funksiya, vəzifə və öhdəliklərin bölüşdürülməsini (zəruri hüquq və səlahiyyətlərin və başqa şöbələrlə qarşılıqlı əlaqələri
göstərməklə) əks etdirilir. Bu sənəddə olan informasiya bəzən idarəetmə sisteminin cari vəziyyətinə uyğun olmasa da,
təhlil üçün çox faydalıdır;
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 Təşkilati vahidlərin yaradılması və ləğv edilməsi, rəhbərlər
arasında məsuliyyətin və öhdəliklərin bölüşdürülməsi
haqqında əmr və sərəncamlar;
 Daxili fəaliyyət reqlamenti təşkilatda həm şaquli, həm də
üfüqi münasibətlər haqqında informasiyanı əks etdirir;
 İdarəetmə proseslərini reqlamentləşdirən sənədlər;
 İdarəetmənin təşkilati strukturunun təkmilləşməsi, yeni informasiya sistemlərinin işlənməsi və tətbiqi, keyfiyyət menecmenti sistemi və digər təşkilati-idarəetmə innovasiyaları
üzrə əvvəllər aparılmış tədqiqatların nəticələri;
 Müəssisənin telefon sorğu kitabı. Bu kitabın təhlili müəssisənin təşkilati strukturu barədə geniş məlumatlar əldə etməyə
imkan verir.
Həmin sənədlərin məlumatlarının, sosioloji sorğunun və
müşahidənin məlumatları ilə təhlil prosesində istifadə edilməsi
daha çox ehtiyat imkanlarının aşkara çıxarılması ilə yanaşı,
strateji inkişaf üzrə əsaslandırılmış tövsiyələrin işlənilməsinə təminat yaradır.
5.2. Strateji potensialın müəyyən edilməsində daxili və xarici
mühit amilləri
Strateji potensialın müəyyən edilməsi prosesində bir sıra daxili və xarici amillərin təsiri nəzərə alınmalıdır. Mürəkkəb sosialiqtisadi sistem hesab edilən müəssisənin fəaliyyəti, onun istehsal
etdiyi məhsullara tələbatın artması və ya azalması ilə əlaqədar
daim dəyişikliyə məruz qalır. Müəssisənin xammal təchizatının
vəziyyəti, işçilərin peşəkarlığı, enerji təchizatının fasiləsizliyi,
texnoloji prosesin müasirliyi və sairə üzrə çatışmazlıq istehsalın
adəngdarlığına öz təsirini göstərir. Bütünlükdə daxili dəyişiklik
dedikdə, firmadaxili amillər mühiti başa düşülür. Daxili dəyişikli
isə, öz növbəsində, idarəetmə qərarlarının nəticəsi hesab olunur.
Strateji menecmentin tələbləri baxımından, firmada rəhbərlikdən
diqqət tələb edən dəyişikliklərə adətən aşağıdakılar aid edilir:
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- qarşıya qoyulan məqsədlər;
- formalaşdırılan təşkilati struktur;
- vəzifə bölgüsü;
- texnologiya;
- müəssisədə çalışan müxtəlif ixtisasa və staja malik işçilər.
Həmin amillərin qısa şərhini nəzərdən keçirək.
Qarşıya qoyulan məqsədlər. Firmanın ümumi məqsədlərini,
insan qruplarını özündə əks etdirir.
Formalaşdırılan təşkilati struktur özündə təşkilatın məqsədlərinə daha effektli şəkildə nail olmağa imkan verən, idarəetmə səviyyələrinin və funksional sahələrin məntiqi qarşılıqlı
münasibətlərini əks etdirir.
Vəzifə bölgüsü. Firmalarda əmək bölgüsünün əsas istiqamətlərindən biri vəzifələrin formalaşdırılmasıdır. Vəzifə dedikdə,
əvvəlcədən müəyyən edilmiş üsullarla və müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirilməli olan müəyyən işlər, işlər seriyası və ya
işin bir hissəsi başa düşülür.
Texnologiya. O, özündə vasitələrin, proseslərin, əməliyyatların və metodların məcmusunu əks etdirir. Bunların köməyi ilə
firmaya daxil olan elementlər öz əvvəlki şəkillərini dəyişərək
firmada çıxan elementlərə çevrilir.
Müəssisədə çalışan müxtəlif ixtisasa və staja malik işçilər
(insanlar). Heç bir firma insan amilini nəzərə almadan inkişaf
edə bilməz. Məhz yüksək ixtisaslı və sahə üzrə müvafiq staja
malik işçilər istehsalın səmərəliliyinin və fasiləsizliyinin təmin
edilməsində əvəzedilməz rol oynayırlar.
Əmək resursları dedikdə əmək prosesində iştirak etmək üçün
zəruri fiziki və mənəvi qabiliyyətlərin məcmusuna malik olan
ölkə əhalisinin bir hissəsi başa düşülür. Ölkəmizdə qəbul olunmuş metodologiyaya görə əmək resurslarına 15-63 yaşlı kişi və
15-60 yaşlı qadınlar aiddir. Ölkənin əmək resurslarına göstərilən
yaş həddində olan əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhali; iqtisadiyyatda məşğul olan əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı
şəxslər; iqtisadiyyatda məşğul olan yeniyetmələr daxildir. Azər181

baycanın əmək resursları ölkə əhalisinin ümumi sayının təqribən
50%-dən çoxunu təşkil edir.
Prosesə cəlb edilən işçi qruplarının aşağıdakı üç tərkib hissəsini fərqləndirirlər:
1. ayrı-ayrı işçilərin (insanların) davranışı;
2. qruplarda insanların davranışı;
3. rəhbər/menecerlərin davranışı və onların ayrı-ayrı insanların
və qrupların davranışına təsiri.
İnsanlar daha əyani şəkildə özlərinin fərdi qabiliyyətləri və
onlara xas olan digər keyfiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqləndirilir. Demək olar ki, firmalar bütün hallarda işçlərin hansı vəzifəni tutacağı və hansı funksiyaları yerinə yetirəcəyi məsələsini
həll edərkən onların qabiliyyətlərinin müxtəlifliyindən yararlanırlar.
Menecerlər firmanın qarşıya qoyduqları məqsədlərə səmərəli
şəkildə çatmaq istiqamətində heyətin səylərini koordinasiya
etmək üçün işçilərin şəxsiyyətini, onların tələblərini, arzularını
(nə gözlədiklərini) və aşağıdakı digər dəyərlərini mütləq nəzərə
almalıdırlar.
İqtisadi azadlıq – azad sahibkarlığın həlledici şərtləri, bazar
iqtisadiyyatının təməl prinsipidir. Bunsuz heç bir növ sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, bazara çıxmaq, istehsal resursları əldə etmək, müəyyən mülkiyyətə sahib olmaq mümkün deyildir.
İqtisadi azadlıq olmayan bir mühitdə sahibkarlığın mənəvi və etik
cəhətlərinin mövcudluğundan söhbət belə gedə bilməz.
Şəxsi maraq – sahibkarlıq üçün «lokomotiv» sahibkarın isə
varlanmağa, öz mülkiyyətini çoxaltmağa sövqedici qüvvədir.
Bazarın miqyası – sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinin
realizə olunma imkanlarının ölçüsüdür. Bazar nə qədər geniş və
sivil olarsa, sahibkarlığın inkişafı üçün o qədər əlverişli şərait
yaranmış olar.
Rəqabət mübarizəsi – bazarın birbaşa, sahibkarlığın dolayısı
ilə nizamlanması, iqtisadi azadlıqla şəxsi marağın sərhədlərinin
müəyyən edilməsidir.
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Dövlətin məhdudlaşdırıcı rolu – dövlətin sahibkarlığa
müdaxiləsinin optimal, yol verilməsi mümkün olan maksimum
həddidir. Bu həddin düzgün müəyyən edilməməsi həm çoxluğu
və həm də azlığa sahibkarlığa yalnız ziyan gətirə bilər.
Firmadan asılı olmayan, onlara təsir imkanı yox dərəcəsində
olan xarici amillər firmanın iqtisadi inkişafını ləngidə və ya sürətləndirə bilər. Sahibkarın səriştəsi həmin amilləri nəzərə almaq bacarığı və onlardan mümkün səviyyədə faydalanmaq qabiliyyətilə
müəyyən edilir.
5.3. Mövcud strategiyanın səmərəlilik meyarları
Böyük İqtisadi Ensiklopediyada meyarlar (Criteria) – müzakirə mövzusunu qiymətləndirmək və ya müqayisə etmək üçün istifadə edilən yönümlülük, o cümlədən təqdimetmə və aşkaretmə
üçün oriyentirdir. Mərkəzi planlaşdırma dövründə ictimai istehsalın səmərəlilik meyarı əmək məhsuldarlığı göstəricisinin həddi
hesab edilirdi. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkənin iqtisadi inkişaf meyarı kimi adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun
(ÜDM) həcmi qəbul edilmişdir. Lakin BMT-nin tövsiyə etdiyi
Minilliyin İnkişaf Məqsədləri bir sıra digər göstəricilər ilə xarakterizə edilir. Onlara: milli yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan
əhalinin xüsusi çəkisi; əmək qabiliyyətli yaşda olan əhali; ana
ölümü əmsalı; meşə örtüyü olan torpaq sahəsi; istilik effekti
yaradan qazların miqdarı; internet istifadəçilərinin sayı; gənclərin
işsizlik əmsalı; gender bərabərlik indeksi və sairə daxildir. Son
illər makroiqdisadi səviyyəni qiymətləndirmək üçün iqtisadi
azadlıq indeksindən geniş istifadə edilir. Bu indeks aşağıdakıları
özündə əks etdirir:
 özəl mülkiyyət üçün yaradılmış təminat;
 vergi dərəcələrinin aşağı olması;
 dövlət xərclərinin ÜDM-in tərkibindəki xüsusi çəkisinin
aşağı olması.
Bununla yanaşı digər iqtisadi azadlıq göstəricilərindən də
istifadə edilir. Onlara: mülki hüquqların azadlığı, fiskal, biznes,
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əmək, monetar, ticarət, investisiya və maliyyə azadlıqları göstəriciləri, eləcə də dövlət xərcləri və inflyasiya səviyyəsi aiddir.
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda 2015-2016-cı illərdə həmin
göstəricilərin 60-dan çox ölkə üzrə hesablanması başa çatdırılmış
və açıq mətbuatda dərc edilmişdir.
Strateji menecmentə həsr edilmiş müasir ədəbiyyatlarda firmanın mövcud strategiyasının səmərəlilik meyarlarına aşağıdakılar aid edilmişdir (şəkil 5.6).

Şəkil 5.6. Firmalarda formalaşan mövcud strategiyanın
səmərəliliyini əks etdirən meyarlar
Həmin səmərəlilik meyarlarının firmanın spesifik xüsusiyyətinə, inkişaf səviyyəsinə, imicinə, bazardakı mövqeyinə görə
qiymətləndirilməsi çoxsaylı ehtiyat imkanlarının aşkar edilməsinə
imkan yaradacaqdır. Onlardan səmərəli istifadə isə firmanın
dayanıqlı inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Strateji menecment problemlərinə həsr edilən ədəbiyyatlarda
həmin meyarların qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif yanaşmaların
metodoloji aspektləri bu və ya digər formada açıqlanır. Onların içərisində ekspert və layihə qiymətləndirilməsinə üstünlük verilir. Bu
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yanaşma bəzən müəssisənin mövcud və perspektiv reallıqlarını tam
açıqlamır. Odur ki, müəssisənin dayanıqlı inkişafını təmin etmək və
daha təsirli tövsiyələr işləyib hazırlamaq üçün meyarların qiymətləndirilməsinə elmi yanaşmalar şamil edilməlidir (şəkil 5.7).

Şəkil 5.7. Firmanın səmərəlilik meyarlarının
qiymətləndirilməsinə elmi yanamalar
AR DSK-nın məlumatlarına görə, 2016-cı ilin əvəllərində
ölkə ərazisindən 100,3 min təsərrüfat subyekti qeydə alınmışdır.
Onların 88%-i xüsusi, 11%-i dövlət, 1%-i isə bələdiyyə mülkiyyətindədir. Belə müəssisələrin 79%-i kiçik müəssisələr statusuna
malikdir. Qeyd edilən tarixə ölkə ərazisində 577 min fərdi sahibkar iqtisadi fəaliyyət sahələrində məşğuldurlar. Ölkə ərazisində
2015-ci ildə fəaliyyət göstərən 2583 vahid sənaye müəssisələrinin
1342 vahidi və yaxud 51,9%-i orta və iri; 1241 vahidi və ya
48,1%-i kiçik müəssisələrdir. Fəaliyyətdə olan bütün sənaye
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müəssisələrinin 68,8%-i emal, 12,6%-i mədənçıxarma; qalan
18,6%-i isə xidmət təyinatlıdır.
Çoxsaylı elmi araşdırmalar göstərir ki, fəaliyyətdə olan müəssisələrin səmərəlilik meyarları qiymətləndirilərkən, ən yaxşı halda qruplaşdırma, qrafiki təsvir, texniki təhlil metodlarından istifadə edilir, epizodik hallarda isə SWOT-təhlil və riyazi-statistik
modelləşdirmə metodlarından istifadə edilir. Odur ki, firmaların
fəaliyyətinin səmərəlilik meyarlarını qiymətləndirərkən: qənaətçilik, mənfəətlilik, məhsuldarlıq, məhsulun keyfiyyəti, innovasiyaların tətbiqi, həyat səviyyəsinin keyfiyyəti, ekoloji təhlükəsizlik
göstəriciləri elmi yanaşmalar əsasında qiymətləndirilməlidir.
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VI.
STRATEJİ MARKETİNQİN
TƏŞKİLİ
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6.1. Strateji marketinqin mahiyyəti və məzmunu
Marketinq məfhumu Amerikada iqtisadi ədəbiyyatlarda XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində təşəkkül tapmışdır. Bu vaxtadək marketinq sözünün iki minə qədər tərifi verilmiş, lakin onun
universal mahiyyəti verilməmişdir. Böyük İqtisadi Ensiklopediyada marketinq – müəssisənin bazara (istehlakçıya) yönəlməsi ilə strateji idarə olunmasıdır. O, daxili milli və beynəlxalq
marketinqə ayrılır və özündə istehlak malları, istehsal vasitələri,
xidmətlər (istehlak, istehsal) marketinqlərini cəmləşdirir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində marketinq bütünlükdə müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin, xüsusilə onun istehsalsatış fəaliyyətinin idarə edilməsinin ən səmərəli təsərrüfatçılıq
forma və metodu, konsepsiyası olduğu çoxdan praktiklər və
alimlər tərəfindən qəbul edilmiş və inkişaf etmiş dünya ölkələrinin bu konsepsiyadan istifadə edən müəssisələrinin fəaliyyətinin
nəticələri ilə təsdiq edilmişdir. Bu, ilk növbədə, marketinqin
bazar iqtisadiyyatının mahiyyətindən və onun təməl prinsipi olan
azad və rəqabətli mübadilə prinsipindən irəli gəlməsi ilə izah
edilir. Marketinq məfhumuna verilən çoxsaylı təriflərin təhlili və
ümumiləşdirilməsi göstərir ki, marketinqin fəaliyyət dairəsi
yalnız kommersiya müəssisələri ilə məhdudlaşmır, o, həm də
qeyri-kommersiya müəssisə və təşkilatlarının, ayrı-ayrı şəxslərin
fəaliyyətini də əhatə edir.
Bütün elmi-pedaqoji fəaliyyətini marketinq probleminin öyrənilməsinə həsr edən professor Ş.Ə.Axundovun «Marketinqin
əsasları» dərsliyində qeyd edilir ki, marketinq – kommersiya
fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin kordinasiya funksiyasını, işgüzar fəaliyyətini bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərini,
komponentlərini və biznes fəaliyyətini əhatə edən baxışlar
sistemidir.
Marketinqin məqsədi geniş təkrar istehsal prosesində mövcud
olan böhranı azaltmaqdan, tələb və təklifi balanslaşdırmaqdan
ibarədir.
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Strateji marketinqin əsasnı marketinq konsepsiyası və strategiyası təşkil edir. Marketinq konsepsiyası alıcıların rəqiblərlə
münasibətdə daha yaxşı məmnunluğu hesabına qarşyıa qoyulan
məqsədə nail olmaqdır. Marketinq strategiyası istehlakçının probleminin müəyyən edilməsi ilə həyata keçirilir. Onun köməyi ilə
bazarların təkamülünün izlənməsi, bazar seqmentinin tapılması,
orada rəqiblərin təhlili, mənfəətlilik səviyyələrinin qiymətləndirilməsi, tələbat proqnozlarının hazırlanması və s. həyata keçirilir.
Marketinq Konsepsiyası isə öz təkamül prosesində aşağıdakı
mərhələlərdən keçmişdir.
İstehsal yönümlü marketinq konsepsiyası.
Bu konsepsiya, əsasən a) tələbatın həcminin təklifin həcmindən artıq və b) məhsulun qiyməti yüksək halda tətbiq edilir.
Məhsul yönümlü marketinq konsepsiyası.
Bu konsepsiya a) istehlakçıların yüksək keyfiyyətli məhsulara
üstünlük verməsi; b) istehlakçılara hansı məhsulun lazım olduğunu istehsalçıların onlardan yaxşı bilməsi və c) istehsalçıların bu
baxışlarının istehlakçılar tərəfindən qəbul edilməsi fərziyyəsinə
əsaslanır.
Satış yönyümlü marketinq konsepsiyası.
XX əsrin 30-cu illərində baş verən iqtisadi böhranı aradan
qaldırmaq və yaranmış problemləri həll etmək məqsədi ilə mütəxəssislər tərəfindən aparılan psixoloji tədqiqatların nəticəsində
istehsalçılarda belə bir əminlik yarandı ki, reklam və digər aqressiv stimullaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə istehlakçıları
istənilən məhsulu almağa vadar etmək olar. Bundan əlavə, onlar
məhsulların əlçatanlığını təmin etmək məqsədi ilə ticarət-bölüşdürmə şəbəkəsinin genişləndirilməsi, özünəxidmət mağazalarının
yaradılması, satışın fərdi, poçtla və kataloqlarla satış formalarından istifadə edilməsi üzrə tədbirlər hazırlamağa və həyata
keçirməyə başladılar. Bunlara uyğun olaraq müəssisədə marketinqin vəzifəsi marketinq kompleksi elementlərindən (marketinqmiks və ya 5P adlanan elementlərdən) – məhsul, qiymət, bölüşdürmə, həvəsləndirmə və insan istifadə etməklə satışın həcmini
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və ondan əldə edilən gəlirlərin məbləğini artırmaqla yanaşı xərclərin səviyyəsini azaltmaqdan ibarət idi.
İstehlakçı yönümlü marketinq konsepsiyası. Keçən əsrin 50-ci
illərindən başlayaraq a) təklifin həcminin tələbatın həcmindən
çox olması; yəni istehlakçı bazarının mövcudluğu və «doymuş»
bazarların yaranması, b) bazarların beynəlmiləlləşməsi, c) iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər, həm də bu dəyişikliklərin bəzilərinin fasiləli xarakter daşıması, ç) elmi-texniki tərəqqinin sürətli
inkişafı, innovasiyaların, yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi
intensivliyinin artması nəticəsində məhsul çeşidinin sürətlə yeniləşməsi və genişlənməsi, d) istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətinin
artması və onların satınalmalara daha peşəkar yanaşması və bu
kimi digər amillər satış sahəsində yaranan problemləri daha da
mürəkkəbləşdirdi. Bu problemləri həll etmək məqsədi ilə istehsalçı müəssisələr ilk dəfə müştərilərin məhsulu nəyə görə aldıqları
sualına cavab tapmağa cəhd etdilər.
Sosial məsuliyyətyönümlü marketinq konsepsiyası. Keçən
əsrin 80-ci illərindən başlayaraq marketinq konsepsiyası geniş
vüsət alan istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi (konsümerizm)
və ətraf mühitin mühafizəsi (invayronmentalizm) hərəkatlarının
tərəfdarları tərəfindən ciddi tənqid olunmağa başladı. Onlar marketinqin istehlakçıların qüsamüddətli tələbatlarını və istehsalçıların maraqlarını təmin etməyə imkan verməsini etiraf etməklə
yanaşı, onun istehlakçıların və bütünlükdə cəmiyyətin uzunmüddətli rifahının yaxşılaşdırılmasını, həyatın keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etmədiyin iddia edirlər.
Deməli, marketinq gücü məhsulun digər sahələrdə tətbiqi
sinergiyası və nəticələri ilə bağlıdır. O, həmçinin seqmentə xidmət göstərən rəqiblərə münasibətdə və həmin seqmentin müştərilərinin ehtiyaclarına nisbətdə nəzərdən keçirilir. Seqmentləşdirməyə və ya bazar məqsədlərinin seçilməsi strategiyasına klassik
yanaşma F.Kotler tərəfindən təklif edilmiş və strateji marketinqin
üzvü tərkib hissəsinə çevrilmişdir (şəkil 6.1).
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Şəkil 6.1. Marketinqin mahiyyəti və müxtəlif seqmentlərin
növləri
Diferensiasiya edilmiş marketinq firmalar seçdikləri bazar
seqmentlərinin hər biri üzrə ayrı məhsul və ya xidmət təklif etməyə cəhd göstərirlərsə, onlar, diferensiasiya edilmiş marketinqi
seçirlər. Bu tip marketinqin təşkilində əsas çatışmazlıq oxşar məmulatların geniş assortimentinin həm istehsalına, həm də
marketinqinə yüksək xərclərin çəkilməsindən ibarətdir.
Diferensiasiya edilməmiş marketinq metodu bazara bölünmüş hissələrin məcmusu kimi deyil, vahid tam kimi baxır və
bütün müştəriləri razı salmaq üçün standart məhsul və ya xidmət
təklifini nəzərdə tutur. Bu metod maya dəyərində üstünlüyün
reallaşdırılmasıdır.
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Təmərküzləşmiş marketinq strategiyasında mövcud firma
diqqəti bir və ya bir neçə bazar seqmentinə yönəldir, bazarı isə
rəqiblərinin öhdəsinə buraxır. Beləliklə, o, istisnasız olaraq bütün
seqmentlər üzrə rəqabətə cəhd etməyərək bir neçə seçilmiş bazarda möhkəm mövqe qurur. Bu strategiyanın əsas təhlükəsi ondan
ibarətdir ki, müəyyən müddətdən sonra firmanın yönədiyi
seqment öz cazibədarlığını qismən itirə və firmanın fəaliyyəti
məhdudlaşdıran amilə çevrilə bilər. Bütünlükdə, firmanın strateji
məqsədi bazarın cəlbediciliyini qiymətləndirib, rəqiblərin vəziyyətini öyrənərək yarana bilən təhlükə haqqında məlumat toplamaq və gələcək inkişafa hədəflənməkdir (şəkil 6.2).

Rəqiblər arasında vəziyyət
Şəkil 6.2. Firmanın strateji məqsədinin formalaşdırılması sxemi
Strateji marketinqə aşağıdakılar xasdır:
 Təşkilati mədəniyyət. Marketinqi, təşkilatın dayanıqlı rentabelliyinə istiqamətlənmiş dəyərlərin, inancların məcmusu
şəklində «marketinq konsepsiyası» kimi də nəzərdən keçirmək olar;
 Strategiya. Marketinq, strategiya kimi, bazar seqmentlərinin
müəyyənləşdirilməsi və bu məqsədli bazarlar üçün məhsul
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təklifinin hazırlanması və mövqeləşdirilməsi yolu ilə bazar
şəraitinin dəyişməsinə cavab olaraq səmərəli tədbirlər hazırlamağa yönəlir;
 Taktika gündəlik olaraq məhsulun idarə edilməsi,
qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi, elan, fərdi satış, reklam və
satışın stimullaşdırılması kimi bölgü və marketinq kommunikasiyası ilə məşğul olur.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, təşkilati mədəniyyət istehlakçılar
üçün yüksək dəyər yaratmaq məqsədilə daha səmərəli və qənaətli
davranış modelini formalaşdırır. Onun məzmununda aşağıdakı
elementlər üstünlük təşkil edir:
 Müştəriyə istiqamətlənmə: müştəriləri kifayət qədər yaxşı
anlamaq onlara daima ən yüksək dəyərlərin təqdim edilməsinə şərait yaradır;
 Rəqibə istiqamətlənmə: rəqiblərin qısa və uzunmüddətli
imkanlarının dərk edilməsi;
 Korporativ mədəniyyət: müştəri məmuniyyətinin təmin
edilməsi üçün işçilərin və menecerlərin davranış modellərinin uyğunlaşdırılması;
 Uzunmüddətli perspektivə yönəltmək: təşkilatın vacib
məqsədi;
 Bazara istiqamətlənmə: 1) bir və ya bir neçə bölmədə
müştərilərin cari və gələcək tələbatlarını, onlara təsir göstərən amilləri aşkara çıxarmaq istiqamətində işlərin aparılması; 2) digər bölmələrə bu mövqeyin çatdırılması; 3) seçilmiş müşətrilərin tələbatlarını ödəmək üçün müxtəlif bölmələrin məşğul olması nəzərdə tutulur.
Belə yanaşmada bazara istiqamətlənmə bütövlükdə təşkilat
üzrə bazarın öyrənilməsi kimi çıxış edir və menecerlər qarşısında
bazarın tədqiqi üsullarının tapılması kimi ciddi tələblər qoyur.
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6.2. Strateji marketinqin formalaşdırılması prosesləri
Fəaliyyətdə olan firmalarda məqsəd müəyyən edildikdən sonra ona çatmaq üçün marketinq strategiyası hazırlanır. Həmin strategiyanın hazırlanmasına üç səviyyədə baxmaq olar:
 bazar strategiyasının formalaşdırılması;
 firmanın rəqabət mövqeyinin müəyyən edilməsi;
 formalaşan strategiyaların həyata keçirilməsi.
Səmərəli marketinq strategiyasının yaradılması firmanın
potensial imkanları ilə yanaşı rəqiblərə nisbətən onun zəif və
güclü tərəfləri, xarici mühitin yaratdığı imkan və təhlükələrin
hərtərəfli qiymətləndirilməsi ilə başlayır. Belə təhlil əsasında
marketinq məqsədini və onun əldə edilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən firmanın baza strategiyası seçilir.
Növbəti mərhələdə isə bazar məqsədli seçilir (müştərilər və
rəqiblər üçün). Bu vaxt firma rəqiblərə nisbətən məqsədli müştərilərə fərqli üstün və ya rəqabətli üstün xidmət göstərməyi müəyyənləşdirir. Fərqli üstünlüyün müəyyənləşdirilməsi və məqsədlərin təyin edilməsi firmanın rəqabətli mövqelərini və onun
təklifini ehtiva edir.
Strategiyanın müəyyənləşdirilməsi mərhələsində strategiyanı
reallaşdıracaq marketinq idarəetmə orqanı yaradılmalıdır. Strategiyanın uğurlu olmasında marketinq şöbəsinin strukturu həlledici
rol oynaya bilər. Strategiyanın tətbiqi, məqsədli bazarda həm
məhsulu, həm də xidməti mövqeləşdirə bilən məhsulların, qiymətlərin, reklam-təbliğat fəaliyyətlərinin düzgün uyğunlaşdırılmasından asılıdır. Eyni zamanda strategiyanın tətbiqinin səmərəliliyini yoxlamaq üçün nəzarət mexanizmi çox vacibdir. Nəzarət
həm strategiyanın uğurlu tətbiqi və son nəticəsi ilə bağlıdır.
Bütünlükdə, marketinq prosesi istehlakçının və bazar tələbatının aşkar edilməsi, həmin tələbata uyğun gələn məhsulun tərtib
edilməsi, hazırlanması, bölüşdürülməsi və satışı üzrə mərhələlərin, əməliyyatların ardıcıl sıralanmış məcmusu kimi izah edilir.
Marketinqin təşkili prosesinin mərhələlərini aşağıdakı kimi təsvir
etmək olar (şəkil 6.3).
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Şəkil 6.3. Marketinqin təşkili prosesinin əsas mərhələləri
Həmin mərhələlərin məzmununu aşağıdakı kimi şərh etmək
olar:
Məsələnin qoyuluşu. Bu mərhələdə marketinq probleminin
mahiyyəti, məzmunu aşkar edilir, onun hansı fəaliyyət sahəsinə
aid olduğu müəyyənləşdirilərək qısa xülasəsi verilir və problemin
qoyuluşu həyata keçirilir. Problemin düzgün qoyuluşu marketinqin ətraf mühitini xarakterizə edən informasiyanın dəqiqliyindən,
obyektivliyindən, etibarlılığından və həcmindən, həmçinin toplanmış informasiyanın təhlili və izahedilmə səviyyəsindən asılıdır.
İnformasiyanın toplanması və təhlili. Bu mərhələdə, problemin həlli üçün zəruri olan informasiyanın dairəsi, siyahısı, bu
informasiyanın hansı dövrləri əhatə edəcəyi, toplanması və təhlili
üsulları, metodları və qaydası, kimlər tərəfindən toplanacağı müəyyənləşdirilir və toplanır, həmçinin problemin mahiyyətini izah
edən tövsiyələr hazırlanır.
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Məqsədin müəyyənləşdirilməsi. Məqsədin müəyyənləşdirilməsi mərhələsində həll ediləcək məsələnin qoyuluşu dəqiqləşdirilir, əsas və lokal məqsədlər, spesifik vəzifələr bir-birindən ayrılır, onların iyerarxiyası müəyyənləşdirilir.
Marketinq strategiyasının hazırlanması. Bu mərhələ marketinq probleminin həllinin ən vacib mərhələsidir. Bu mərhələdə
qarşıya qoyulmuş məqsədə (məqsədlərə) nail olunması üçün marketinq strategiyası və kompleksi hazırlanır, hansı marketinq vasitələrindən istifadə ediləcəyi müəyyən edilir, marketinqin planlaşdırılması həyata keçirilir və marketinq proqramları tərtib edilir.
Marketinq strategiyasının həyata keçirilməsi. Strategiyanın
realizasiyası prosesində tərtib edilmiş marketinq planlarının və
proqramlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirlər,
onların icraçıları, həyata keçiriləcəyi vaxt (müddət) müəyyənləşdirilərək nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilir.
Marketinq fəaliyyətinə nəzarət və onun qiymətləndirilməsi.
Bu mərhələdə hazırlanmış strategiyanın və marketinq planlarının
yerinə yetirilməsinə nəzarət metodları və qaydası seçilir, onlara
nəzarət edilir, faktiki göstəricilərlə plan göstəriciləri müqayisə
edilir, kənarlaşmaların səbəbləri aşkar edilərək həyata keçirilmiş
tədbirlərin effektivliyi və marketinq probleminin həll edilmə səviyyəsi qiymətləndirilir. Bunların əsasında isə məsələnin qoyuluşuna və qarşıya qoyulan məqsədlərə yenidən baxılır. Beləliklə,
proses yenidən başlanır və təkrar edilir.
Təcrübədə, marketinqə firmanın resurslarının bazarın tələbatına uyğunlaşdırılması prosesi kimi də baxılır. Deməli, marketinq
prsosesini tələbatı ödəyən və müəssisəyə mənfəət gətirən məhsulların istehsalı və satışının bütün mərhələlərinin qarşılıqlı əlaqəsi
kimi xarakterizə etmək olar.
Strateji marketinqin formalaşması prosesində bir sıra əməliyyatlar həyata keçirilir. Onlara: analitik informasiya, plan üzrə
əməliyyat, təşkilati-bölüşdürücü və nəzarət-uçot əməliyyatları daxildir. Lakin həmin əməliyyatlar müvafiq texnologiyalar əsasında
idarəetmə obyektləri üzrə həyata keçirilir (şəkil 6.4).
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Şəkil 6.4. Strateji marketinq prosesinin məzmunu və
texnologiyası
Strateji marketinq prosesinin əməliyyatları içində planlaşdırma texnologiyası mühüm rol oynayır. Onun işlənilməsi ardıcıllığı
6.5 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.

Şəkil 6.5. Strateji marketinqdə planlaşdırma texnologiyası
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Strateji marketinq firmaların məqsədli bazarlara hədəflənən
fəaliyyətidir. Bu fəaliyyət özündə aşağıdakıları cəmləşdirir:
- bazarda məhsullara olan potensial tələbatın və ehtiyacların
həcminin, eləcə də onun dinamikasının, şəraitinin, hadisələrin real gedişinin və onun inkişaf perspektivlərinin dəqiq nəzərə alınmasını;
- firmaların istehsal həcminin (təklifinin) bazarın mövcud
potensial tələblərinə uyğunlaşdırma imkanlarının araşdırılmasını;
- firmanın istehsal etdiyi məhsula tələbatın, başqa sözlə, məhsul bazarının yaradılmasına və formalaşdırılmasına fəal təsir
göstərilməsini;
- firmada məhsulların reallaşdırılması şəraitinə, tələbatın dəyişməsinə və s. bu kimi məsələlərə çevik reaksiyalara nəzarət
edilməsini və s.
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VII.
DƏYİŞİKLİKLƏRİN APARILMASI
VƏ İNTEQRASİYALAŞMIŞ
KORPORASİYALARIN
FƏALİYYƏT STRATEGİYASI
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7.1. Təşkilati strukturun strategiyaya uyğunlaşdırılması
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, hər bir firma (müəssisə, təşkilat) mürəkkəb sosial-iqtisadi sistemdir. Bu sistemə
əmək alətləri, əmək cismləri və işçi qüvvəsi cəlb edilməklə menecmentin müvafiq qanunauyğunluqları, prinsipləri və metodları
əsasında dəyişən tələb və təklifə uyğun çoxçeşidli məhsullar istehsal edilir, işlər və xidmətlər yerinə yetirilir.
Hər bir firmanın təşkilati strukturu, onun istehsal-satış proqramının həcminə, işçilərin sayına, bağlanmış müqavilələrin şərtlərinə, icra edilən layihələrin müddətinə və s. görə formalaşdırılır.
İdarə strukturunu müəssisənin miqyası (iri, orta, kiçik), istehsal
prosesinin tipi, istehsal edilən məhsulun təyinatı, ixtisaslaşma və
mexanikləşdirmə səviyyələri formalaşdırır. Həmin istiqamətlərə
uyğun firmanın (müəssisənin) təsnifatı 7.1 saylı şəkildə verilmişdir.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan inteqrasiya olunan
korporativ struktur isə mahiyyətcə inteqrasiya üslubu üzrə (baş
təşkilat, filial, nümayəndəlik, hüquqi şəxs statuslu inteqrasiya
olunan biznes-qrup); birləşmə tipi üzrə (holdinq, maliyyə-sənaye qrupu və assosiasiya) və mərkəzləşdirmə və koordinasiya
üslubundan asılı olaraq (iştirakçılar öz suverenliyni saxlamaqla
müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir, onlar fəaliyyətin müxtəlif
aspektlərini kordinasiya edir və öz funksiyalarının bir hissəsini
mərkəzi aparata ötürürlər).
Müasir şəraitdə inteqrasiya olunan biznes sisteminə üstünlük
verilir. Burada birləşən kompaniyalar daha az idarəetmə xərcləri
əsasında yüsək mənfəət əldə etmək üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olurlar. Belə strukturların məqsədi bazarda mövqeyi
möhkəmləndirmək, istehsal prosesini kordinasiya etmək, qarşılıqlı dəstək və informasiya mübadiləsi aparmaqdan ibarətdir. Həmin birliklərdə texnologiya, maliyyə, idarəetmə üzrə qarşılıqlı
əlaqə formalaşdırılır.
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Şəkil 7.1. Firmaların (müəssisələrin) təsnifatı
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Bütün bunların kontekstində hər bir idarəetmə strukturu firmanın «dəyərlər zənciri» üzrə əməli fəaliyyət növlərində «uğurun
əsas amilləri» əsasında qurulur. Strateji menecmentə həsr edilmiş
çoxsaylı ədəbiyyatlarda təşkilati strukturu formalaşdırılan strategiyaya uyğunlaşdırmaq üçün aşağıdakılara üstünlük verilməsi
məqsədəuyğun hesab edilir:
 firmanın əsas fəaliyyət növləri arasında və «dəyərlər zənciri»ndə strategiyanın reallaşdırılması üçün ən mühüm olan
həlqənin müəyyən edilməsi və onun strukturun əsas elementinə çevrilməsi;
 əgər strateji əhəmiyyətli fəaliyyəti bütünlüklə bir menecerin
rəhbərliyinə vermək mümkün olmursa, onda bu fəaliyyətin
hissələrini həyata keçirəcək bölmələr arasında əlaqələr
qurulmalı və onların fəaliyyəti koordinasiya edilməlidir;
 hər bir struktur vahidinə rəhbərlik etmək üçün səlahiyyətlər
mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin optimal mütənasibliyini təmin etməklə müəyyən olunmalıdır;
 köməkçi və yardımçı fəaliyyətin kənarda və ya firmanın
özündə həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin müqayisəsi
əsasında onların struktura daxil edilməsi.
Hər bir firmada «dəyərlər zənciri» üzrə fəaliyyətlərdən bir
neçəsi strategiyanın reallaşdırılması üçün müxtəlif səviyyədə
əhəmiyyət kəsb edir. Strateji perspektiv baxımından bir sıra
fəaliyyət növləri cari inzibati-təsərrüfat işlərinin aparılması ilə
bağlı olur (ştat cədvəlinin tərtibi, nağd pul vəsaitlərinin hərəkətin
idarə edilməsi, müəssisələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
səhmdarlarla münasibətlərin idarə edilməsi və s.).
Bazar münasibətlərinin kəskin tələbləri konteksində rəqabət
üstünlüyünü əldə etmək üçün «dəyərlər zənciri»ndə əhəmiyyətli
rol oynayan fəaliyyət növləri müxtəlif sahələrdə bir-birindən
fərqlənir. Firmanın strategiyasının reallaşdırılması üzrə hansı fəaliyyət növünün daha əhəmiyyətli olmasını müəyyən etmək üçün
aşağıdakı iki sualın cavablandırılması vacibdir:
- güclü rəqabət üstünlüyünə nail olmaq üçün hansı funksiyaları daha yaxşı və vaxtında icra etmək lazımdır?
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- hansı fəaliyyət növünün yerinə yetirilməsi yaxşı olmadıqda
şirkətin strateji mövqeyinə və uğur qazanmasına ciddi təhlükə
yaranır.
Strateji uyğunlaşdırmada firma üçbucağın bütün elementlərinin birgə təsirinə hədəflənməlidir. Burada strategiya-strukturkorporativ mədəniyyət üçbucaqda öz əksini tapmalı və firmanın
missiyasına uyğun olmalıdır (şəkil 7.2).

Şəkil 7.2. Firmada strateji dəyişikliyin üçbucağı (strategiyastruktur-korporativ mədəniyyət)
Təşkilati strukturun strategiyaya uyğunlaşdırılması prosesinə
bütün idarəetmə işçiləri cəlb edilməlidir. Bu işdə idarəetmə
funksiyaları üzrə hüquq və səlahiyyətə malik menecerlər daha
yaxından iştirak etməlidirlər. Bu prosesdə menecerlər aşağıdakı
formada çıxış edə bilər:
 çox fəal iştirak və yaxud, prosesə və onun icrasına nəzarət;
 avtoritar və ya ümumi razılıq əsasında qərarların qəbulu;
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 səlahiyyətlərin az və ya çox hissəsinin ötürülməsi;
 təşəbbüsləri qısa müddətdə reallaşdırmaq və yaxud ehtiyatla hərəkət edərək uzun müddətli və aramlı tərəqqiyə üstünlük vermək.
Lakin təcrübədə formalaşan strategiyanın reallaşdırılması
prosesində menecerlərin iş üslubuna aşağıdakı amillər də təsir
göstərir:
 menecerin peşəkarlığı və sahə üzrə biliklərinin səviyyəsi;
 menecerin sahədə yeni və yaxud çoxdan olması;
 menecerin problemin qoyuluşu, onların həlli, inzibatçılıq və
şəxslərarası münasibətlər üzrə qabiliyyəti;
 şirkətin digər əməkdaşları ilə şəxsi münasibəti;
 onlara verilən hakimiyyət dərəcəsi;
 üstünlük verdiyi rəhbərlik üslubu;
 strategiyanı reallaşdırma prosesində öz rolu haqda təsəvvürü.
İri şirkətə rəhbərlik edən menecerin strategiyanın reallaşdırılması üzrə fəaliyyət planına aşağıdakılar daxil edilir:
 səlahiyyətlərin ötürülməsi (təşkilatda strateji dəyişikliklərin aparılması funksiyasının tabeçiliyində olan menecerlərə ötürülməsi);
 fəaliyyətin koordinasiyası və strateji əhəmiyyətli fəaliyyət
sahələrində strategiyanı reallaşdıra bilən tərəfdaşları
irəli çəkmək;
 əməkdaşların motivasiyasını yüksəltmək və icra üçün onların imkanlarını genişləndirmək;
 uğurun miqyasının qiymətləndirilməsi sistemini işləmək;
 işçilərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirmək və mükafatlandırmaq;
 zərurət yarandığı hallarda ehtiyatları yenidən bölüşdürmək;
 strateji dəyişikliklərə şəxsi rəhbərlik.
Strategiyanın reallaşdırılmasında uğuru təmin edən amillərdən biri də həyatqabiliyyətli təşkilatın yaradılmasıdır. Təşkilatın
qurulmasında əsas vəzifələrə aşağıdakılar aid edlilir:
 əsas vəzifələrə istedadlı işçilərin gətirilməsi;
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 şirkətin əsas üstünlüklərinin, rəqabət imkanlarının, texniki
və idarəetmə potensialının mövcud tələblərə uyğunluğunun müəyyən edilməsi;
 qərarların qəbulu prosesinin və biznesin təşkili.
Yüksək səviyyəli idarəetmə komandasının yaradılması strategiyanın reallaşdırılmasının əsas vəzifələrindəndir. Nisbətən sabit
xarici mühit şəraitində mövcud komanda strategiyanın reallaşdırılması üçün tamamilə yararlı olur. Bəzi hallarda öz mütəxəssislərindən istifadə etməklə onu genişləndirmək və gücləndirmək
zərurəti yaranır. Lakin dəyişən və inkişaf edən xarici mühitə uyğunlaşmaq üçün peşəkar mütəxəssislər olmayanda idarəetmə komandasına kənardan mütəxəssislərin cəlb edilməsinə ehtiyac yaranır.
Şirkətin funksional və istehsal bölmələrinin müvafiq ixtisas
səviyyəli peşəkar mütəxəssislərlə təmin olunması da strategiyanın
reallaşdırılması üçün əhəmiyyətli məsələ hesab olunur.
Firmalar rəqabət mübarizəsində mövqeyini qorumaq üçün
formalaşdırdığı strategiyaya vaxtaşırı dəyişiklik etməlidir. Rəqiblərin təkrar edə bilməyəcəyi əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərin
və təşkilati imkanların yaradılması rəqabətdə uğur qazanmağın ən
yaxşı üsullarından biridir. Təcrübədə həmin fərqləndirici xüsusiyyət firmanın strateji əhəmiyyətli fəaliyyət istiqamətlərinə aid
edilə bilər. Belə xüsusiyyətlərə adətən aşağıdakıları aid edirlər:
- məhsulun yeniləşdirilməsi üzrə böyük təcrübə;
- yeni texniki və texnoloji «know-how»lar;
- məsrəflərin optimallaşdırılması üzrə nailiyyətlər;
- satışdansonrakı xidmətin daha yaxşı təşkil edilməsi üzrə
təcrübə;
- alıcıların tələblərinə çevik reaksiya vermək imkanları;
- ehtiyatların idarə edilməsi üzrə daha yaxşı sistemlərin tətbiqi;
- marketinq və satış üzrə böyük təcrübə;
- daha yaxşı firmadaxili idarəetmə və s.
Ümumiyyətlə, rəqabət üstünlüyü əldə etməyə imkan verən
əsas fərqləndirici xüsusiyyətlər aşağıdakılarla səciyyələnir:
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şirkətin fərqləndirici xüsusiyyətləri bir əməliyyatın və ya
bir bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı olmur. Bu xüsusiyyətlər
şirkətin dəyərlər zəncirinin müxtəlif həlqələrində fəaliyyət
növləri və peşəkar bacarıqları özündə birləşdirir. Bu
qabiliyyətlər toplusu şirkətə nadir təşkilati imkanlar verir;
 əsas fərqləndirici xüsusiyyətlər müxtəlif bölmələr üzrə
birgə fəaliyyətin nəticəsi kimi yarandığı üçün bülövlükdə
şirkət üzrə üstünlüyün yaradılması bir biznes-vahid və ya
istehsal
bölməsi
rəhbərinin
vəzifələrinə
daxil
olmamalıdır;
 fərqləndirici xüsusiyyətlərin uzunmüddətli rəqabət üstünlüyünə çevrilməsi üzrə səylər daha çox enerji tələb edir,
nəinki bu xüsusiyyətlərin gücləndirilməsi;
 xarici mühitin inkişafı və dəyişmə sürəti artdıqca belə
şəraitdə şirkətin reaksiya vermək qabiliyyəti – çevikliyini
təmin etmək üçün onun fərqləndirici xüsusiyyətlərinin sayı
kifayət qədər olmalıdır.
Bütün bu faktlar onu göstərir ki, bazarda istehsal edilən məhsula tələb və təklifin dəyişdiyi şəraitdə əvvəlcədən formalaşan
strategiya dəqiqləşdirilməli, işin (məhsulun, xidmətin) həcminin
dəyişməsinə uyğun mövcud təşkilati struktur da təkmilləşdirilməlidir.

7.2. Struktur dəyişikliklərinin istiqamətləri və strateji
mərkəzin başlıca funksiyaları
«Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasında
neft-kimya sənayesinin əsaslı şəkildə modernləşdirilməsi, qeyrineft sənayesinin şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, hər bir
bölgədə rəqabət üstünlükləri nəzərə alınmaqla, regional inkişaf
mərkəzlərinin yaradılması, iqtisadiyyatın klaster əsasında inkişafı, xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye məhəllələrin yaradılması və
inkişafı, sənaye texnologiyalar parkının sayının və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, strateji təsərrüfat zonalarının yaradılması
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və digər institusional dəyişikliklərinin aparılması prioritet istiqamətlər kimi qeyd edilmişdir. Onların icra mexanizmi təvsilatı ilə
«Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nda, eləcə də «Milli iqtisadiyyatın perspektiv üzrə Strateji Yol Xəritələri»ndə öz əksini tapmışdır. Belə institusional dəyişikliyin bazasını sənaye sahələrində
və onun müəssisələrində struktur dəyişikliyi (restrukturizasiya)
təşkil edir. Neftdən sonrakı iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək üçün qeyri-neft sektorunun hesabına iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi prioritet istiqamət kimi davam etdirilir. Lakin bu
sahədə uğur qazanmağın əsas yolu sahədaxili və sahələrarası
struktur dəyişikliyinin aparılmasıdır. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi əsasında yaradılan səhmdar cəmiyyətləri, kiçik müəssisələr, iri birliklər, eləcə də xarici firmalarla birgə təşkil edilən
holdinqlər, alyanslar, texnoparklar, birjalar və digər mütərəqqi
menecment formalarının tətbiqi artıq reallığa çevrilmişdir. Bununla belə, struktur dəyişikliyinin mikrosəviyyədə davam etdirilməsi üçün mütərəqqi metodiki yanaşmaya ehtiyac duyulur. Bazarda dəyişən tələb və təklifin səviyyəsi struktur dəyişikliklərini
zərurətə çevirmişdir. İKT-nin tətbiqi də həmin dəyişikliyi getdikcə sürətləndirir. Menecer İnstitutunun geniş tətbiqi daha mobil
idarə strukturunun yaradılmasını şərtləndirir. Artıq beynəlxalq
təcrübədə transmilli şirkətlərin, maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması geniş vüsət almış və yüksək iqtisadi səmərə verməkdədir.
Dünya təcrübəsində struktur dəyişikliyi və yaxud restrukturizasiya üzrə çoxsaylı yanaşmalar mövcuddur və onlar ən çox
kəmiyyət aspektlərini əhatə edir. Restrukturizasiya özlüyündə baha başa gələn proses olub, istehsalın modernləşdirilməsi, məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması və yeni məhsulun mənimsənilməsi üçün böyük məbləğdə investisiya tələb edir.
Restrukturizasiya müəssisənin inkişafının, təsərrüfat siyasətinin mühüm elementinin, xarici mühitin dəyişən şəraitinə uyğunlaşmasının bir formasıdır. Bu, müəssisə strukturunun dəyişməsidir. Hər bir müəssisə struktur ilə xarakterizə olunan daxili quru207

luşa malikdir. Sistem kimi müəssisə özündə texniki, texnoloji,
təşkilati və sosial altsistemləri ehtiva edir.
Restrukturizasiyanın istiqaməti və xarakteri müəssisənin düşdüyü situasiyadan asılıdır. Onun həyata keçirilməsinin vacibliyini
şərtləndirən problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar:
1. çevik strategiyanın yoxluğu (və ya zəifliyi) və uzunmüddətli məqsədlərin ziyanına olan qısa müddətli məqsədlər, səmərəsiz mövcud idarəetmə, bazar haqda informasiyanın yetərsizliyi,
idarəetmə aparatı işçilərinin qeyri-peşəkarlığı, işçilərin motivasiya sisteminin yoxluğu, maliyyə və marketinq xidmətinin zəif olması, icra və işin gedişatına nəzarət mexanizminin zəifliyi və s.
nəticəsində menecmentin qənaətbəxş olması;
2. qərların qəbulu texnologiyası və həyata keçirilməsi mexanizminə görə rəhbərliyinin aşağı səviyyəli cavabdehliyi;
3. investorlar, tərəfdaşlar, kreditorlar, tədarükçülər və təsərrüfat fəaliyyətinin başqa iştirakçılarında müəssisə haqda dolğun
informasiyanın yoxluğu;
4. istehsalın həddən artıq diversifikasiyası. Dversifikasiya
Spin-off («törəmə» - elmi-texnoloji inkişafın əlavə nəticələrinin
istifadəsi) nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, güman edilir ki, bazis texnologiya avtomatik olaraq biznesin əlavə məhsullarını yaradır.
Diversifikasiyanın bu adi modeli praktikada əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qala bilər;
5. təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin, filiallarının təşkili, törəmə şitkətlərin yaradılmasında kreditdən həddən artıq
istifadə;
6. rentabelliyin zərərinə olaraq ancaq müvəffəqiyyətli məhsul
satışına istiqamətlənmə, dövlət himayəçiliyi və müəssisənin təsərrüfat prosesinin sərt tənzimlənməsi və s.
Restrukturizasiya prosesində reinjinirinqin növbəti prinsipləri
qəbul oluna bilər:
o təsərrüfat fəaliyyətinin ənənəvi forma və proseslərindən rədimtina edilməsi və iş prosesinin «yeni səhifədən» başlanması;
o müəssisənin idarə edilməsinin köklü şəkildə dəyişilməsi;
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o təsərrüfat fəaliyyəti göstəricilərinin əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişilməsi.
Nəzərə almaq lazımdır ki, restrukturizasiyanın böyük iqtisadi
effektivliyi zamanı onun həyata keçirilməsinə əks təsir edən
amillər mövcuddur. İlk öncə sosial amilləri qeyd etmək olar. Müəssisələrdə qəfil yoxlamalar iş yerlərinin strukturunda neqativ
etirazlara səbəb ola bilər ki, bu da nəticədə ictimaiyyətdə sosial
gərginliyə səbəb ola bilər.
İkincisi, restrukturizasiya özlüyündə kifayət qədər riskli
prosesdir. Qeyri-kafi işləyən təsərrüfat mexanizmi yeni, süni
yaradılmış modeli əvəz edir ki, bu da dəyişən bazar mühitində
gözlənilənin əksinə olan nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Üçüncüsü, müəssisələrdə restrukturizasiyanın aparılması
makro səviyyədə dəyişikliklər olmadan mümkün deyil.
Dördüncüsü, restrukturizasiya üzrə ixtisaslı mütəxəssislərin
olmaması, müəssisənin pis maliyyə vəziyyəti, yerli müəssisələrin
xarici bazar kapitalından təcrid olunmasının saxlanılması kimi
belə subyektiv faktorlar restrukturizasiyanın həyata keçirilməsinə
imkan vermir.
Fəaliyyət göstərən struktur elementlər və istehsalata yönəldilənləri nəzərə alaraq restrukturizasiyanın aşağıdakı növlərini
ayırırlar.
1. Müəssisənin strategiyasına nüfuz dərəcəsindən asılı olaraq
aktiv və passiv restrukturizasiyanı fərqləndirirlər.
Aktiv restrukturizasiya strategiyanın aşağıdakı elementlərinin
dəyişilməsinə yönəldilir: satış bazarı; fəaliyyət növü; ortaqlar;
məhsul; rəqabət; resurslar; innovasiya potensialı; işgüzar «portfeli»; tədarükçülər. Restruktrizasiyanın bu növü konkrt proqram
əsadında həyata keçirilir və qeyri-standart tədbirləri əks etdirir.
Bu halda restruktrizasiya vasitəsilə müəssisənin hücum strategiyasını formalaşdıran innovasiya tədbirləri layihələndirilir. Hücum
strategiyası aktiv inkişaf kimi yeni məhsulun mənimsənilməsi,
mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi, məhsulun keyfiyyət və rəqabət
qabiliyyətinin artırılması, yeni bazar seqmentlərinin araşdırılması,
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heyətin yenidən hazırlığı, nizamnamə kapitalının dəyişdirilməsi
və yeni inverstorların axtarışını nəzərdə tutur.
Passiv restrukturizasiya bir çox müəssisələr tərəfindən tətbiq
edilən sadə prosedurları özündə ehtiva edir. Onun mahiyyəti
müəssisədəki neqativ halları aradan qaldırmaqdan ibarətdir.
Restrukturizasiyanın belə konsepsiyalı strategiyası müdafiə xarakterli olub, müəssisənin bazarlardakı mövqeyinin saxlanmasına
yönəlir və müflisləşmənin qarşısını alır. Passiv restrukturizasiya
işçilərin sayının azaldılmasını, müəssisənin təşkilati strukturunun
dəyişməsini, istifadəsiz əmlakın satılmasını və ya kirayə verilməsini, əməyin motivasiya sisteminin, eləcə də müəssisənin kadr siyasətinin dəyişdirilməsini nəzərdə tuta bilər. Restrukturizasiyanın
bu növləri arasında dəqiq sərhəd mövcud deyil.
2. Predmetdən asılı olaraq (müəssisənin restrukturizasiya olunan hissələri) restrukturizasiyanın predmet, subyekt, eləcə də proses növlərini ayırmaq olar.
Predmet restrukturizasiya texnika, heyət, maliyyə, müəssisənin istehsal və təşkilati strukturunu əhatə edir (struktur bölmələr
və resursları). Proses restrukturizasiyası – təsərrüfat fəaliyyətinin
mərhələləri və prosesləri, həmçinin tədqiqat və işlənmə, istehsal,
marketinq, resursların formalaşdırılması və istifadəsini, sosial və
ekoloji fəaliyyəti, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və s. əhatə edir.
Restrukturizasiyanın predmet və proses növləri innovasiya
tədbirlərinin əsaslandırılması və bütövlükdə bu prosesinin idarə
olunması məqsədilə ayrılan vahid restrukturizasiya prosesinin tərkib hissələridir. O, öz növbəsində predmet və prosesin məzmunundan asılı olaraq sonrakı təsnifatı nəzərdə tutur. Misal üçün,
predmetə heyətin, maliyyənin, ehtiyatların, istehsal və təşkilati
strukturun restruktrizasiyasını prosesə isə istehsal texnologiyasını, informasiyanın işlənməsini, qərarların qəbulu və həyata keçirilməsini, stimullaşdırma və s. aid edirlər.
Subyekt restrukturizasiyası mülkiyyət formasını, təsərrüfatçılıq subyektinin təşkilati-hüquqi formasını, müəssisənin struktur
altbölmələrinin statusunu əhatə edir.
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3. Struktur dəyişikliklərin təsiri və vaxt amili uçotunun xarakterindən asılı olaraq restrukturizasiya xəbərdaredici və bərpaedici
ola bilər.
Xəbərdaredici restrukturizasiya xoşagəlməz hadisəyə dair məlumat vermək, bərpaedici restrukturizasiya isə belə hadisənnin nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Xəbəredici restrukturizasiya müəssisənin həyat tsiklinin bir hissəsi olub, onun qocalmasının qarşısının almağa yönəldilmişdir. Bərpaedici restrukturizasiyaya gəldikdə isə, müəssisənin qeyri-kafi maliyyə vəziyyətinin
yaxşılaşdırmağa xidmət edir (misal üçün, sağlamlaşdırmada).
4. Səviyyəsindən asılı olaraq makro və mikro restrukturizasiyanı fərqləndirirlər.
Makro restrukturizasiya vahid məqsəd kimi milli təsərrüfatın
strukturunun yenidən qurulması ilə bağlıdır və uzunmüddətli
iqtisadi məqsədlərə çatmağa istiqamətlənir. Onun üçün dövlətin
aparıcı rolu; iqtisadi inkişafın konkret proqramına struktur dəyişikliklərinin tabeçiliyi; restrukturizasiya proseslərinin idarə
edilməsi üçün iqtisadi-maliyyə sistemlərinin mexanizmlərindən
istifadə xarakterikdir. Mikro restrukturizasiya ayrı-ayrı müəssisələrə aid edilir və onların fəaliyyətlərinin bütün sahələrində
innovasiyalaşdırmanın yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.
Milli iqtisadiyyat səviyyəsində həyata keçirilən makro restrukturizasiya mikro restrukturizasiyanın müəssisənin təsərrüfat
mexanizmini əhatə edən hissəsilə əlaqəlidir. Müəssisəyə milli
təsərrüfatın altsistemi kimi baxdıqda onda iki səviyyəni ayırmaq
olar. Makrosəviyyə – müəssisənin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsidir (tədarükçülər, alıcılar, banklar, dövlət, digər müəssisələr).
Restrukturizasiyanın vəzifəsi müəssisənin bu subyektlərlə əlaqəsinin optimal parametrlərinin təyin edilməsindən ibarətdir. Mikrosəviyyə müəssisədaxili istehsalat əlaqələrini əhatə edir. Bu
səviyyələrin qarşılıqlı əlaqəsi restrukturizasiyanın strategiyasını
müəyyənləşdirir. Buna görə də müəssisədə həyata keçirilən transformasiyaları (makrorestruktrizasiyanı) milli təsərrüfatın makro
restrukturizasiyası ilə qarışıq salmaq olmaz. Baxmayaraq ki,
kənardan bu iki kateqoriya eyni görünə bilər.
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5. Subyekt nöqteyi-nəzərindən könüllü və məcburi restrukturizasiyanı ayırmaq olar.
Könüllü restrukturizasiyaya planlı innovasiya tədbiri kimi
müəssisənin rəhbəri təşəbbüs göstərir. O, müəssisənin strategiyasının bir hissəsi olub müəssisənin mövcud potensialı əsasında
həyata keçirilir. Daxili restrukturizasiyaya misal kimi məhsul
portfelinin diversifikasiyasını göstərmək olar. Məcburi restrukturizasiya müflisləşmənin və ləğv edilmənin alternativləri kimi müəssisənin sanasiya prosesində başqa orqanların qərarı ilə, misal
üçün iqtisad məhkəməsi, kreditorlar komitəsi, yuxarı təşkilatlar
tərəfindən həyata keçirilir.
Məcburi restrukturizasiyaya: özəlləşdirmə və milliləşdirməni
aid edirlər.
6. Restrukturizasiya tədbirlərinin məzmununa görə texniki, təşkilati, iqtisadi, sosial, informasiya və hüquqi növlərini ayırırlar.
Göstərilən növlər innovasiyaların təsnifatına əsaslanır. Texniki restrukturizasiya istehsalın maddi-əşya elementlərinin dəyişilməsinə yönəldilmiş material, avadanlıq, məhsulun hazırlanma
üsulu və s. üzrə tədbirlər kompleksini özündə əks etdirir. Təşkilati restrukturizasiya istehsalın təşkilinin dəyişilməsinə, iqtisadi
restrukturizasiya təsərrüfatçılıq metodlarının dəyişilməsinə, sosial
restrukturizasiya informasiyanın toplanması, ötürülməsi və işlənməsi texnologiyasının dəyişilməsinə istiqamətlənir. Hüquqi restrukturizasiya insanlar və təsərrüfat subyektləri arasında hüquqi
münasibətlərin dəyişilməsi məqsədi daşıyır.
7. Yerinə yetirilmə müddətindən asılı olaraq uzunmüddətli və
qısamüddətli restrukturizasiyanı ayırırlar.
Qısamüddətli restrukturizasiya qısa müddətli perspektivdə
(iki ilə qədər) həyata keçirilir, eləcə də maliyyənin, idarəetmənin,
müəssisənin aktivlərinin və istehsal strukturunun yenidən təşkilinə istiqamətlənən tədbirləri özündə birləşdirir. Uzunmüddətli
restruktrizasiya iki ildən artıq dövrü əhatə edir və fəaliyyətin strateji aspektlərinə toxunur: yeni texnologiyalar və məhsullar, bazarlar və investisiyalar. O, həmçinin ciddi kapital qoyuluşu və peşəkar heyət tələb edir.
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Təcrübədə restruktrizasiyanın qeyd edilən növləri bir-birilə
sıx bağlı olur. Misal üçün təşkilati restruktrizasiya hüquqi
restruktrizasiyanı doğura bilər. Öz növbəsində hüquqi restruktrizasiya iqtisadi və sosial növləri şərtləndirə bilir. Buna görə də
müəssisənin hər hansı bir sahəsində baş verən dəyişiklik digər
sahələrdə də dəyişikliyə səbəb ola bilər. Buna görə də restruktrizasiya əvvəlcədən işlənmiş proqram əsasında həyata keçirilməlidir. Restruktrizasiyanın işlənməsi üsulları, strukturu və məzmunu
hər bir müəssisə üçün fərqli olur. Lakin, restruktrizasiyanın
ümumi cəhəti ondan ibarətdir ki, o, müəssisədə nəyi dəyişməyi və
necə dəyişməli iki əsas suala cavab verir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, MDB məkanında müəssisələrin restrukturizasiyasını iki mərhələdə həyata keçirmək məqsədəuyğundur:
Birinci mərhələ – müəssisənin ümumi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilən təcili tədbirlər. Adətən bu mərhələ böyük
məbləğdə investisiya tələb etmir;
İkinci mərhələ birinci mərhələnin nəticələrinə əsaslanır. Lakin
bu mərhələdə böyük kapital qoyuluşu tələb edən iri layihələrin
həyata keçirilməsi tələb olunur.
Bütünlükdə müəssisənin restrukturizasiyasını müxtəlif fazalara bölmək olar. Həmin fazaların tərkib hissəsini özündə əks
etdirən elementlər 7.3 saylı şəkildə verilmişdir.
Şəkildən göründüyü kimi, müəssisələrdə restrukturizasiyanın
aparılması ilk növbədə mövcud idarə strukturunun təkmilləşməsindən başlamalıdır. Belə ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin idarəetmə aparatında müasir tələblərə cavab verən
çevik idarə orqanları yaradılmalı, onların hüquq və vəzifələri
müəyyən edilməlidir. Belə idarə orqanlarına, ilk növbədə, marketinq, satış, maliyyə, xarici iqtisadi fəaliyyət, keyfiyyətin idarə
edilməsi və s. daxil olmalıdır.
Beynəlxalq təcrübədə sistemli şəkildə aparılan struktur dəyişikliyi ayrı-ayrı sahələrdə təşkil edilən transmilli şirkətlərdə,
holdinqlərdə strateji mərkəzlərin – mənzil qərargahlarının yaradılmasına üstünlük verilir. Bu proses daha çox filialları şaxələnən
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firmalar üçün xarakterikdir. Belə strateji mərkəzlərin yerinə
yetirdiyi funksiyalar da fərqlənir (şəkil 7.4).

Şəkil 7.3. Müəssisənin restrukturizasiyasının müxtəlif fazaları və
onların tərkib hissələri

Şəkil 7.4. Korporasiyanın mənzil-qərargahında strateji mərkəzin
başlıca funksiyaları
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Həmin funksiyaları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
- firmanın dayanıqlı inkişafı və bazardakı mövqeyini uzunmüddətli dövr üçün qoruyub saxlayan siyasətin və strategiyanın
işlənilməsi;
- iqtisadi inkişaf üçün zəruri olan biznes-portfelin məzmununun müəyən edilməsi;
- maliyyə axınının tənzimlənməsi, xərclərin idarə edilməsi,
izafi xərclərin minimuma endirilməsi hesabına böhran şəraitinin
ram edilməsi;
- imicin formalaşdırılması və qorunub saxlanılması;
- ayrı-ayrı ölkələrdə yerləşən filialların və nümayəndəliklərin
fəaliyyətinin kordinasiya edilməsi və s.

7.3. Strateji təyinatlı mezo və makro
biznes-qrupların fəaliyyəti
Keçən əsrin 30-50-ci illərində iqtisadiyyatda inhisarçılıq hakim mövqeyə malik olmuşdur. Lakin mülkiyyətcə onlar strateji
təyinatlı biznes qurumlar statusunda çıxış etmiş və yüksək mənfəət əldə etmişdir.
İnhisar nəzəriyyəsinə görə inhisarın maksimum mənfəət götürməsini təmin edən məhsul buraxılışının həcmi rəqabət şəraitində mövcud olan prinsipə, son hədd gəlirlərinin və son hədd xərclərinin bərabərliyinə əsaslanır. İqtisadiyyatda inhisarçılığı əhatəliyi baxımından aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. İstehsal inhisarçılığı. Müəyyən növ məhsul istehsalının
əsas hissəsinin məhdud miqdarda istehsalçının əlində cəmlənməsinə istehsal inhisarçılığı deyilir. İstehsal inhisarçılığı müəyyən
məhsul istehsalçılarının birləşməsi və yaxud da uyğun məhsulu
istehsal edən müəssisələrdə kapitalın öz-özünə artması yolu ilə
yaranır.
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İstehsalda inhisarların mahiyyətini 3 başlıca cəhətlə səciyyələndirmək olar:
1. hökmran olmaq;
2. qiymətləri dərk etmək;
3. yüksək inhisar mənfəətini mənimsəmək.
Beynəlxalq təcrübədə istehsal inhisarçılığın aşağıdakı bir sıra
formaları geniş yayılmışdır. Onlar biznes qruplar statusunda çıxış
edirlər və biznes fəaliyyətinin inteqrasiyasını həyata keçirirlər.
Biznes-inteqrasiya – mənfəəti artırmaq üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan birləşmiş kompaniya deməkdir. Onlara:
trest, konsern, konqlomerat, sindikat, kartel, konsorsium, pul,
transmilli korporasiya, françayzinq və sair idarəetmə formaları
aiddir. Biznes-inteqrasiya prosesinin məqsədi bazar mövqeyini
möhkəmləndirmək və kordinasiya etmək, qarşılıqlı dəstək və
informasiya mübadiləsi aparmaqdan ibarətdir. Onların texnoloji,
maliyyə və idarəetmə iştirakçıları arasında qarşılıqlı əlaqəsi daim
təmin edilir.
Biznes-inteqrasiyanın formalaşma alətlərinə xüsusi inteqrasiya strukturu, məsləhət mərkəzləri, maliyyə orqanları, françayzinq,
səhmlərin qarşılıqlı dəyişdirilməsi və sairə daxildir (şəkil 7.5).
Strateji təyinatlı biznes qruplardan biri karteldir. O, eyni
sahədə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı müstəqil şirkətlərin daha çox
qazanc əldə etmək və başqa şirkətləri sıxışdırmaq məqsədilə bir
araya gələrək inhisarçı birləşmə formasıdır. Kartel iştirakçıları
istehsal vasitələri və istehsal olunmuş məhsul üzərində öz mülkiyyətini saxlayır, öz məhsullarını özləri bazarda reallaşdırır. İstehsal olunmuş ümumi məhsulda kartel üzvlərinin payı, satış
qiymətləri, bazarın bölgüsü, mənfəətin bölüşdürülməsi və s. üzrə
kartel sazişi bağlanılır.
Kartel – xüsusi, dövlət və beynəlxalq statusa malik ola bilər. O,
qiymətləri, kvotaları və satış bazarlarını tənzimləyir. Kartelin təyinatı, növləri və xüsusiyyətləri 7.6 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.
Sindikat – yekcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrin elə
birliyidir ki, burada istehsal vasitələri sindikat iştirakçılarının öz
mülkiyyətində qalır, istehsal olunmuş məhsul isə sindikatın mül216

kiyyəti olur və yaradılmış xüsusi idarə tərəfindən reallaşdırılır.
Karteldən fərqli olaraq sindikat ayrı-ayrı müəssisələrin bilavasitə
bazarla əlaqəsini kəsir. Sindikat həmişə yekcins əmtəələrin kütləvi istehsal olunduğu sahələrdə yaradılır (şəkil 7.7).

Şəkil 7.5. Biznes-inteqrasiya prosesinin formaları, məqsədi,
əlaqələri və alətləri
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KARTEL

Şəkil 7.6. Kartelin təyinatı, növləri və xüsusiyyətləri
SİNDİKAT

Şəkil 7.7. Sindikatın məqsədi və xüsusiyyətləri
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Beynəlxalq təcrübədə bu gün də geniş vüsət alan biznes-qruplardan biri də trestdir. O, sindikata nisbətən yüksək inhisar formasıdır. Burada istehsal vasitələri üzərində bura daxil olan sahibkarlar qrupunun birgə mülkiyyəti yaradılır. Trestdə müəssisənin
sahibləri istehsal vasitələri, texnologiya, patentlər və s. üzərində
öz mülkiyyətini birliyə verir. Müəssisə sahibləri qoyduğu kapitalın miqdarına görə trestin səhmlərini alır və bununla da trestin
idarə edilməsi və onun mənfəətindən pay götürmək hüququnu əldə etmiş olur.
Sindikatdan fərqli olaraq trestdə yekcins məhsullar buraxan
müəssisələrin birləşdirilməsi məcburi deyildir. Onun xarakterik
xüsusiyyətləri şəkil 7.8-də əks olunmuşdur.
TREST

Şəkil 7.8. Trest və onun xarakterik xüsusiyyətləri
Biznes qruplar içərisində konsern özünəməxsus xüsusiyyətlərinə, növlərinə, daxili və inteqrasiya əlaqələrinə görə fərqlənirlər.
Konsern – formal olaraq müstəqil, üzərlərində maliyyə nəzarəti
qoymaqla bir sıra müəssisələri birləşdirən inhisardır. Burada
nəzarət baş firmaya məxsusdur. Konsern adətən müxtəlif sənaye
sahələrinin müəssisələrini, ticarət firmalarını, bankları, nəqliyyat
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və maliyyə kompaniyalarını birləşdirir. Müasir dövrdə trestlərin
konsernə çevrilməsi geniş yayılmışdır. Onun daxili əlaqələri
maliyyə, texnoloji, birbaşa və dolayı inzibatçılıq yolu ilə həyata
keçirilir. İnteqrasiya əlaqələri üfüqi (bir sahəni və ya istehsal
əhatəetmə forması üzrə) və şaquli (texnoloji zəncir əlaqəsi olan
müxtəlif sahələrin və yaxud firmaların birliyi) formada həyata
keçirilir. Konsern ana və qız cəmiyyəti formasında, eləcə də
koordinasiyaedici qaydada kapitalda iştirak edir (şəkil 7.9).
KONSERN

Şəkil 7.9. Konsernin növləri, daxili və inteqrasiya əlaqələri
Keçən əsrin 60-cı illərində iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələrdə, xüsusilə ABŞ-da böyük sürətlə konqlomeratlar meydana gəlmişdir. Onlar bir-birilə əlaqəsi olmayan müəssisələrin böyük şirkətlər tərəfindən udulması yolu ilə yaradılmışdır. Konqlomeratlar sahə xüsusiyyətinə malik olmamaqla yanaşı onlarda
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birbaşa inzibati əlaqə sistemi də yoxdur. Bu biznes-qrupunda
istehsal və maliyyə əlaqələri zəif olsa da maliyyə özəyinə malik
olub, holdinq kompaniyası tərəfindən idarə edilirlər. Lakin yaradılması motivləri strateji baxımdan önəmlidir. Belə ki, məhz
konqlomerat biznes-qrupunda maksimum diversifikasiya hesabına dayanıqlıq yüksək, gəlirin artma imkanı geniş, resurslar
asanlıqla əlçatan olmaqla yanaşı rəhbərliyin və kompaniyanın
imici də yüksək olur (şəkil 7.10).
KONQLOMERAT

Şəkil 7.10. Konqlomeratın təyinatı, xüsusiyyətləri
və yaradılması motivləri
Strateji təyinatlı biznes-qrupların ən geniş yayılmış formalarından biri konsorsiumdur. Bu forma bir qayda olaraq irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi üçün yaradılır. O, maliyyə, ticarət, texniki və ya başqa səbəblər üzündən bir neçə iştirakçının
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birləşməsini tələb edir. Konsorsium iştirakçıları həm şəxsi, həm
də dövlət təşkilatları eləcə də dövlətlər ola bilər. Konsorsium iştirakçıları tam müstəqillik saxlayır və birgə seçilmiş rəhbərliyə
tabe olurlar. Hazırda Azərbaycanda neft müqavilələri üzrə neftin
hasili və nəqli ilə əlaqədar Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
Şirkəti və Şimali Abşeron Əməliyyat Şirkəti yaradılmışdır. Bu
konsorsiumların yaradılmasında xarici ölkələrin neft maqnatları
da iştirak edir. Başqa sözlə, konsorsium iri məqsədli investisiya
layihələri üzrə müvəqqəti birləşən, sərbəst hüquqi statusa malik
təsərrüfat subyektlərinin, firmaların, bankların, sığorta və audit
təşkilatlarının, həmçinin digər maraqlı tərəflərin birliyidir. Onun
müxtəlif növləri mövcuddur və təcrübədə lider və yaxud iştirakçı
firmaların direktorlar şurası tərəfindən idarə edilir (şəkil 7.11).
Strateji təyinatlı biznes-qruplar içərisində pul idarəetmə forması da geniş yayılmışdır. O, kompaniyaların məqsədli birliyi
olub, əldə edilən gəlirləri bir mərkəzdə cəmləşdirərək, əvvəlcədən
şərtləşdirən kvotaya uyğun bölüşdürülməsini təmin edir. Təcrübədə onun birja, kontrakt, patent və ticarət xarakterli (təyinatlı)
növlərindən istifadə edilir (şəkil 7.12).
Françayzinq – biznesin təşkili və idarə edilməsi texnologiyalarından istifadə edilməsi hüququnun satılması xüsusiyyətlərini
və ticarət markasından istifadə etməklə lisenziya sazişləri
əsasında təşkil olunur və inkişaf edir.
Beynəlxalq ticarətdə françayzinqin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər:
 əməliyyatların obyekti üzrə – şirkətin malının və ticarət
markasının françayzinqi, habelə biznes-françayzinq;
 əməliyyatların istiqaməti üzrə – ixrac və idxal françayzinqi.
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KONSORSİUM

Şəkil 7.11. Konsorsiumun təyinatı, növləri və idarə edilməsi
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PUL

Şəkil 7.12. Pul idarəetmə formasının məqsədi və növlərinin
təsnifatı
Milli françayzinqdən fərqli olaraq ixrac françayzinqi əmtəə
nişanından və menecment texnologiyalarından istifadə edilməsi
üzrə hüquqların milli şirkətə deyil, xarici şirkətə verilməsini nəzərdə tutur.
Birinci tipə şirkətin malının və ticarət markasının françayzinqini həyata keçirən Coca-Cola şirkətini aid etmək olar. O, beynəlxalq fəaliyyəti alkoqolsuz işçilərin xarici istehsalçılarına franşiz satılması vasitəsilə həyata keçirir, onlara şirkətin ticarət markasından və firma adından istifadə hüququ verməklə xüsusi sirop
göndərir.
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İkinci tip biznes – françayzinq – franşiz paketinə şirkətin
məhsulundan və firma adından əlavə iş, idarəçiliyin təşkili və
keyfiyyətə nəzarət metodlarını da daxil edir. Bu tipli françayzinq
əsas etibarı ilə xidmət sahəsində (restoranlarda, mehmanxana
şəbəkələrində və pərakəndə ticarətdə) tətbiq olunur. Məsələn,
Mc.Donalds «təcili mətbəx», Kentucki Fried Chiken restoranlar
və Dunkin Donuts ponçikxanalar beynəlxalq şəbəkələri, Marriot
mehmanxanalar şəbəkələri, Seven-Elven mağazalar şəbəkələri və
b.k. françayzinq sazişləri əsasında qurulmuşdur. Yalnız Kentucki
Fried Chiken şirkətinin franşiz şərtlərilə dünyanın 56 ölkəsində
2700 filialı vardır, bütövlükdə Amerika şirkətləri isə XX əsrin 80ci illərinin ortalarında həmin şərtlərlə təxminən 32 min xarici
filiala malik idilər.
Françayzinq malların və xidmətlərin standartlaşdırılmasına
şərait yaradır, biznes miqyasında qənaət verir, eyni zamanda yerli
bazarlarda istehlakçıların tələblərinə qismən uyğunlaşmaq
imkanını saxlayır.
Françayzinq idarəetmə sistemi çərçivəsində aşağıdakı əlavə
faydalar qazanmaq mümkündür. Onlara:
 satış bazarının sürətlə genişləndirilməsi;
 heyət üzrə az məsrəflər;
 xüsusi kapital qoyuluşunun səviyyəsinin aşağı olması;
 sürətləndirilmiş templərlə regional və vilayət miqyaslı sistemlərin işlənib hazırlanması;
 firmanın ticarət markasının müştərilər tərəfindən qəbul
edilməsinin genişləndirilməsi, keyfiyyətə və həmin müəssisənin vahid çeşidli məhsuluna inamın artması.
Beynəlxalq təcrübədə biznes qrupların geniş yayılmış
formalarından biri strateji alyansdır. Onlar yeni satış bazarlarını
qazanmaq, məhsulları və xidmətləri irəlilətmək məqsədilə dəqiq
razılaşdırılmış fəaliyyət dairələri çərçivəsində əməkdaşlıq haqqında saziş bağlayırlar.
Strateji alyansların müasir xarakteri çoxsaylı tərəfdaşlarının
olması ilə, rəqiblərlə əməkdaşlıqla və əksəriyyət halda mövcudluğunun nisbətən qısa müddətləri ilə müəyyən edilir. Alyanslar, bir
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qayda olaraq, o hallarda nəticəli və uzunmüddətli olur ki, yalnız
iştirakçıların əsas və maliyyə fondları deyil, onların biznes bilikləri və idarəçilik bacarıqları da birləşdirilir. Alyansların uğuru
onların iştirakçılarının etimad dərəcəsindən, mədəniyyətinin keyfiyyətindən və qarşılıqlı anlaşmalarından daha çox asılıdır.
Beynəlxalq biznesdə strateji alyansların müvəffəqiyyətinin
mühüm amilləri :
 satışın məntiqi (logistik) kanalının geniş əhatə edilməsi;
 seçilmiş tərəfdaşların qarşılıqlı uyğunluğu;
 informasiya mübadiləsinin intensivliyi;
 iştirakçıların rolunun dəqiq bölüşdürülməsi;
 ittifaqın fəaliyyət göstərməsinin əsas qaydaları;
 sazişin ləğv edilməsi (və ya ondan çıxma) şərtləri.
İntensiv qlobal rəqabət beynəlxalq strateji alyansların əsas
hərəkətverici qüvvəsidir. Mövcud resurslardan səmərəli istifadə
imkanı beynəlxalq strateji alyansların və sahibkarlıq fəaliyyətinin
əsasını təşkil edir. Beynəlxalq strateji alyansların aşağıdakı
formalarını ayırmaq olar:
- üfüqi alyanslar;
- şaquli alyanslar;
- müştərilər və ya distribütorlar üçün olan alyanslar (paylama üçün alyanslar);
- qohum diversifikasiyalı alyanslar;
- perspektiv diversifikasiyalı alyanslar.
Strateji alyanslar çox zaman elmi-texniki sahə ilə əlaqədar
olur və əsas etibarilə inkişaf etmiş ölkələrin şirkətlərini əhatə edir.
Elmi-texniki işlər sahəsində strateji alyanslar aşağıdakı xüsusiyyətlərlə fərqlənir:
 iştirakçılar miqyaslarına və vəziyyətinə görə eynidirlər;
 iştirakçılar bazarda müxtəlif yerlər tuturlar, lakin ümumi
elmi-texniki təməl üzərində əsaslanırlar;
 iştirakçıların əsas məqsədləri öz mallarının qlobal bazarlara buraxılmasının genişləndirilməsi və eyni zamanda
həmin sahəyə digər, rəqib şirkətlərin yeridilməsinə qarşı
oliqopolistik texnoloji maneələr yaradılmasıdır.
226

Hakim texnologiyalar sahəsində beynəlxalq
elmi-texniki əməkdaşlıq
Alyansların iştirakçıları olan ölkələr
ABŞ, Qərbi Avropa ölkələri,
Yaponiya
Yuxarıda sadalanan ölkələr yeni
sənaye ölkələrilə
Yuxarıda sadalanan ölkələr inkişaf
etməkdə olan ölkələrlə

Strateji
alyanslar

Texnologiyaların
verilməsi
haqqında sazişlər

73,5

61,4

53,6

52,4

23,4

38,5

Beynəlxalq biznesdə strateji alyanslar kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşdirilməsi proseslərinə çevik forma verir, böyük
şirkətlərin dünya bazarlarının artması, eləcə də kiçik və zəif rəqiblərin aradan götürülməsi üzrə hərəkətlərinin uyğunlaşdırılması
və birləşdirilməsi hesabına onların gücünü daha çox artırır.
Beynəlxalq biznesdə strateji alyansların uğursuzluğunun əsas
səbəbləri:
- məqsədlərin dəqiq olmaması;
- qarşılıqlı etimadın qənaətbəxş olmaması;
- tərəfdaşların servis öhdəliklərinin aşağı səviyyəsi;
- psixoloji uyğunsuzluq;
- əməliyyatların əsasının uyğunsuzluğu;
- nəticələrin qiymətləndirilməsi sisteminin uyğunsuzluğu.
Strateji təyinatlı biznes-qrupların geniş yayılmış formalarından biri beynəlxalq bazara hədəflənən kompaniyalardır. Onlar
beynəlxalq, çoxmilli və qlobal növləri üzrə fərqlənirlər. Qlobal
xarakterli kompaniya isə firmalararası ittifaq və transmilli korporasiya formasında çıxış edirlər (şəkil 7.13).
Strateji xarakterli xüsusi təsərrüfat subyektləri içərisində
transmilli korporasiyalar müstəsna rol oynayır. Onlar hələ XIX
əsrin birinci yarısından başlayaraq təşkil edilmiş və təkamül yolu
ilə inkişaf edərək müasir idarəetmə sisteminə çevrilmişdir.
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BEYNƏLXALQ BAZARA HƏDƏFLƏNƏN KOMPANİYA

Şəkil 7.13. Beynəlxalq bazara hədəflənən kompaniyanın növləri
və fəaliyyət dairəsi
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«Trans» sözü sərhədi keçmək, «korporasiya» isə korpus sözündən götürülmüş, hərfi mənası «bədən» deməkdir. Bir çox ədəbiyyatlarda TMK – öz ölkəsinin hüdudlarını keçib, digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilati idarəetmə forması kimi göstərilir.
Başqa sözlə, «TMK» - dünyanın bir çox ölkələrində müəssisələri
və filialları olan beynəlxalq şirkətlər birliyidir.
Biznesin mülkiyyət formasının xarakteri, təyinatı və ixtisaslaşma tiplərindən asılı olaraq TMK-lar müxtəlif növlərə bölünürlər. Bu baxımdan korporasiyalar kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədli, açıq və qapalı tipli, milli, millətlərarası və transmili kimi növlərə ayrılırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya
və qeyri-kommersiya məqsədilə yaradılan korporasiyalar adətən
ayrı-ayrı qanunlar vasitəsi ilə tənzimlənirlər. Qeyri-kommersiya
məqsədilə təşkil edilən korporasiyaların əsas məqsədi fərdlərin və
ya dövlətin maraqlarını müdafiə etmək, onlar üçün çalışmaqdır.
Bu qəbildən olan korporasiyalar müxtəlif sferalarda fəaliyyət göstərə bilərlər.
Bir çox korporasiyalar milli səviyyədə uğurla inkişaf etdikdən
sonra öz ölkəsinin sərhədlərini aşaraq transmilli korporasiyalara
çevrilirlər. Nəticədə korporasiyaların qloballaşan dünyada rolu
əhəmiyyətli dərəcələ artır. Adətən, TMK-lar ana şirkətlə törəmə
şirkətləri arasındakı funksiyaların bölüşdürülməsi əlamətlərinə
görə üç böyük qrupa bölünürlər. Bunlara aşağıdakılar aiddir:
1. Üfüqi inteqrasiyalı Transmilli korporasiyalar. Bu korporasiyaların istehsal müəssisələri müxtəlif ölkələrdə yerləşir, lakin
eyni və ya oxşar məhsul istehsalını həyata keçirirlər;
2. Şaquli inteqrasiyalı Transmilli korporasiyalar. Bu korporasiyaların bir ölkədə yerləşən müəssisələrində istehsal edilən məhsul, digər ölkədəki istehsalı üçün yarımfabrikat rolunu oynaır;
3. Üçüncü növ Transmilli korporasiyaların müxtəlif ölkələrdə
istehsalatları olsa da, onlar bir-biri ilə üfüqi və şaquli qaydada
inteqrasiyaya malik deyildir.
Transmilli korporasiyaların yaranmasının başlıca səbəbləri
aşağıdakılardır:
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istehsalın beynəlmilləşdirilməsi;
milli sərhədlərdə kapitalın toplanması və onun başqa
ölkədə yayılması;
 ölkələrarası kapitalın hərəkətindəki maneələrin aradan
qaldırılması.
Transmilli korporasiyaların meydana gəlməsi aşağıdakı bir
çox amillərin təsiri nəticəsində baş vermişdir:
- ayrı-ayrı ölkələrin malik olduğu təbii sərvətlər fərqi;
- mövcud maliyyə vəsaitləri və potensialları;
- ayrı-ayrı ölkələrdə mövcud texniki və texnoloji səviyyələr;
- müxtəlif ölkələrin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri;
- ayrı-ayrı ölkələrin mövcud iqtisadi və siyasi potensialları və
onların təsir dairələri;
- dünya ölkələri arasında beynəlxalq iqtisadi və siyasi təşkilatların rolu və təsir dairələri;
- beynəlxalq nəqliyyat vasitələri və onların potensial imkanları;
- müxtəlif ölkələrdə mövcud olan transmilli korporasiyaların təşkilati və xüsusi imkanları.
TMK-lar mənfi və müsbət cəhətləri ilə də xarakterikdir (şəkil
7.14).
Dünyanın ən böyük 500 TMK-ları sırasında həmçinin 50 super TMK arasında yapon TMK-ları ləyaqətlə təmsil olunurlar.
Asiya qitəsinin ən böyük 50 TMK-ları arasında 35-nin Yaponiyanın payına düşməsi onların dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyindən xəbər verir.
1955-1970-ci illərdə Asiyanın digər ölkələrində, xüsusilə Cənubi Koreyada, Çində və s. TMK-ın yaranması yeni vüsət aldı.
TMK-nın inkişaf etdiyi ənənəvi dövlətlərdən fərqli olaraq Asiyanın inkişaf etmiş yeni sənaye ölkələri olan Malaziyada, Sinqapurda, Honkonqda, Tayvanda, Filippində müasir tələblər səviyyəsində dünya bazarında fəaliyyət göstərə bilən TMK-lar əmələ gəldi.
Hazırda Yaponiyada 81, Cənubi Koreyada 11, Hindistanda 5,
Tayvanda 2, Çində 16, Sinqapurda 1 TMK vardır.
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Şəkil 7.14. Transmilli korporasiyaların yaranma səbəbləri və
cəhətləri
SSRİ-nin süqutundan sonra öz suverenliyini bərqərar edən
müttəfiq respublikalar milli maraqlarına uyğun iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya olunmaq
məqsədilə beynəlxalq şirkətlər yaratmağa başladılar.
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7.4. Strateji xarakterli xüsusi təsərrüfat zonaları
Strateji xarakterli xüsusi təsərrüfat zonalarının formalarının
və tiplərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq, onlar əsasən eyni məqsədi özündə cəmləşdirən iqtisadi inteqrasiya metodudur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsnifatlarında xüsusi zonaların aşağıdakı formaları və tipləri yer almışdır:
- Sərbəst ticarət zonası (The zones of the free trade);
- Sərbəst gömrük zonası (The free customs zone);
- Sərbəst iqtisadi zona (The zones of the free economic);
- Ticarət-anbar zonası (The store and trade zones);
- İnvestisiyalara kömək zonası (The zones of the assistant
investitions);
- Birgə sahibkarlıq zonası (The zones of the consistent
employment);
- İxrac istehsal zonası (The export production zones);
- Rüsumsuz istehsal zonası (The zones of undutyal industrial
production);
- Kompleks zonalar (The complex zones);
- Elmi-texniki zonalar (The scientific-technical zones);
- Sərbəst elmi-texniki zonalar (The free scientific-technical
zones);
- Rüsumsuz ixras-sənaye zonası (The zones of undutyal export-industrial);
- Münbit iqtisadi zonalar (The fertile economic zones);
- Xarici ticarət zonaları (The foreign trade zones);
- Sərhədyanı inkişaf zonaları (The trunsbarder zones of development);
- Bank və sığorta zonaları (The banking and insuranse zones);
- Açıq şəhərlər (The open towns);
- İdxalın inkişaf zonaları (The zones of the development of
the import);
- Xüsusi gömrük zonaları (Special cumtoms zones);
- Sərbəst havanlar (The free havens);
- İxrac sənaye zonaları (The export industrial zones);
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- Rüsumsuz ixrac zonaları (The zones of indutyal export);
- Offşor zonaları (The offshores zones);
- İqtisadi istehsal rejimi (Economic Processinq Regime);
- Xüsusi iqtisadi zonlar (Special Economic Zones) və digərləri.
XİZ-in bu cür forma və tip müxtəlifliyi investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsində və investorlarla investisiya resurslarının yatırılmasında əsaslı stimul yaradır.
Strateji xarakterli xüsusi təsərrüfat zonalarının diqqəti cəlb
edən formalarından biri texniki-iqtisadi inkişaf zonalarıdır. Onlar
milli iqtisadiyyatda səmərəli, yüksək texnologiyalı istehsalın təşkili məqsədilə yaradılır. Texniki-iqtisadi inkişaf zonalarında yerləşən müəssisələrdə istehsalın idarə edilməsinin, təşkilatçılığın və
marketinqin müasir metodlarından geniş istifadə edilməklə yanaşı
qabaqcıl sənaye texnologiyası işlənərək tətbiq edilir. Texnikiiqtisadi inkişaf zonaları daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
geniş yayılmışdır. Təşkilati və fəaliyyət göstərmə xüsusiyyətlərinə
görə texniki-iqtisadi inkişaf zonalarna yaxın olan Azad İqtisadi
Zona formalarından biri də Yeni və Yüksək Texnologiyaların
inkişafı zonalarıdır. Belə zonalar əsasən ABŞ, Yaponiya və Çin
kimi ölkələrdə geniş yayılmışdır. ABŞ-da onları «texnoparklar»,
Yaponiyada «texnopolislər», digər ölkələrdə isə biznes-innovasiya
mərkəzləri və ya «inkubatorlar» kimi adlandırırlar. Texniki-iqtisadi
inkişaf zonalarından fərqli olaraq, texnoparkların fəaliyyəti yeni və
yüksək texnologiyanın inkişafı, elmtutumlu məhsul istehsalına
yönəlir. Belə zonalarda cari və perspektiv elmi-təcrübi məsələlərin
həlli, eləcə də yeni növ məhsul və material istehsalı ilə məşğul olan
güclü kadr və mühəndis potensialı cəmləşmişdir.
Beynəlxalq miqyasda sınaqdan keçirilən bu sahədə təcrübə
artıq Azərbaycanda da geniş yayılmaqdadır. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 noyabr tarixli fərmanı ilə
Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılmış və onun nümunəvi əsasnaməsi təsdiq edilmişdir. Həmin əsasnamədə qeyd edilir ki,
Texnologiyalar Parkı (Texnopark) innovasiya məhsulunun və
yüksək texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor
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işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər
sahələrdə tətbiqi (kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə qurumları olan ərazidir.
Bu gün Sumqayıt Sənaye Parkı, Mingəçevir Sənaye Parkı, Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı, Sumqayıt Kimya Sənayesi
Parkı, Pirallahı Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye Parkı, Balaxını
Sənaye Parkı və digərləri də strateji xarakterli xüsusi təsərrüfat
zonalarıdır. Həmin parklar artıq özünün ilkin inkişaf mərhələsindədir. Onların içərisində Sənaye Məhəllələrinin yaradılmasına
da Azərbaycanda xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə hələ 2014cü ilin oktyabr ayında ölkə Prezidenti tərəfindən «Sənaye Məhəllələrinin» yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında xüsusi
Fərman imzalanmışdır. Bu Fərmanda qeyd edilir ki, regionlarda
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində və yerli ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsində bir istiqamət də ölkənin ayrı-ayrı şəhərlərində sənaye
məhəllələrinin yaradılmasıdır. Sənaye məhəllələri istehsal prosesinin təşkilində infrastruktur xərclərinin azaldılması, kooperasiya
əlaqələrinin gücləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi və sair məsələlərin həlli baxımından böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Belə məhəllələr hələ keçən əsrin 60-cı illərindən formalaşmağa başlamışdır. Təyinatına görə Sənaye Məhəllələri üç
qrupa bölünür:
1). Qarışıq istehsal: istehsal prosesində bir-biri ilə əlaqəsi
olmayan və bu səbəbdən əlavə əməkdaşlıq (kooperativ) effektlərini yaratmayan istehsal sahələrini əhatə edən kiçik sənaye müəssisələri;
2). Yardımçı istehsal: hər hansı bir iri müəssisənin tələbatlarını ödəyən bir neçə yardımçı kiçik sənaye müəssisələri;
3). Bir sahəli istehsal: hər hansı bir sənaye sahəsi üzrə eyni
xidmət göstərən və ya eyni tipli məhsullar istehsal edən əlaqəli
kiçik müəssisələr.
Sənaye məhəllələri mülkiyyətə görə də aşağıdakı 3 qrupa
bölünür:
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1. Dövlət: mərkəzi dövlət orqanı, yerli icra orqanı və ya
bələdiyyələr tərəfindən yaradılması təklif edilən, qurulan və idarə
olunan məhəllələr;
2. Özəl: şirkət, kooperativ və ya sənayeçilər assosiasiyası tərəfindən yaradılan məhəllələr;
3. Dövlət-özəl: dövlət tərəfindən yardım göstərilməklə şirkət,
kooperativ və ya sənayeçilər assosiasiyası tərəfindən yaradılan
məhəllələr.
1990-cı illərdən başlayaraq ayrı-ayrı ölkələrdə özəl sektor
tərəfindən yaradılan və idarə olunan sənaye məhəllələrinin sayı
artmaqdadır. Buna baxmayaraq, sənaye məhəlləsi üzrə layihələrin
təşkili dövlət dəstəyi olmadan mümkün deyildir. Belə ki, torpaq
üzərində mülkiyyət hüquqlarının müəyyən edilməsi, planlaşdırma, ətraf mühit məsələləri və s. məsələlərdə sənaye məhəllələrinin yaradılması dövlətin iştirakını ön plana çıxarır.
Dünya təcrübəsində istehsal təyinatlı obyektlərlə təminatına
görə sənaye məhəllələri 5 qrupa bölünür:
 sifarişlə tikilən obyektlər – yerli sənaye müəssisələrin
sifarişi ilə tikilən anqarlar;
 standart layihələrlə yanaşı, xüsusi sifarişlə tikilən
anqarlar;
 bir neçə ölçüdə tikilən anqarlar – bu tip sənaye məhəllələri
adətən kiçik həcmli istehsalı təşviq etmək üçün qurulur və
burada sənaye müəssisəsinə bir neçə tipik standart binadan
seçim imkanı verilir;
 bir neçə standart anqar və yeni anqarların tikilməsi üçün
hazır olan torpaq sahələri – bu tip sənaye məhəllələrində
orta və böyük həcmli sənaye müəssisələrinin qurulması təşviq olunur;
 yalnız yeni anqarların tikilməsi üçün hazır olan sahələri –
bu tip sənaye məhəllələrində müvafiq məhəllə qaydalarına
uyğun olaraq sənaye müəssisəsi öz bina və qurğularını tikir.
Sənaye məhəllələrində bir sıra ölkələrdə infrastruktur (elektrik, qaz, kanalizasiya, bina və qurğular və s.) və idarəetmə xidmətlərindən əlavə olaraq digər stimullaşdırıcı üstünlüklər təqdim
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edilir. Bu üstünlüklərin sayı və tətbiq edilmə müddəti ölkədə aparılan ümumi iqtisadi və sənaye siyasətindən asılı olub ölkədən ölkəyə fərqlənir.
Bəzi ölkələrdə təklif olunan stimullaşdırıcı üstünlüklər
aşağıdakı kimidir:
- aşağı faizlə uzun və qısa müddətli kreditlər;
- hazır və müasir bina (anqar) və qurğuların kirayəsi üzrə
subsidiyalar;
- su və elektrik enerjisi üzrə subsidiyalar;
- rabitə xidmətləri üzrə subsidiyalar;
- vergi güzəştləri;
- məhəlləyə giriş üzrə pəncərə sistemi;
- istehsal sahələrinin, avadanlığın və xidmətlərinin birgə istifadəsi;
- işçilər üçün yaşayış binaları.
Sənaye Məhəllələrinin yaradılması və inkişafı ayrı-ayrı ölkələrdə fərqlidir. Məsələn, Böyük Britaniyada Sənaye Məhəllələri
kifayət qədər inkişaf etmiş mexanizmdir. Mançester şəhərində
yerləşən «Trafford Park» sənaye məhəlləsi dünyanın birinci
planlaşdırılmış sənaye ərazisi hesab edilir. Avropanın ən iri sənaye məhəlləsi olan «Trafford Park» sənaye məhəlləsi bir-birindən
coğrafi olaraq ayrı-ayrı yerləşən 10 sənaye məhəlləsi və
anbarlardan ibarətdir.
Məhəllənin ümumi sahəsi 5.260.913 m2 (526 ha) təşkil edir
və burada fəaliyyət göstərən 1400-ə yaxın müəssisədə 35 min işçi
çalışır. Məhəllədə kirayəyə verilən istehsal sahələri 200 m2-dən
başlayaraq 30 min m2-ə (anbar sahələri) kimi artır.
Ümumiyyətlə, Böyük Britaniyanın bir çox regionlarında,
xüsusən də kiçik şəhərlərdə çoxlu sayda özəl sənaye məhəllələri
fəaliyyət göstərir. Bu məhəllələrin təqribən 10-50 hektar arası
əraziləri və 50-100 m2 arası kirayə sahələri olur. Belə ki,
Londonun 100 km şimalında yerləşən Somersham kəndində
«Somersham Road» sənaye məhəlləsi fəaliyyət göstərir ki, onun
ərazisi 32 ha, kirayəyə verilən sahələrin ölçüləri 93-577 m2 təşkil
edir. Sənaye məhəlləsi əsas yol magistrallarından 3 və 13 km,
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Kembric şəhərlərindən 20 km, ən yaxın dəniz limanından isə
(Kings Lynn) 75 km uzaqlıqda yerləşir.
Türkiyə Respublikasında 500 minə yaxın insanın işlədiyi 456
sənaye məhəlləsi fəaliyyət göstərir. Bunlar 1965-ci ildən başlayaraq Elm, Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyilə sənaye
müəssisələri kooperativləri tərəfindən qurulmuşlar.
Sənaye məhəllələrinin qurulmasında əsas məqsədlər aşağıdakılardır:
 sanitar qaydalarına uyğun iş yerlərinin təmin edilməsi və
əmək məhsuldarlığının artırılması;
 texnoloji inkişafın əldə olunması və kiçik müəssisələrin orta
müəssisələrə çevrilməsi;
 planlaşdırılmış şəhərləşmənin təşkili və bununla da ətraf
mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması;
 Təhsil Nazirliyi və Elm, Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə peşə təhsilinin genişləndirilməsi
(təqribən 100 sənaye məhəlləsində özəl peşə məktəbləri və
140 sənaye məhəlləsində təhsil mərkəzləri fəaliyyət göstərir).
Elm, Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən sənaye
məhəlləsinin qurulması xərclərinin 50%-dən 70%-ə kimi hissəsi
azı 11 illik müddətə kredit şəklində təqdim edilir. Kredit təqdim
edildikdən sonra ilk ildə kreditin qaytarılması üzrə heç bir ödənişlər həyata keçirilmir.
Malaziyada 600-ə yaxın sənaye zonaları (azad zonalar, texnoparklar, elm parkları, sənaye məhəllələri və s.) fəaliyyət göstərir
və bunlardan təqribən 200-ü sənaye məhəlləsidir. Sənaye zonalarının çoxu Dövlət İqtisadi İnkişaf Korporasiyaları, Regional İnkişaf Agentlikləri, dəniz limanları və yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən qurulmuşdur. Bundan əlavə, ölkənin bəzi vilayətlərində
sənaye məhəllələri özəl şirkətlər tərəfindən qurulur.
Malaziyanın 9-cu planının (2006-2010-cu illər) icrası nəticəsində sənaye zonalarının saxlanılmasına və infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına 500 milyon ABŞ dolları vəsait yatırılmışdır. Eyni
zamanda, ölkədə sənaye məhəllələrinin qurulması inkişaf etməkdədir. Son layihələrdən birisi hazırda Johor vilayətində qurulan
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sənaye parkı (i-City) və sənaye parkına bitişən KOM (kiçik və
orta müəssisələr) şəhəridir (SME City). Johor vilayəti Sinqapura
coğrafi olaraq yaxın olduğuna görə buraya Sinqapur şirkətinin
cəlb edilməsi gözlənilir.
Sənaye parkı ilə sənaye məhəlləsinin ümumi ərazisi 92,9 ha
təşkil edir ki, bundan 17,12 hektarı sənaye məhəlləsinə ayrılmışdır. Layihənin ümumi dəyəri 186 milyon ABŞ dolları təşkil edəcəkdir və 2014-cü ilin sonuna kimi layihənin başa çatması gözlənilir. Layihə dövlət-özəl əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir
və bütün sərmayə özəl sektor tərəfindən yatırılır (özəl sektor
«Axis» və «AME» şirkətlər qrupları tərəfindən təmsil olunur).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həm sənaye məhəlləsində
(SME City), həm də sənaye parkında (i-City) hazır anqarların
icarəyə verilməsi və ya satılması imkanları vardır. Belə ki, sənaye
parkında 42 hektarda tikilmiş anqar və binalar artıq müxtəlif şirkətlərə satılmışdır.
Ümumilikdə, KLM şəhərində (SME City) icarəyə veriləcək
85 binanın (anqarın) tikilməsi planlaşdırılıb. Bunlardan 36 bina
hərəsi 4 istehsal sahəli, 34 bina 2 istehsal sahəli və 15 bina ayrıca
istehsal sahəli binalar olacaqdır. Qeyd edilən istehsal sahələrinin
ən kiçiyi 125 m2, ən böyüyü isə 1350 m2 təşkil edəcəkdir.
Şri-Lankada 18 kiçik və orta sənaye məhəlləsi vardır və bunların hamısı Sənaye İnkişafı Şurası tərəfindən idarə edilir. «Gələcəyə baxış» («The Mahinda Chinatana») konsepsiyasında sənaye
məhəllələrinin qurulması vasitəsilə sənayenin coğrafi strukturunun təkmilləşdirilməsi bununla da şəhər və rayon arasında sənayenin inkişafında qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılması nəzərdə
tutulur.
Şri-Lankada növbəti illərdə 5 yeni sənaye məhəlləsinin qurulması planlaşdırılır. Bəzi sənaye məhəllələrinin xarici ölkələrin
maliyyə dəstəyi ilə qurulması planlaşdırılmışdır. Məsələn, Jaffna
vilayətində «Atchchuveli» sənaye məhəlləsinin qurulması Hindistan hökumətinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən sənaye məhəllələrinin yaradılmasına dair metodoloji tövsiyələrin layihəsi hazırlanmışdır.
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Sənəd layihəsinə görə, sənaye məhəlləsi kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı məqsədilə Rusiya Federasiyasının subyektlərində yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə və ya özəl sektorun təşəbbüsü ilə
yaradılır.
Sənaye məhəlləsi yaradılarkən Rusiya subyektləri səviyyəsində irəli sürülən «sənaye məhəlləsi» layihələrinin qurulmasının
dəstəklənməsi üçün federal icra hakimiyyəti səviyyəsində müsabiqələr keçirilir və bu müsabiqələrin nəticəsində məhəllənin yaradılması üzrə müvafiq subsidiyalar və büdcə vəsaitləri ayrılır.
Müsabiqədə iştirak üçün «sənaye məhəlləsi» layihələri üzrə kiçik
və orta müəssisələri ilə müvafiq ilkin icarə razılaşmalarının surətləri təqdim edilməlidir (məhəllənin yaradılması təşəbbüskarı özəl
sektor olduqda məhəllənin bina və anqarlarının 60%-nin icarəyə
verilməsi müqavillərinin surəti, təşəbbüskar yerli icra hakimiyyət
olduqda isə 20%-nin icarəyə verilməsi müqavilələrinin surəti təqdim edilir).
Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən
hazırlanmış «Sənaye parkının standartı» sənədinə əsasən, sənaye
məhəlləsinin yaradılması zamanı məhəllə üçün ayrılan torpaq
sahəsinin ən azı 8 ha, regional yollara məsafənin 1-2 km, federal
magistrallara məsafənin 1-5 km, dəmir yolu xəttinə məsafənin 12 km və hava limanına məsafənin 5-15 km olması tövsiyə edilir.
Bundan əlavə, 2 MVt gücünə malik elektrik şəbəkəyə qoşulma və
ya hər bir hektar ərazi üzrə ən azı 0,2 MVt-lıq gücün təchiz
edilməsi tövsiyə olunur.
Qazaxstan Respublikasında 2006-2010-cu illərdə bir sıra
sənədlər qəbul edilmişdir ki, bunlar ölkədə sənaye zonaların
(məhəllələrinin) inkişafına imkan yaratmışdır.
Belə ki, 2006-cı ildə «Sənaye zonalarının yaradılması konsepsiyası», 2007-ci ildə isə «Sənaye-innovasiya infrastruktunun
(xüsusi iqtisadi və sənaye zonaları, texnoparklar və biznes-inkubatorlar) formalaşdırılması və inkişafı Konsepsiyası» qəbul edilmişdir.
2010-cu ildə «Biznesin yol xəritəsi – 2020» Proqramı qəbul
edilmişdir ki, bu sənədin qəbulu ilə bu iki sənəd qüvvədən
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düşmüşdür. Bu proqramda sənaye zonalarının (məhəllələrin) əsasən kiçik və orta sənaye müəssisələrinin inkişafı üçün və 3 növ
üzrə yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
1. Sənaye istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş bina və qurğuların
tikilməsi üçün torpaq sahələri olan sənaye məhəlləsi;
2. Kirayə və ya satış üçün hazır istehsal binaları, o cümlədən
hazırda aşağı istehsal gücü ilə çalışan, konservə edilmiş və ya
çalışmayan istehsal sahələri olan sənaye məhəlləsi;
3. Həm torpaq sahələri, həm də hazır istehsal binaları olan
kompleks sənaye məhəlləsi.
Hazırda Belarus Respublikasında sənaye məhəlləsinə dair
vahid sənəd layihəsinin hazırlanması və razılaşdırılması üzrə işlər
aparılır. Sənaye məhəlləsi kiçik və orta sahibkarlığın istehsal və
ya elmi-tədqiqat fəaliyyətinin aparılmasına dəstək kimi nəzərdə
tutulmuşdur. Məhəllənin yaradılmasında aparıcı fəaliyyət yerli icra hakimiyyəti orqanlarına ayrılır və məhəllə yaradılarkən yerli
icra hakimiyyəti sahibkarlar assosiasiyalarını və ittifaqlarını işə
yaxından cəlb etməlidir.
Seçilmiş ərazi idarəedici təşkilata icarəyə verilir, onun sahəsi
ən azı 10 hektar, magistral kommunikasiyalardan ən uzağı 20 km
məsafədə olmalıdır. Ərazi müvafiq infrastrukturla (istilik və
elektrik enerjisi, su təminatı, məişət və sənaye tullantıların utilizasiyası, yanğınsöndürmə xidməti, nəqliyyat kommunikasiyası,
rabitə xidməti və s.) təmin edilməlidir.
Sənaye məhəlləsinin yaradılması üzrə maliyyə vəsaitlərinin
ayrılması mərkəzi icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti və idarəedici şirkətin hesabına aparıla bilər. Həmçinin, özəl-dövlət
sxemi üzrə özəl sektorun maliyyə vəsaitləri cəlb edilə bilər.
Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin yaradılması və fəaliyyəti
ilə bağlı müvafiq ərazilərin yararlı vəziyyətə gətirilməsi, xarici və
daxili infrastrukturun (elektrtik və istilik enerjisi, qaz, su, kanalizasiya, rabitə, nəqliyyat, yanğından mühafizə obyektlərinin, inzibati və digər təyinatlı obyektlərin) qurulması və sənaye məhəllələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə bağlı müvafiq
tədbirləri Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi hə240

yata keçirir. Sənaye məhəllələrinin fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi «Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 02 fevral
tarixli Sərəncamı ilə «Neftçala Sənaye Məhəlləsi» yaradılmış və
bu məqsəd üçün 10 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Həmin
Sənaye Məhəlləsində neft-qazma avadanlığı, avtoqoşqu, avtomobil, balıq və heyvan yemi və digər texniki təyinatlı məhsullar istehsal ediləcəkdir. Artıq Masallı və Füzuli rayonlarının ərazisində
də sənaye məhəllələrin yaradılmasına başlanılmışdır.
Bütün bunlar Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən sənaye siyasətinin üzvü tərkib hissəsidir. Onun uğurla həyata keçirilməsi
isə nəticə etibarı ilə, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməyə, idxalı azaltmağa, yeni məhsulların rəqabətə davamlılığını artırmağa zəmin yaratmış olacaqdır.
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VIII.

MÜƏSSİSƏNİN TEXNOLOJİ
STRATEGİYASI VƏ SİYASƏTİ
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8.1. Müəssisənin texnoloji siyasətinin əsasları
Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasəti iqtisadiyyatın
hərtərəfli inkişafının təmin edilməsini, o cümlədən yüksək texnologiyalar əsasında sənayenin dinamik inkişafını və şaxələndirilməsini nəzərdə tutur.
Sənaye siyasəti dedikdə, ölkədə iqtisadi artım bazasının yaradılması, inkişafı və keyfiyyətcə yeniləşdirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiya olunan rəqabət
qabiliyyətli strukturunun formalaşdırılması məqsədilə ölkənin resurs potensialının iqtisadiyyatın sahələrarası və sahələrdaxili bölgüsünə və yenidən bölgüsünə istiqamətlənmiş məqsədəuyğun və
kompleks tədbirlər sistemi başa düşülür.
Sənaye siyasətinin işlənməsi üçün əvvəlcə ölkə iqtisadiyyatının və onun aparıcı sahələrinin mövcud vəziyyəti araşdırılmalı,
onun inkişaf potensialı qiymətləndirilməli, ayrı-ayrı sahələrin
yerli, regional və qlobal beynəlxalq bazarlarda rəqabət üstünlükləri müəyyənləşdirilməli, habelə xarici ölkələrin müvafiq təcrübəsi dərindən öyrənilməli və qiymətləndirilməlidir. Bunların əsasında siyasətin prinsipləri, məqsəd və vəzifələri, inkişaf istiqamətləri və prioritetləri dəqiqləşdirilir. Sonra işlənilmiş siyasətin
reallaşdırılması üçün müvafiq inkişaf proqramı hazırlanır, habelə
proqramın yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan resursların həcmi,
mənbələri, əldə edilməsi üsulları və digər məsələlər aydınlaşdırılır.
Dünyada yaradılan əlavə dəyərdə xidmət sektorunun payının
sürətli artımına baxmayaraq, sənaye iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı üçün əsas stimullaşdırıcı amil olaraq qalır. Dünya
enerji istehlakında 40 faiz paya malik olan sənaye sektorunun
inkişafı bir tərəfdən iqtisadiyyatın resurs sahələrinin, digər tərəfdən isə sənayeyönümlü xidmətlərin inkişafını şərtləndirir. Bundan əlavə, sənaye iş yerlərinin yaradılması üçün vacib mənbədir.
Bütünlükdə, sənayenin artım templəri və inkişaf mərhələləri
ölkələrin gəlir səviyyəsinə uyğun olaraq dəyişir. Ölkələr inkişaf
etdikcə aşağı texnologiyalı və əməktutumlu yeyinti, yüngül və
mebel sənayesi sahələri aparıcı mövqeyini orta texnologiyalı kim243

ya, metallurgiya, gəmiqayırma, maşın və avadanlıq istehsalı sahələrinə verir. Sənayeləşmənin ən son mərhələsində elektronika,
kompyuter istehsalı, əczaçılıq və kosmik sənaye kimi yüksək texnologiyalı sahələr lokomotiv olaraq çıxış edir və qlobal miqyasda
sənayenin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.
Sənayenin inkişafı da bir sıra qlobal çağırışlarla müşayiət
olunur. Bu çağırışlar məhsullardan istifadə tsiklinin sürətlənməsi
və intensivləşməsi, araşdırma və inkişafda təmərküzləşmə, istehlakçı tələbinin coğrafi strukturunun dəyişməsi və istehsal zəncirlərinin mürəkkəbləşməsi kimi amillərdən ibarətdir.
Qloballaşan dünyada baş verən əsaslı dəyişikliklər bir çox
ölkələrin, hökumətlərini iqtisadi tənzimləmə fəaliyyətini artırmağa sövq etmişdir. Dünya təcrübəsində sənayenin inkişafı aşağıdakı dörd əsas istiqamət üzrə təşviq edilir. Bu istiqamətlərə
dövlətlərin tarif, fiskal imtiyazlar və ya subsidiyalar vasitəsilə
tənzimləyici qismində; kredit bazarına təsir göstərərək dövlət və
özəl resursları sənaye layihələrinə yönəldən maliyyə tənzimləyicisi qismində; iqtisadi aktivlikdə birbaşa iştirak edən istehsalçı
qismində; hökumət satınalmaları vasitəsilə strateji sənaye sahələrinə bazarı təmin edən istehlakçı qismində fəaliyyətləri daxildir.
Həmin istiqamətlər içərisində dövlətlər tərəfindən sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi dünya təcrübəsində daha geniş yayılmışdır. Onun əsas məqsədi sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətini artırmaq və onların beynəlxalq bazarlara çıxışını
asanlaşdıracaq potensiala qovuşmalarını təmin etməkdən ibarətdir. Dünya təcrübəsində sənaye tədbirləri – investisiyaların
təşviqi və iş mühitinin yaxşılaşdırılması, beynəlxalq ticarət və ixracın təşviqi, bacarıqların artırılması və insan resurslarının inkişafı, innovasiya infrastrukturunun yaradılması, qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi yanaşma, mütərəqqi menecment formalarının tətbiqinə üstünlük verilməsi kimi mühüm məsələlərin təşviqini əhatə edir.
Bir çox ölkələrdə həyata keçirilən innovasiyaların təşviqi üzrə
siyasətləri ölkələrin inkişaf səviyyəsi və tədqiqat potensialına uyğun olaraq 4 qrupa bölmək mümkündür: texnologiyaların trans244

feri; daxili texnoloji potensialın artırılması; kiçik və orta müəssisələrin innovasiya yönümlülüyünün gücləndirilməsi; yüksək və
orta texnologiya üzrə yeni şirkətlərin («start-up»lar) inkişafı.
Ümumiyyətlə, sənaye siyasəti hazırlanarkən aşağıdakı prinsiplərə riayət edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir (şəkil 8.1).

Şəkil 8.1. Sənaye siyasətinin işlənib hazırlanmasına əsaslanan
prinsiplərin təsnifatı
Bu prinsipləri aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar.
1. Sənayedə hər bir sahənin müasir vəziyyəti və sahənin ümumi iqtisadi inkişafda tutduğu yeri nəzərə alınmalıdır. Sənaye
müxtəlif sahələrin vəhdətidir. Bu sahələrin oxşar cəhətlərinin olmasına baxmayaraq hər bir sahənin özünəməxsus xarakterik cəhətləri var. Çox vaxt bu cəhətlər hər biri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Ona görə də sənaye siyasəti hazırlanarkən hər bir sahənin xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
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2. Sənaye siyasəti hazırlanarkən hər bir sahənin texniki-texnoloji inkişafı üçün ayrıca siyasət işlənib hazırlanmalıdır. Müxtəlif
sahələrin inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər bir-birini tamamlamalıdır. Sənaye siyasəti ayrı-ayrı sahələrin inkişaf siyasətinin sintezi kimi təsəvvür olunmalıdır. Bundan əlavə inkişaf
üçün hazırlanmış tədbirlər sistemi bir-birini tamamlamalıdır. Belə
sənaye siyasəti hazırlanarkən həm sahə, həm də sahələrarası
«gəlir-xərc» prinsipi üzrə təhlil aparılmalıdır.
3. Sənaye siyasəti hazırlanarkən onun yerinə yetirilməsi üçün
iqtisadi ağırlığın səmərəli bölgüsü aparılmalıdır. Dövlət tərəfindən işlənən sənaye siyasətində hər bir sənaye sahəsinin inkişaf
istiqamətləri dəqiq göstərməlidir. Sənaye siyasətində qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün müxtəlif nazirlik, dövlət orqanları və digər təsərrüfat subyektləri qarşısına konkret vəzifələr
qoyulmalıdır. Bu vəzifələri səmərəli yerinə yetirmək məqsədilə
əlaqələndirici orqan olmalıdır. Bu orqan sənaye siyasətinin yerinə
yetirilməsilə bağlı tam məsuliyyət daşıyaraq, siyasətin həyata keçirilməsində məsuliyyəti olan digər orqanların işinə nəzarət hüququnu əldə edir. Bundan əlavə, bu orqan sənaye siyasətinin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi ağırlığın digər orqanlar arasında məsuliyyət çərçivəsində bölgüsü də həyata keçirilməlidir.
4. Qloballaşmanın səmərəliliyinin nəzərə alınması zəruriliyi.
Məlumdur ki, müasir dövrdə beynəlxalq səviyyədə qloballaşma
məsələləri ön plana çəkilir. Bununla əlaqədar Respublikamızda
istehsal olunan sənaye məhsullarınn beynəlxalq bazarda rəqabət
qabiliyyətliliyini təmin etmək üçün qloballaşma məsələlərinə nəzər yetirmək lazımdır. İlk növbədə beynəlxalq miqyasda ölkələrin
ixtisaslaşma səviyyəsi və konkret regionda satılacaq sənaye məhsulunun xammal bazasının səviyyəsi araşdırılmalıdır. Bu baxımdan sənaye siyasəti işlənib hazırlanarkən beynəlxalq bazarlara çıxarılacaq sənaye məhsulunun prespektivini qiymətləndirmək
üçün bu məsələlərə mütləq fikir verilməlidir.
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5. Sənaye siyasəti inkişafın strateji məqsədlərinə nail olmaq
istiqamətində olmalıdır. Bu prinsipin məqsədi ondan ibarətdir ki,
sənaye siyasəti ümumi iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olmalıdır. Yəni inkişafın strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün sənaye
siyasəti dövlətin əlində alət olmalıdır.
Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqramında sənaye siyasətinin prioritet istiqamətlərinə aşağıdakılar daxil edilmişdir ki, onların da içərisində texnoloji siyasət mühüm yer tutur. Həmin istiqamətlər
aşağıdakılardır:
 sənayenin rəqabət qabiliyyətinin artırılması və potensialının
gücləndirilməsi;
 müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi;
 sənaye zonaları və klasetlərin qurulması;
 kadr potensialının və elmi təminatın gücləndirilməsi;
 qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi.
Onların üzvü tərkib hissəsinin əks etdirən alt istiqamətlər 8.2
saylı şəkildə verilmişdir. Həmin prioritet istiqamətlərin uğurla
həyata keçirilməsi üçün texnoloji xarakterli hərəkətverici qüvvə
olmalıdır. Adətən sənaye sahəsinin hərəkətverici qüvvələrinə aşağıdakılar aid edilir (şəkil 8.3).
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Şəkil 8.2. Azərbaycanda sənayenin inkişafının strateji
istiqamətləri

248

Şəkil 8.3. Sənaye sahəsində texnoloji dəyişikliklərin xarakterini
müəyyən edən hərəkətverici qüvvələr
Şəkildən göründüyü kimi, yeni məhsulun mənimsənilməsi,
texniki və texnoloji dəyişiklik, nou-hauların transferti və sahədə
yayılması hərəkətverici qüvvələrin üzvü tərkib hissəsini təşkil
edir.
- Yeni məhsulların tətbiqi. Yeni məhsul sahənin alıcılar qrupunu daha da genişləndirməklə sahədə məhsulun diferensiyasını
dərinləşdirə bilər və beləliklə, sahədə rəqabətin təbiətini (sahədə
kiçik seqmentlərin yaranması və bəzi rəqiblərin bu seqmentlərə
istiqamətlənməsi) dəyişə bilər. Belə sahələrdə yenilikləri daha tez
tətbiq edə bilir, müəssisələr rəqabətdə daha çox uğur qazana bilirlər. Elm tutumlu və əmək tutumlu sahələrdə (kompyuter və informasiya sistemləri texnikası, məişət texnikası, avtomobillər və s.)
daha çox müşahidə olunan yeniliklər rəqiblərin əsas rəqabət vasitəsinə çevrilirlər;
- Texnoloji dəyişikliklər. Eyni məhsulu daha az məsrəflərlə
istehsal etməyə və eyni məsrəflərlə daha yüksək dəyərli məhsulun
istehsalına imkan verən texnoloji üstünlük sahədə rəqiblərin möv249

qelərində dəyişikliklərə gətirə və sahənin inkişafı üçün yeni
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirə bilər. Texnologiyanın inkişafı sahəyə daxil olmaq üçün investisiyaların həcmini, müəssisənin minimal ölçülərini, inteqrasiya meyllərini dəyişə bilər;
- «Nou-hau»ların yayılması. İstehsal metodlarının inkişafı və
yeni texnologiyaların yayılmsı rəqiblərin texnologiyalar üzrə üstünlüklərini aradan qaldırır. «Nou-hau»ların yayılması müəssisələrarası yüksək ixtisaslı işçilərin yerdəyişməsi, sahəvi elmi-texniki jurnallar və digər vasitələrin köməyilə baş verir. Bundan başqa,
texnologiyalardan istifadəyə lisenziyaların verilməsi onların yayılmasının əsas vasitələrindəndir. Texnologiyaların yayılma sərhədlərinin böyüməsi bir çox sahələrin qloballaşmasına gətirmişdir.

8.2. Texnoloji siyasətin aparılması mexamizmi
Sənaye müəssisələrində həyata keçirilən texnoloji siyasət
sənaye struktur siyasətinin üzvü tərkib hissəsi olub, tələb və
təklifin arasındakı nisbətin sürətlə dəyişməsi kontekstində müvafiq siyasətin formalaşdırılmasını ön plana çəkir. Bütünlükdə
sənaye struktur siyasəti ümumi iqtisadi islahatlar proqramının
tərkib hissəsi olmaqla bir-biri ilə sıx əlaqəli və bir-birini qarşılıqlı
tamamlayan makroiqtisadi sahə, texnoloji, regional və beynəlxalq
xarakterli tədbirləri əhatə edir. Adətən sənaye struktur siyasəti
aşağıdakı vəzifələrin icrasına yönəldilir:
 ölkənin iqtisadi inkişaf tələblərinə cavab verən sənaye
strukturunun formalaşdırılması;
 milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi üçün
istehsalın modernləşdirilməsi və qabacıl texnologiyaların tətbiqi əsasında sənayenin texnoloji cəhətdən yenidən qurulması;
 ölkənin regionlarında sənaye istehsalının inkişaf etdirilməsi;
 müasir dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiyanın təmin
edilməsi;
 sənayedə institusional islahatların aparılması;
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 mülkiyyət islahatlarının (özəlləşdirmənin) əsasən başa çatdırılması;
 müəssisənin fəaliyyətinin bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırılması;
 kapitalın sahələrarası axın mexanizminin hərəkətə gətirilməsi;
 resursların mobilliyinin təmin edilməsi;
 struktur dəyişikliklərinin sosial amillərinin nəzərə alınması
(əmək məhsuldarlığı, əmək hüquqları, işçilərin peşə-ixtisas
hazırlığı.)
Beynəlxalq təcrübədə sənaye struktur siyasətinin iki tipini
fərqləndirirlər: ümumi-sistemli və seçmə. Bu tiplərin şərtini və
istiqamətlərini nəzərdən keçirək.
Ümumi-sistemli sənaye siyasəti. İstehsalın inkişafı üçün əlverişli şəraiti təmin edən ümumi şərtlərin yaradılmasına istiqamətləndirilir. Belə tədbirlər hamı üçün ümumi olan iqtisadi, institusional, təşkilati və hüquqi mühit formalaşdıraraq bütün bazar
subyektlərinə bərabər təsir göstərir.
Ümumi-sistemli sənaye siyasətinin istiqamətləri aşağıdakılardır:
1. Sənayedə pozitiv struktur dəyişikliklərinin baş verməsi
üçün qanunverici və institusional şəraitin formalaşdırılması:
 qanunun aliliyinə əsaslanan sabitliyin təmin edilməsi;
 dövlətə inam və etibarın artırılması;
 mülkiyyət hüquqlarının qorunması;
 müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin qurulması;
 müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin təminatı;
 çevik, ədalətli müflisləşmə və iflas prosedurunun yaradılması;
 əhalinin iqtisadi gözləntilərinin bədbinlikdən nikbinliyə dəyişilməsinin təmin edilməsi, inkişaf üçün vacib olan milli ruh
yüksəlişinin formalaşdırılması və s.
2. Səmərəli beynəlxalq və regional inteqrasiya siyasəti:
 ölkənin milli maraqlarına uyğun olan regional əlaqələrin genişləndirilməsi;
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 regional və beynəlxalq təşkilatlarda və tədbirlərdə ölkənin
milli maraqlarının və yerli şirkətlərin mənafelərinin təmin
edilməsi;
 tarif və qeyri-tarif tənzimləmə metodlarından səmərəli istifadə
etməklə daxili bazarın qorunması;
 daxili bazarın xarici məhsulların haqsız rəqabətindən və insan
sağlamlığı üçün təhlükəli mallardan qorunması;
 xarici bazarda milli məhsulların rəqabətliliyinin gücləndirilməsi üçün onların beynəlxalq sertifikasiyasında dövlət dəstəyinin tətbiqi;
 xarici bazarlarda milli məhsulların satışını təşkil edən birgə
müəssisələrin yaradılmasına yardım göstərilməsi;
 sənaye məhsullarının ixracının artırılmasına siyasi və diplomatik dəstəyin göstərilməsi;
3. Yerli məhsulların bazarının genişləndirilməsi:
 əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması və başqa vasitələrlə
ümumi tələbin stimullaşdırılması;
 daxili bazarda yerli və xarici istehsal malları üçün rəqabət
şərtlərinin bərabərləşdirilməsi;
 milli məhsulların xarici bazarlara çıxışı üçün şərait yaradılması;
 tələbin öyrənilməsində və marketinq tədqiqatlarında müəssisələrə yardım göstərilməsi;
 yerli məhsulların satış kompaniyalarının təşkili və s.
4. Dövlət infrastruktur siyasəti:
 istehsal infrastrukturunun (qiymət, rabitə, kommunikasiya
xətləri, enerji təminatı) yenidən qurulması və beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılması;
 bazar infrastrukturunun formalaşdırılması və inkişafının
təmin edilməsi;
 sığorta bazarının inkişafı;
 sosial infrastrukturun təkmilləşdirilməsi;
 özəl pensiya fondlarının inkişafı.
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5. Təbii inhisarların islahatı, inhisar fəaliyyətinin, haqsız rəqabətin qarşısının alınması və azad rəqabətin inkişafı:
 təbii ihisarların restrukturizasiyası;
 dövlət büdcəsindən subsidiyalaşdırma sisteminin aradan qaldırılması;
 təbii inhisarların mal və xidmətlərinin qiymətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sistemi və metodlarının təkmilləşdirilməsi;
 inhisar fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin qarşısının alınması.
6. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji tarazlığın təmin edilməsi və s.
Seçmə sənaye siyasəti bazar subyektlərinin müəyyən qruplarına (ayrı-ayrı sahələrə, istehsal növlərinə, regional və s.) məqsədəuyğun təsiri nəzərdə tutur. Belə siyasət əsasən mikroiqtisadi
xarakter daşıyır və hökumətin tənzimləyici və idarəedici fəaliyyəti, real sektora fəal müdaxiləsi daha qabarıq nəzərə çarpır. Bununla belə, istehsalın seçmə qaydasında dəstəklənməsi yalnız o halda
daha səmərəli olur ki, bazar subyektlərinin normal fəaliyyəti üçün
makroiqtisadi, infrastruktur və hüquqi mühitin formalaşdırılmasına olan zəruri tələblər mümkün maksimum dərəcədə yerinə yetirilmiş olsun. Əgər belə şərait yaradılmayıbsa, onda seçmə sənaye
siyasəti bir çox hallarda gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxar bilər.
Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu investisiya siyasəti
nəticəsində 1995-2016-cı illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 220
mlrd. dollar məbləğində investisiya yönəldilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, təkcə son 10 il ərzində 500-dən çox yeni sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmiş, mövcud müəssisələrin texnikitexnoloji səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Lakin hələ də emal sənayesinin bir çox alt sahələrində əsas fondların aşınma dərəcəsi
yüksəkdir (cədvəl 8.1). Odur ki, daxili və xarici investisiyalar
cəlb edilməklə mövcud istehsal prosesləri əsaslı şəkildə modernləşdirilməlidir. Yalnız bu zaman rəqabətqabiliyyətli və idxalı
əvəz edən məhsulların istehsalına nail olmaq mümkündür.
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Cədvəl 8.1.
Azərbaycanın sənaye sahələrində əsas istehsal fondlarının
aşınma səviyyəsi (faizlə) *)
2010 2011 2012
Sənaye cəmi
34,0 38,3 31,8
Mədənçıxarma sənayesi
29,7 29,4 29,0
Emal sənayesi
56,9 54,8 53,7
Qida məhsullarının istehsalı
66,5 64,4 62,0
İçki istehsalı
69,1 66,7 67,9
Tutun məmulatlarının istehsalı
36,3 33,0 35,6
Toxuculuq sənayesi
49,3 51,4 55,0
Geyim istehsalı
82,1 73,5 72,1
Dəri və dəri məmulatlarının,
ayaqqabıların istehsalı
49,4 50,0 48,6
Ağaz emalı və ağacdan məmulatların istehsalı
82,7 83,7 87,6
Neft məhsullarının istehsalı
57,4 56,5 56,5
Kimya sənayesi
49,9 51,5 50,0
Əczaçılıq məhsullarının istehsalı 27,3 62,2 65,7
Rezin və plastmas məmulatlarının istehsalı
60,8 66,2 45,5
Tikinti materiallarının istehsalı
54,9 51,0 38,6
Metallurgiya sənayesi
65,0 43,5 46,0
Maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatlarının istehsalı
73,6 70,0 73,2
Elektrik avadanlıqlarının istehsalı
74,1 69,8 66,9
Maşın və avadanlıqların istehsalı 41,0 35,4 51,1
Avtomobil və qoşquların istehsalı
51,3 43,7 55,4
Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı
68,1 65,6 60,4
Mebellərin istehsalı
63,1 62,1 62,2
* Azərbaycanın sənayesi. Bakı, «DSK», 2016, s. 85-86.

2013
30,8
29,0
54,1
62,1
70,5
29,6
51,4
72,3

2014
30,7
28,9
46,8
59,9
71,0
30,9
56,1
69,9

2015
31,3
29,0
57,1
60,7
55,9
32,7
51,9
53,6

48,6

43,0

41,3

76,7
59,6
50,8
65,5

76,9
62,0
52,1
48,5

64,6
65,1
54,6
42,4

62,4
43,7
49,8

64,5
41,5
45,4

48,6
42,0
49,4

70,4

72,3

71,1

75,8
46,5

48,3
50,0

33,5
55,6

61,6

57,0

57,7

67,5
77,3

49,6
70,5

67,3
64,2

Deməli, texniki-texnoloji siyasətin aparılmasında konseptual
yanaşmalara üstünlük verilməlidir. Belə yanaşma isə, ilk növbədə, sənaye sahələrinin fəaliyyətini xarakterizə edən texniki-iqtisa254

di göstəricilərin səviyyəsini və dinamikasını kompleks şəkildə
təhlil etməyi tələb edir.
Həmin göstəricilərə adətən aşağıdakılar aid edilir:
- bazarın tutumu;
- rəqabətin miqyası (yerli, regional və beynəlxalq səviyyədə);
- bazarın artım tempi və bazarın həyat dövrünün mərhələsi
(ilkin artım, sürətli artım, yetkinlik dövrünün ilkin mərhələsi,
yetkinliyin son mərhələsi, durğunluq, tənəzzül);
- sahədəki rəqiblərin sayı və onların nisbi ölçüləri (sahə çoxlu
kiçik müəssisələrdən ibarətdlir; sahə bir neçə iri müəssisədən
ibarətdir və s.);
- alıcıların sayı və onların maliyyə imkanları;
- istehsal prosesləri və yeni məhsulların yaradılması üzrə texnologiyaların inkişaf istiqamətləri;
- sahəyə daxilolma və onu tərk etmədə maneələr və imkanlar;
- rəqib məhsullarının fərqli və oxşar cəhətləri;
- istehsal miqyası, nəqliyyat və marketinq xərcləri üzrə qənaət
imkanları;
- istehsal güclərinin yüklənməsinin aşağı məsrəflər üçün əhəmiyyəti;
- sahədə investisiyaların intensivliyi;
- sahənin mənfəətliliyi ilə ümumi mənfəətlilik arasında nisbət
və s.
Sahənin iqtisadi göstəriciləri strategiyanın seçilməsi üçün çox
əhəmiyyətlidir. Belə ki, iri həcmli sərmayələr tələb edən sahədə
daimi xərclərin azaldılması istehsal güclərindən intensiv istifadəni təmin edən strategiyanın işlənməsini tələb edir. Nümunə
üçün, polietilen istehsalı üçün naftalin emal edilməsində sobaların
gücündən nə qədər tam istifadə edilərsə, məhsul vahidinə enerji
və digər daimi xərclər bir o qədər az olar. Şirkətlər əvəzedici və
rəqib məhsulları çox olan sahələrdə yeniliklərin yaranmasına və
onların bazara daha tez daxil edilməsinə böyük həcmli xərclər
çəkməli olurlar.
Əmək tutumlu sahələrdə «təcrübə əyrisi» xərclərin azaldılmasında əhəmiyyətli rol oynadığı üçün istehsal həcminin daha
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böyük sürətlə artırılması strategiyası istifadə olunur. «Təcrübə
əyrisi» daha çox olan sahələrdə məhsulun ilk istehsalçısı və ya
bazar payı çox olan istehsalçı rəqabət üstünlüyü üzrə güclü
mövqeyə malik olur.
 Qloballaşmanın daha əhəmiyyətli hərəkətverici qüvvə olduğu sahələrin əsas xüsusiyyətlərini qeyd edək:
1. materialtutumluğu (neft hasilatı və emalı, metal istehsalı,
pambıq və s.) böyük olan sahələr;
2. qiymət amilinin əsas rolu – məsrəflərin aşağı salınması
üçün resursların ucuz olduğu ölkələrdə istehsal sahələrinin
yerləşdirilməsi;
3. daha çox ölkələrdə liderlik mövqeyini əldə etmək istəyən
müəssisələrin mövcudluğu.
 Məhsuldarlığın və məsrəflərin strukturunda dəyişikliklər.
İstehsal miqyası və təcrübə effektinin təsiri böyük olan sahələrdə
istehsal həcmini artıra bilən müəssisələr rəqibləri qarşısında üstünlüklər qazana bilir. İqtisadi resursların qiymətlərində kəskin
dəyişikliklər rəqibləri daha etibarlı təchizatçılar axtarmağa vadar
edir və yaxud əvəzedici məhsullara istiqamətləndirir. İstehsal
məsrəflərinin strukturunda ciddi dəyişikliklər müəssisələrin rəqabət üstünlüyü mənbələrinin əhəmiyyətini dəyişməklə rəqibləri yeni strategiyalar tətbiq etməyə istiqamətləndirə bilər.
 Alıcıların seçmə meyarlarında dəyişikliklər. Alıcıların
məhsuldan gözlədikləri faydalar adətən müxtəlif olur. Məhsuldan
alınan əlavə faydalara görə ödənən daha yüksək qiymət özünü
həm iqtisadi, həm də mənəvi cəhətdən doğrultmalıdır. Nisbətən
bahalı məhsullar alan alıcı məhsulda əhəmiyyətli fərq hiss etmədikdə öz tələbatını standart və ucuz məhsullarla ödəməyə istiqamətlənir. Bu halda sahədə qiymət rəqabəti meydana gəlir. Məhsullardan əldə edilən faydalar yüksək olduqda isə rəqiblər öz
məhsullarını daha dərin diferensiyasiya etməyə üstünlük verərək
məhsulun istehlak xassələrində, satış və xidmət şərtlərində, məhsulun obraz və reklamında fərqləndirici əlamətləri artırmağa yönəlirlər. Bu halda müəssisələrin əsas vəzifəsi öz məhsullarının
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fərqləndirici xüsusiyyətlərini rəqib məhsullarla müqayisəsi üçün
alıcılara imkan yaratmaqdır.
 Hökumətin iqtisadi siyasətində və qanunvericilikdə dəyişikliklər. Ölkədə iqtisadi fəaliyyəti tənzimləyən qanunvericilik
bazası və hökumətin müvafiq qərarları sahələrdə fəaliyyətin
sərhəd və qaydalarının müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır.
Nümunə üçün, «Tənzimlənən qiymətlər haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanunu müəyyən olunmuş siyahıya düşən məhsulların qiymətqoyma mexanizmini dəqiq müəyyən edir.
 Cəmiyyətdə ictimai, mənəvi və mədəni dəyişikliklər. İctimai həyatda meydana çıxan ümumi problemlər, həyat tərzində
baş verən dəyişikliklər bir çox məhsullara tələbatlı dəyişməklə
sahənin strukturuna əhəmiyyətli təsir göstərir. Nümunə üçün, xalqımızın qədim adətlərdən olan toy mərasimlərinin keçirilməsində
baş verən dəyişikliklər ölkəmizdə yeni bir sahənin, «şadlıq evləri» biznesinin geniş vüsət almasına və sürətli inkişafına gətirmişdir. Cəmiyyətdə ekoloji problemlərə artan maraq müəssisələri
ekoloji cəhətdən daha təmiz məhsulların istehsalına yönəldir,
müəssisənin obrazında ekoloji məsələlərdən daha çox istifadə
olunmağa başlayır və s.
 Qeyri-müəyyənlik və risk amilinin təsirinin azalması. Artan tələbatlı yeni sahələrdə tələbatın həcmi barədə proqnozlar
müəyyən risklərlə müşayiət olunur. Belə sahələrə adətən daha
təşəbbüskar müəssisələr daxil olmaq istəyir. Lakin, sahə özününü
yetkinlik səviyyəsinə çatdıqca vəziyyət nisbətən sabitləşir, tələbatın həcmi və onun artım templəri barədə mülahizələr daha inamlı
xarakter daşıyır. Bütün bunlar müəssisələrə öz investisiya siyasətlərini daha aktiv reallaşdırmağa imkan verir. Böyük maliyyə imkanlarına malik olan iri şirkətlər belə sahələrə ya hər hansı
müəssisənin alınması ilə, ya da yeni müəssisənin yaradılması ilə
daxil olur.
Sənayenin inkişafının müasir texnologiyalar əsasında təmin
olunması, texnoparkların, sənaye məhəllələrinin, klasterlərin və s.
sənayeləşdirmədə əsas strateji layihələr kimi yer alması «Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasında da öz
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əksini tapmışdır. Belə ki 2020-ci ilədək ölkənin iri şəhər və
rayonlarında yeni sənaye istehsalı müəssisələrinin yaradılması və
həmin müəssisələrdə innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, ixtisaslaşmış və ümumi təyinatlı sənaye
şəhərçiklərinin yaradılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Konsepsiyanın icrası ilə əlaqədar artıq real addımlar atılmış, xüsusi
iqtisadi zonaların, sənaye şəhərçiyinin yaradılması reallığa çevrilmişdir. Artıq qeyri-neft sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrinin –
kimya, metallurgiya, maşınqayırma, elektrotexnika, elektronika,
yüngül sənaye, yeyinti və aqroemal sənayesinin və s. inkişafı, ixrac imkanlarının artırılması ilə yanaşı, rəqabətqabiliyyətli yeni istehsal sahələrinin yaradılması da dəstəklənmişdir.
Qeyd edilən istiqamətlərdə daha uğurlu nəticələr əldə etmək
üçün texnoloji siyasətin inkişaf missiyasının əsas istiqamətləri
müəyyən edilməlidir. Onun əsasında isə istehsal prosesinin təşkili
durur. Buna da texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsinin səmərəli üsul və fəndlərinin müəyyən edilməsi, istehsal prosesinin
əməliyyatlara bölüşdürülməsi, sexlərdə və istehsal sahələrində istifadə edilən avadanlıqların düzgün yerləşdirilməsi, məhsul buraxılışının ahəngdarlığını və birqərarlığını təmin etmək üçün iş
yerləri arasında qarşılıqlı səmərəli əlaqələrin təmin olunması aiddirlər.
İstehsal prosesinin təşkili müəyyən prinsiplərə söykənir və
onlar aşağıdakılardır:
- ixtisaslaşma prinsipi – müəssisənin ayrı-ayrı bölmələri və
iş yerləri arasında əməyin peşələrə görə düzgün bölgüsünü və
onların kooperasiyasını əks etdirir;
- paralellik prinsipi – müəyyən məhsulun istehsalı ilə əlaqədar istehsal prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərinin eyni zaman kəsiyində həyata keçirilməsini nəzərdə tutur;
- mütənasiblik prinsipi – müəssisənin qarşılıqlı əlaqəli və
bir-birindən asılı olan bölmələrinin vaxt vahidi ərzində mümkün
olan bərabər məhsuldarlığını nəzərdə tutur;
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- düzxətlilik prinsipi – xammal, material və ya yarımfabrikatın istehsala buraxılıb hazır məhsul alınana qədər qısa yolun təmin edilməsinə əsaslanır;
- fasiləsizlik prinsipi – əməliyyatlararası fasilələrin maksimum ixtisar edilməsini nəzərdə tutur;
- ahəngdarlıq prinsipi – müəyyən miqdar məhsulun hazırlanması üzrə istehsal prosesi və onu təşkil edən ayrı-ayrı tərkib
hissələrinin eyni vaxtdan bir təkrar olunmasına əsaslanır.
Müəssisədə istehsalın təşkili prosesində əməliyyatların əlaqələndirilməsi vaxt və məkan baxımından həyata keçirilir və bunlarsız istehsalın səmərəli təşkili qeyri-mümkündür.
İstehsalın təşkilinin vaxt strukturu istehsal prosesinin elementlərinin vaxta görə qarşılıqlı təsiri qaydası ilə müəyyən edilir.
Vaxt strukturunun növlərinə görə istehsalın təşkili formaları
əmək predmetlərinin istehsala verilməsinin ardıcıl, paralel və
paralel-ardıcıl (qarşılıqlı) formaları fərqləndirilir.
Əmək predmetlərinin texnoloji prosesə ardıcıl verilməsinə
əsaslanan istehsalın təşkili forması emal edilən materialın bütün
istehsal sahələri üzrə istənilən miqdar partiyalarla hərəkətini təmin edən istehsal amillərinin əlaqələndirilməsini özündə əks etdirir. Belə halda əmək predmetləri növbəti iş yerlərinə əvvəlki
əməliyyatda bütün partiyanın emalı başa çatdıqdan sonra verilir,
Yəni hər bir əməliyyatda detallar partiyalarla emal edilir. Belə
forma bazarın tələbinə uyğun istehsal proqramında yarana biləcək
dəyişikliklərə qarşı daha çevik olur və avadanlıqlardan tam istifadəyə imkan verir. İstehsalın təşkilinin bu formasının çatışmazlığı istehsal tsiklinin nisbətən – nisbi mənada – uzunluğu ilə əlaqədar olur. Belə ki, hər bir detal üzrə növbəti əməliyyatın yerinə
yetirilməsi bütün partiyaya daxil olan detalların emalının başa
çatmasından sonra baş verir.
Əmək predmetlərinin texnoloji prosesə ardıcıl verilməsi
zamanı istehsal tsiklinin uzunluğu (T i.t.a) aşağıdakı düsturun
köməyi ilə müəyyən edilir:
Ti.t.a. = Td  N.
Burada, Td – dəstədəki detalların sayı;
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N – bütün əməliyyatlarda bir detalın emalına faktiki vaxt
məsrəfidir.
Əmək predmetlərinin paralel verilməsi prinsipinə əsaslanan
istehsalın təşkili forması əmək predmetlərinin əməliyyatdan əməliyyata tək-tək və partiyadakı bütün detalların emalını gözləmədən buraxmağa imkan verən istehsal amillərinin əlaqələndirilməsinə əsaslanır. İstehsalın belə təşkili emala verilən detalların sayını, anbar və keçidlər üçün zəruri olan sahəyə tələbatı azaltmağa
gətirib çıxarır. İstehsalın təşkilinin paralellik formasının çatışmazlığı əməliyyatların yerinə yetirilməsi müddətlərindəki fərqlərlə əlaqədar avadanlıqların və fəhlələrin boşdayanması ilə müşayət olunur.
İstehsalın paralellik prinsipinə əsaslanan təşkili formasında
istehsal tsiklinin uzunluğu (Ti.t.p) aşağıdakı kimi hesablanır:
Ti.t.p. = Td + (N – 1)Tə.u.
Burada Tə.u. – ən uzun vaxt tələb edən əməliyyatın yerinə yetirilməsinə sərf olunan vaxtdır.
Əmək predmetlərinin texnoloji prosesə paralel-ardıcıl (qarışıq) verilməsinə əsaslanan istehsalın təşkili forması ardıcıl və paralel formalarının ortaq forması olub ayrı-ayrılıqda onlardan hər
birinə məxsus çatışmazlıqları qismən aradan qaldırır. Məmulatlar
əməliyyatdan əməliyyata nəqliyyat partiyaları ilə verilir. Bu
zaman avadanlıqlardan və işçi qüvvəsindən fasiləsiz istifadə təmin edilir, texnoloji prosesin əməliyyatları üzrə detallar partiyasının paralel verilməsi də mümkün olur.
Bu planı həm də strateji adlandırırlar. O, planlar sisteminin
zirvəsi olub, təşkilatın əsas təyinatını, onun məqsəd və vəzifələrini xarakterizə edir. Bu plan qalan bütün planlar üçün əsas fəaliyyət istiqamətləri və qərar qəbulu üçün məhdudiyyət rolunu
oynayır.
Hər bir strateji plan mütləq proqram və layihə planları kompleksi ilə möhkəmləndirilməlidir. Məsələn, təşkilatın inkişaf planı
ona daxil olan tədbirləri kontekstləşdirən qısa, orta və uzunmüddətli planlarla əsaslandırılır. Bu, yeni növ məhsulların hazırlanması və tətbiqi proqramları; yeni idarəetmə informasiya sistemlə260

rinin hazırlanması və tətbiqi; təşkilati strukturun yenidən qurulması və s. proqramlar ola bilər. Bu proqramlar öz növbəsində
konkret layihələrlə əsaslandırılır. Hər bir layihə isə məbləği, realizə qrafiki və texniki-iqtisadi parametrlərə görə nadir sayıla bilər.
Strateji planlaşdırmada sənədlər sisteminin formalaşdırılmasının metodiki xüsusiyyətlərinin vacibliyini, təşkilati planların
dəyişən xarici mühitə adaptasiya mexanizminin zəruriliyini qeyd
etmək lazımdır. Planın adaptivlik xarakteri onların kifayət qədər
çevik olması və xarici mühitin gözlənilməz dəyişikliklərə asan
uyğunlaşmasını nəzərdə tutur. Nəticə etibarı ilə strateji planın
adaptivliyini təmin etmək üçün bütün növ, xüsusilə də taktiki
planlar gözlənilməz vəziyyətlər üçün fəaliyyəti nəzərdə tutmalıdır. Bu fəaliyyət metodiki üsullarla, situasiyalı planlaşdırma ilə
reallaşdırılmalıdır.
Bütün bunların əsasında isə texnoloji siyasətin inkişaf ssenariləri dayanır. Onun ilk mərhələsi rəqiblərin mövqelərinin müəyyən
edilməsidir. Sahədə rəqiblərin mövqelərini müəyyən etmək üçün
təhlil vasitələrindən olan «strateji qrupların xəritəsi» hazırlanır.
Belə təhlil sahənin ümumi təhlili və konkret müəssisənin sahədəki mövqeyi arasında əlaqəni göstərir.
Sahədə strateji qrup dedikdə, eyni rəqabət vasitələrindən istifadə edən oxşar mövqeli müəssisələr nəzərdə tutulur. Sahədə yalnız bir strateji qrup o zaman olur ki, sahənin bütün müəssisələri
eyni strategiya ilə çıxış edir.
Sahədə strateji qrupları müəyyən etmək üçün aşağıdakı
alqoritmdən istifadə oluna bilər:
 sahənin müəssisələrini bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlərin müəyyən edilməsi. Bu xüsusiyyətlərə qiymət/keyfiyyət
nisbəti (aşağı, orta, yüksək), fəaliyyətin coğrafi sərhədləri
(yerli, regional, milli, beynəlxalq), şaquli inteqrasiyanın
dərəcəsi (qismən, tam, inteqrasiyasız), məhsulun çeşidi (dərinlik, genişlik), satış kanallarından istifadə (sadə və ya
uzun kanallar, bir və ya bir neçə kanal), satışdan sonrakı
xidmətin səviyyəsi və digər belə göstəricilər aid olunur;
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 göstəriciləri iki-iki istifadə edərək koordinat sistemi düzəltmək və müəssisələrin həmin sistemlərdə koordinatlarını
müəyyənləşdirmək;
 bir strateji fazaya düşən müəssisələri strateji qruplar üzrə
bölüşdürmək;
 hər bir strateji qrupu elə dairələrə almaq lazımdır ki, həmin
dairələrin diametrləri müvafiq strateji qrupların sahədəki
xüsusi çəkilərinə uyğun gəlsin.
Belə təhlilin nəticələri sahənin rəqabət və hərəkətverici qüvvələrinin strateji qruplara təsirini müəyyən etməyə və bu təsirin
nəticələri barədə fikirləri əsaslandırmağa kömək edir. Belə ki,
hərəkətverici və rəqabət qüvvələri müxtəlif mövqelərdə olan strateji qruplara müxtəlif dərəcədə təsir göstərir. Bu qüvvələrin mənfi
təsirində olan strateji qrupa daxil olan müəssisə öz mövqeyini
dəyişməyə və daha yaxşı mövqedə olan qrupa daxil olmağa istiqamətlənir. Belə cəhtlərin uğuru yeni strateji qrupa daxilolma
maneələrinin səviyyəsindən asılı olur. Sözügedən yerdəyişmələr
rəqabətin intensivliyini artırmaqla onun təbiətinə təsir göstərir.
Sahədə müəyən olunmuş strateji qrupların mənfəətlilik potensialı da müxtəlif olur. Bu potensialı müəyyən edən qüvvələrin
aşkar edilməsi və onların təsirinin qiymətləndirilməsi müəssisənin strategiyasının hazırlanması üçün çox mühümdür. Hər bir
qrupun mənfəətlilik potensialı təchizatçıların, alıcıların, əvəzedici
məhsulların, mövcud və yeni rəqiblərin təsiri altında formalaşır.
8.3. Reinjinirinq və restrukturizasiya strategiyaları
Strateji idarəetmədə son illərin ən səmərəli innovasiyalarından biri reinjinirinqdir. O, menecmentin mühüm alətləri sırasında
olub, dünyanın bir çox ölkələrində geniş istifadə edilməkdədir.
Reinjinirinq işgüzarlıq vahidi çərçivəsində proseslərin – giriş və
çıxışların müəyyən edilməsi və addımların ardıcıllığının daima
yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Reinjinirinq nəzəriyyəsinin banisi M.Xammer hesab olunur. Onun
C.Çampi ilə birlikdə nəşr etdirdiyi «Korporasiyanın reinjinirinqi:
biznesdə inqilabın manifesti» adlı kitabında qeyd edilir ki, reinji262

nirinq – işgüzar proseslərdə xərclər, keyfiyyət, xidmət və sürət
kimi fəaliyyətin kritik vacib göstəricilərində dramatik təkmilləşdirmələr əldə etmək məqsədilə qərarların fundamental olaraq
yenidən düşünülməsi və radikal dəyişilməsidir. Başqa sözlə,
reinjinirinq firmanın dəyər, xidmətin səviyyəsi, fəaliyyətin sürəti,
maliyyə, marketinq, informasiya sistemlərinin qurulması kimi vacib göstəricilərdə irəliləyişlərin əldə edilməsi məqsədilə biznesin
fundamental yenidən düşünülməsi və yenidən təşkili kimi başa
düşülür.
Reinjinirinq firmanın fəaliyyətində radikal, sıçrayışa bənzər
irəliləyişlərin əldə edilməsi məqsədilə işgüzar proseslərin yenidən
təşkilidir.
Reinjinirinqin məqsədi müəssisənin mövcud fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi və əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasıdır. Bunun üçün aşağıdakı prinsiplərə üstünlük verilir: maksimum sayda
işçilərin səfərbər edilməsi; istehlakçıların layihələrdə iştirakı; tədarükçülərin cəlb edilməsi; prosesə müdaxilə elementlərinin sayının azaldılması.
Reinjinirinqin ilkin şərti isə müəssisəni böhran vəziyyətindən
çıxarmaq və öz sferasında liderliyə cəht etməkdir (şəkil 8.4).
Reinjinirinq əsasən aşağıdakı şəraitdə istifadə olunur:
- firma dərin böhran vəziyətində olduğu halda;
- firmanın cari vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu halda fəaliyyət
proqnozlarına dair mənfi nəticələrin mümkünlüyü şəraitində.
Reinjinirinq aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:
- köhnəlmiş qayda və yanaşmalardan imtina və işgüzar prosesin yenidən qurulması. Bu, mövcud təsərrüfat ehkamlarının neqativ təsirindən azad olmağa imkan verir;
- kompaniyaların mövcud sistemlərinə, strukturlarına qarşı
etinasızlıq və təsərrüfat fəaliyyətinin üsullarının radikal dəyişdirilməsi. Əgər işgüzar fəaliyyət sferasını dəyişdirmək mümkün deyilsə, onda biznesin özünü dəyişdirmək olar;
- istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərdə pozitiv dəyişikliklər baş verir.
Reinjinirinqin təşkili aşağıdakı mərhələlər üzrə formalaşdırılır
(şəkil 8.5).
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Şəkil 8.4. Biznes-proseslərin reinjinirinqinin prinsipial sxemi
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Şəkil 8.5. Reinjinirinqin təşkilinin əsas mərhələləri
İlkin mərhələdə firmanın arzu olunan obrazı formalaşdırılır.
Belə ki, həmin obraz firmanın strategiyasının, əsas istiqamətlərinin və onlara nail olma üsullarının hazırlanması çərçivəsində həyata keçirilir. İstehlakçıya orientasiya (yəni istehlakçı amilinin
əsas götürülməsi) strateji hədəflər içərisində əsas yeri tutur.
Reinjinirinq hədəflərinin düzgün seçilməsi biznes üçün həyati
əhəmiyyət kəsb edən və əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilə və
ya yaxşılaşdırıla bilən istiqamətlərin tapılması deməkdir.
Növbəti mərhələdə firmanın real biznes-modeli yaradılır ki,
onların köməyilə kompaniya mövcud məqsədlərini həyata keçirir
və səmərəliliyini qiymətləndirir. Mövcud biznesin modelinin yaradılması üçün təşkilati mühitin təhlilinin nəticələrindən, kontrolinqin göstəricilərindən istifadə edilir və köklü dəyişikliyə ehtiyacı olan proseslər konkretləşdirilir.
Üçüncü mərhələdə biznes fəaliyyətin yenidən layihələndirilməsi prosesi həyata keçirilir və bu zaman aşağıdakılara xüsusi
diqqət yetirilir:
 seçilmiş təsərrüfat əməliyyatları yenidən layihələndirilir.
Daha effektiv iş proseduraları (biznes-prosesləri təşkil edən tapşı265

rıqlar) yaradılır. Onların tətbiqinin texnologiya (həmçinin informasiya texnologiyaları) və üsulları müəyyənləşdirilir;
 heyətin yeni funksiyaları formalaşdırılır. Vəzifə təlimatları
yenidən işlənib hazırlanır, motivasiyanın optimal sistemi müəyyənləşdirilir, işçi komandaları təşkil edilir, mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən hazırlanması proqramları hazırlanır;
 reinjinirinqin həyata keçirilməsi üçün lazım olan informasiya sistemləri yaradılır, avadanlıqlar və proqram təminatı müəyyən olunur, biznesin xüsusiləşmiş informasiya sistemi formalaşdırılır;
 yeni modelin yoxlanılması onun əvvəlcədən məhdudlaşdırılmış miqyasda tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Sonuncu mərhələdə seçilmiş modelin bütün ünsürləri təcrübədə tətbiq edilir.
Reinjinirinqdə bir-birindən fərqli iki fəaliyyət istiqamətini
fərqləndirirlər:
- böhranlı reinjinirinq – təşkilatın əlahiddə mürəkkəb problemlərinin həllində tətbiq olunur. Yəni bu, o zaman istifadə edilir
ki, işlər həddindən artıq arzuolunmaz məcradadır və aşkarlanan
problemlərin həlli üçün kompleks tədbirlər lazımdır;
- inkişafın reinjinirinqi. Bu, o zaman tətbiq edilir ki, ümumilikdə firmanın işləri qənaətbəxşdir, lakin, inkişafın dinamikası
pisləşib və rəqiblər daha irəli gediblər.
Texnologiyadakı daimi dəyişikliklər bazarda rəqabət qabiliyyətini saxlamağa çalışan kompaniyaları öz strategiyalarını yenidən qurmağa məcbur edir. Ona görə də, reinjinirinq bir çox kompaniyaların gündəlik fəaliyyətinin vacib elementinə çevrilmişdir.
Bu gün, mütəxəssislər menecmentin bütün alətləri içərisindən
məhz reinjinirinqi daha effektiv hesab edirlər. M.Xammerə görə
reinjinirinq biznesin təşkilini mühəndis fəaliyyətinə çevirən bir
inqilabdır. Bu yanaşmanı prinsipial hesab etmək lazımdır. O, çox
vaxt imitasiya modelləşdirilməsi kimi verilmiş və külli miqdarda
birbaşa və dolayı əlaqələrə malik mürəkkəb sistemlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələlərdə istifadə edilmişdir.
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Reinjinirinq fəaliyyətinin reallığa çevrilməsi müəssisələrdə
restrukturizasiya prosesini sürətləndirir.
Azərbaycanın bir çox emal sənayesi müəssisələrində restrukturizasiyanın aparılmasının zəruriliyi aşağıdakı bir sıra təşkilatiiqtisadi və texniki-texnoloji amillərin təsiri altında şərtləşmişdir.
Təşkilati-iqtisadi amillərə aşağıdakıları aid etmək olar:
- innovasiyanın ləng tətbiq edilməsi;
- mütərəqqi idarəetmə formalarından tam istifadə edilməməsi;
- mövcud idarəetmə strukturunun qeyri-təkmil olması;
- sahədə innovasiya sisteminin funksional ierarxiya modelinin
qurulmaması;
- uzunmüddətli dövr üçün innovasiya proqramının işlənilməməsi;
- innovasiya fəaliyyəti üzrə strateji planların olmaması;
- 1 manat innovasiya məhsuluna çəkilən xərclərin minimum
həddə çatması.
Texniki-texnoloji amillər sırasında aşağıdakılar fərqləndirilir:
- əsas istehsal fondlarının aşınma dərəcəsinin yüksək olması;
- əsas istehsal fondlarının aktiv hissəsinin ləng yenilənməsi;
- proses innovasiyasının zəif tətbiqi;
- istehsalın ixtisaslaşması və diversifikasiyası arasında optimal nisbətin pozulması;
- məhsulun təkmilləşdirilməsi konsepsiyasının işlənilməməsi;
- innovasiya və rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı üçün
texnoloji prosesin təşkil edilməməsi;
- texnoloji innovasiyalara vəsaitlərin qeyri-bərabər yönəldilməsi.
Ölkənin emal müəssisələrində qeyd edilən nöqsanların aradan
qaldırılması orada əsaslı şəkildə restrukturizasiyaya ehtiyac duyulduğunu göstərir. Onun vacibliyini müəyyən edən amillərin təsnifatı 8.6 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.
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Şəkil 8.6. Emal sənayesi müəssisələrinin restrukturizasiyasının
vacibliyini müəyyən edən iqtisadi və təşkilati-texniki amillərin
xarakteristikası
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Qeyd edilən faktlar onu göstərir ki, ölkənin emal müəssisələrinin perspektiv inkişafı biznes fəaliyyətinin dayanıqlı strategiyasına əsaslanmalıdır. Bu zaman, balanslaşan biznes sisteminin yaradılması, diversifikasiya və rəqabət strategiyasının işlənilməsi və həyata keçirilməsi, eləcə də sahədə mövcud idarəetmə
sisteminin əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsi təmin edilməlidir.
Perspektiv inkişafa nail olmaq üçün sinerji təşkiletmə dəyərlərin zəncirvari idarə edilməsi, lokal və qlobal layihələrin işlənilməsi və həyata keçirilməsi, korporativ verçur strategiyasının formalaşması və icrası, elmi tədqiqatların nəticələrinin fasiləsiz istehsalata tətbiqi, müştərək fəaliyyətin genişləndirilməsinə üstünlük verilməlidir.
Bu sahədə uğur qazanmaq üçün Azərbaycanın emal sənayesi
müəssisələrində rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, müəssisələrin restrukturizasiyası, onların mövcud idarəetmə sisteminin
əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsi və inteqrasiya prosesinin dərinləşdirilməsi istiqamətində kompleks təşkilati-iqtisadi, texniki-texnoloji xarakterli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Həmin tədbirlər
qeyd edilən istiqamətlər üzrə aşağdıakı kimi təsnifləşdirilmişdir.
1. Rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi:
o mövcud avadanlıqların modernləşdirilməsi və yenilərinin
işlənilməsi;
o yüksək keyfiyyətli məhsullar üzrə qiymət rəqabətinin
aparılması;
o nou-hau üzrə xarici analoqlardan istifadə olunması;
o müəssisələrdə innovasiya və keyfiyyət menecmentinin
geniş tətbiq edilməsi;
o iri tədarükçülər və istehlakçılar arasında sıx əlaqələrin yaradılması;
o logistika sisteminin təkmilləşdirilməsi.
2. Müəssisələrin restrukturizasiyası:
o istehsalın idarə edilməsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi;
o əmlakın restrukturizasiyası və funksional dəyişikliyin
təmin edilməsi;
o istehsalın təyinatının tədricən dəyişdirilməsi;
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o real sifarişlər portfelinin formalaşdırılması;
o maliyyə restrukturizasiyası;
o yeni avadanlıqlara və əmək resurslarına daha çox investisiya yönəldilməsi;
o mülkiyyət formasının restrukturizasiyası.
3. İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və inteqrasiyasının
dərinləşdirilməsi:
o emal sənayesinin ayrı-ayrı sahələri üzrə holdinq kompaniyalarının və maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması;
o maşın, mexanizm və elektrik avadanlıqlarının sertifikatlaşdırılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması;
o səhmdar cəmiyyətinə çevrilən emal müəssisələrinin bazasında müştərək müəssisələrin yaradılması;
o mövcud maşınqayırma müəssisələrində qeyri-neft sektoru
üçün avadanlıqların hazırlanması;
o holdinq və müştərək müəssisələrin vasitəsilə beynəlxalq
bazara çıxışın təmin edilməsi.
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IX.
İŞGÜZAR TƏŞKİLATIN
BEYNƏLXALQ
İNKİŞAF STRATEGİYALARI
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9.1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas istiqamətləri
İşgüzar təşkilat yerli şəraitdə fəaliyyət göstərikdə əsasən texnoloji və rəqabət parametrlərinə fikir verir. Xarici bazara çıxdıqda firma xarici bazardakı iqtisadi, milli mədəni, həyat tərzi il bağlı və siyasi amilləri də nəzərə almalıdır. Deməli şirkət xarici bazara çıxdıqda daha çox informasiya əldə etməli, onun dolğun şəkildə təhlilini aparmalı və optimal qərar çıxarmağı qadir olmalıdır.
Şirkət beynəlmilləşmə ilə məşğul olduqda üç məqsəd güdür:
1.Şirkətin miqyasının artması:
a) ənənəvi STZ-in dolması ucbatından xarici bazara çıxış;
b) hələ davam edən artımın vaxtının uzadılması;
c) analoji perspektivlərə malik olan STZ-ə fəaliyyətin yayılması.
2. Mənfəətin artırılması:
a) uzunmüddətli dövrdə mənfəət gətirəcək bazarlara çıxış;
b) qısamüddətli mənfəətliliyi saxlamaq.
3. Strateji dəstlərin tazarlaşdırılması
Beynəlxalq stratgeyaların növlərini bu cür vermək olar:
1. Xarici şirkətlərə TMK texnologiyalarından istifadə hüququnun verilməsi və onun əsasında məhsul istehsalı və satılması;
2. Bir ölkədə milli istehsalı möhkəmləndirmək və digər ölkələrə məhsulu ixrac etmək;
3. Hər bir ölkəyə müvafiq strategiya işləmək;
4 Qlobal strategiyanı həyata keçirmək, yəni ucuz başa gələn
məhsulu bütün ölkələrə təklif etmək;
5. Qlobal strategiyanı ölkələr üzrə differensiallaşdırmaq;
Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı onlara ixtisaslaşmanı dərinləşdirməyə, iqtisadi resurslardan istifadə səmərəliliyini yüksəltməyə, ümumdaxili məhsulun həcmini artırmağa imkan verir. Xarici iqtisadi əlaqələrin (XİƏ) inkişafı nəticəsində
ayrı-ayrı ölkələr əlavə gəlir əldə edə bilər, çünki onlar nisbətən az
xərclə istehsal olunan məhsullar üzrə ixtisaslaşmaqla həmin məhsulları nisbətən böyük xərclə istehsal etdikləri məhsullara dəyişə
bilərlər.
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Ölkələr arasında XİƏ-in yaranması zəruriliyi, əsasən iki
amillə izah olunur. Bunlardan biri, ölkələrin iqtisadi resurslara
(torpaq, xammal, əmək, kapital) qeyri-bərabər həcmdə malik
olmaları, ikincisi isə müxtəlif məhsulların səmərəli istehsalı,
fərqli texnologiyalar və ya resursların müxtəlif kəmiyyət kombinasiyasını tələb etməsidir. Ölkələrin malik olduqları belə nisbi
üstünlüklər XİƏ-in, xüsusilə də xarici ticarətin inkişafına əsaslanır. Məhdud iqtisadi resurslardan daha çox məhsul əldə olunması
məqsədilə təsərrüfatçılığın səmərəli aparılması zəruriliyi, hər bir
konkret məhsulun istehsalı iqtisadi resurslara görə nisbi üstünlüklərə malik ölkədə həyata keçirilməsini tələb edir.
Ölkələr arasında bu və ya digər məhsulun istehsalına görə baş
verən ixtisaslaşmalar beynəlxalq əmək bölgüsü adlanır. Ümumiyyətlə, XİƏ beynəlxalq əhəmiyyət daşıdığından ölkələrin (həm də
firma və müəssisələrin) dünya bazarına çıxmalarını şərtləndirərək
qarşılıqlı iqtisadi faydanı təmin edir, ticarət əlaqələrini genişləndirir, dünya xalqlarının yaxınlaşmasına və sülhə xidmət edir.
Müqayisəli üstünlüklərə əsaslanan ölkələrarası XİƏ inkişafı
ayrı-ayrı məhsul istehsalının ölkələr arasında daha səmərəli yerləşdirilməsinə və bu ölkələrin əhalisinin maddi rifah halının yüksəldilməsinə səbəb olur.
Məlumdur ki, hər bir ölkənin malik olduğu resursların strukturu və texnoloji istehsal üsulları üzrə biliklərinin səviyyəsi müxtəlifdir. İstehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsindən asılı olaraq hər
bir ölkə hazırlanma texnologiyası və iqtisadi təyinatları eyni olan
məhsulları, bir qayda olaraq, müxtəlif məsrəflərlə istehsal edirlər.
Buna görə də ölkələrdən hər biri istehsal etmək üçün elə məhsulları seçməlidir ki, onun istehsal xərcələri digər ölkəyə nisbətən
az olsun və bu məhsulları – özünə nisbətən – digər ölkədə ucuz
başa gələn məhsullarla mübadilə edə bilsin. Lakin, onu da qeyd
etmək lazımdır ki, bu, həmin ölkənin iqtisadi imkanlarının tam
istifadə edildiyi şəraitdə mümkündür. Yəni əgər ölkədə işsizliyin
səviyyəsi yüksək və təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunmamış resurslar mövcuddursa, onda, bir sıra istehsalların nisbətən səmərə273

siz olmasına baxmayaraq onların inkişaf etdirilməsi iqtisadi və
sosial-siyasi baxımdan məqsədəuyğundur.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkələr arasındakı XİƏ, o cümlədən
firmanın xarici iqtisadi fəaliyyətinə bir sıra amillər təsir edir. Bu
amillərə çoğrafi, tarixi, siyasi, hüquqi, iqtisadi və mədəni amillər
aiddirlər. Sadalanan amillərin məcmusu xarici mühiti formalaşdırdığı üçün müəssisə və ya firma fəaliyyət göstərəcəyi mühiti
düzgün müəyyənləşdirmək məqsədilə qeyd edilən amillər üzrə
dolgun informasiyaya sahib olmalıdır.
Xarici mühiti təşkil edən elementlərdən biri də rəqabətin
səviyyəsidir. Rəqabət mühitini məhsulun keyfiyyət parametrlərinin dəyişmə sürəti, istehsalın optimal həcmi, alıcıların sayı və
onların alıcılıq qabiliyyətləri, yerli və xarici rəqiblərin nisbəti,
nəqliyyat və logistik xərclər və s. formalaşdırır.
Firmanın XİF-nin başlıca şərti onun mənsub olduğu ölkənin
iqtisadiyyatının digər ölkələrə açıqlığıdır. Əks halda firmanın da
fəaliyyəti öz ölkəsi kimi «bağlı qapılar» araxasında aparılacaqdır.
Ölkə iqtisadiyyartının açıq olması müxtəlif səviyyələrdə –
mikro və makroiqtisadiyyat, dövlət – müəyyən xüsusiyyət və əlamətlərə malik olur. Mikro səviyyədə milli iqtisadiyyatın açıqlığı
aşağıdakı üstünlükləri təmin edir:
- mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün firmaların
xarici əmtəə, kapital və xidmət bazarlarına çıxmaq təminatı verir;
- ölkənin iqtisadi subyektlərinə əcnəbi tərəfdaşların seçimində müstəqillik hüquqi verir;
- XİF hər bir firmanın təsərrüfatçılığının üzvü tərkib hissəsinə çevrilir.
Ölkələrin açıq iqtisadiyyata malik olması – beynəlxalq əmək
bölgüsü əsasında – dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya üçün
həlledici şərtdir. Ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı
ixtisaslaşmanı dərinləşdirməyə, iqtisadi resurslardan istifadə səmərəliliyini və ümumdaxili məhsulun həcmini artırmağa imkan
yaradır. Firmanın XİƏ onun digər ölkələrlə ticarət, istehsal və
elmi-texniki əməkdaşlığınnın, maliyyə və kredit münasibətlərinin
formalaşmasına xidmət edir. Satış həcminin artırılması, resursla274

rın əldə olunması, təchizat və satış mənbələrinin diversifikasiyası
firmanın xarici iqtisadi fəaliyyətində əsas məqsəddir. Satış bazarı
firmanın məhsul və xidmətlərinə maraqlı olan alıcıların sayı və
alıcılıq qabiliyyətlərilə müəyyən olunur. Lakin buna, bir ölkə
çərçivəsində deyil, beynəlxalq miqyasda baxılmalıdır. Belə olan
halda məhsul və xidmətlərin satışında maraqlı insanların sayı və
onların alıcılıq qabiliyyətləri də artar və nəticədə daha yüksək
mənfəət səviyyəsi təmin olunar. Firmalar bəzən daxili bazardakı
tələbdən daha yüksək istehsal gücünə malik olurlar. Bu, ölkənin
öz təlabatından artıq olan zəngin təbii ehtiyatların həcmilə, həm
də hər hansı bir məhsul üzrə istehsal güclərinin miqyası ilə əlaqədar ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, kiçik dövlətlər böyüklərə
nisbətən xarici ticarətə daha çox meyilli olurlar. Bunun əsas səbəblərindən biri firmanın optimal ölçüsü ilə əlaqədardır. Belə ki,
firmanın böyük həcmdə istehsal və satış imkanları daxili bazardakı təlabatdan çox olarsa bu zaman xarici ticarət ön plana çıxır.
Təcrübə göstərir ki, firmada istehsal həcmi müəyyən həddə
qədər davamlı olaraq artdıqca istehsal vərdişlərinin toplanması və
məhsul vahidinə düşən şərti sabit xərclər 20-30 faiz azalır. Kiçik
ölkələrin firmaları belə şəraitdə əsasən öz məhsullarını xarici
bazarlara çıxarmağa üstünlük verirlər.
Dünya təcrübəsində xarici iqtisadi əlaqələrin müxtəlif növlərindən istifadə edilir. Bunlardan: a) beynəlxalq texnoloji istehsal
üsulunun diversifikasiyası – istehsal mərhələlərinin müxtəlif ölkələrdə yerləşdirilməsi; b) sənaye məhsulları üzrə idxal və ixracbeynəlxalq ticarət; c) əcnəbi hüquqi şəxslər və iş adamları ilə
müştərək müəssisələrin yaradılması; d) investisiya qoyuluşu üzrə
əməkdaşlıq; e) turizm, bank və sığorta işləri üzrə xidmətlər; f) elmi-texniki işləmələr üzrə əlaqələr və s.-ni qeyd etmək olar.
Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə xarici iqtisadi əlaqələrin əsas
yükü firmaların üzərinə düşdüyü üçün o, xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas həlqəsinə çevrilir və bu istiqamətdə fəaliyyət növləri
firmalar miqyasında daha da konkretləşir. Firmalar xarici iqtisadi
məqsədlərini həyata keçirmək üçün bu fəaliyyətin müxtəlif növlərindən istifadə edirlər. Bu zaman firma malik olduğu resursları
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və öz məqsədinin reallaşması şərtlərini dəqiqi qiymətləndirməlidir. Firmanın xarici iqtisadi fəaliyyət növlərinə idxal-ixrac
əməliyyatları, nəqliyyat, lisenziyalaşdırma, françayzinq, idarəetmə müqavilələri, «qıfıl altı» müqavilələri, birbaşa və portfel investisiyaları və s. əməliyyatlar daxildir. İdxal-ixrac əməliyyatları
ayrı-ayrı ölkələrin beynəlxalq sövdələşmələrində əsas yer tutur.
İdxal-ixrac əməliyyatı adətən firmaların ilk və daha geniş
yayılmış xarici iqtisadi əlaqələri olur. Belə ki, digər formalara
nisbətən belə əməliyyatlarda resurs sərfi az və risk səviyyəsi
nisbətən daha aşağı olur.
Xidmətlər üzrə idxal-ixrac əməliyyatları əmtəələrin idxalixracından fəqlidir. Bu əməliyyatlardan gəlir götürmək xidmətlərin ixracı, xidmətlərə görə ödənişlər isə xidmətlərin idxalı hesab
edilir. Xarici iqtisadi fəaliyyət çoxlu sayda müxtəlif xidmətləri də
əhatə edir. Bunlardan səyahət, turizm, konsultinq və servis xidməti, həmçinin nəqliyyat xidmətini qeyd etmək olar. Xidmətlərin
idxal-ixracından komisyon əməliyyatlar da mühüm yer tutur. Komisyon əməliyyatlar xarici ölkələrdə bank əməliyyatlarının,
sığorta, icarə və ya kirayə, layihə-konstruktor işləri və xidmətləri
ilə əlaqədardır. Layihə-konstruktor işləri adətən «qıfıl altı» əməliyyatları çərçivəsində həyata keçirilir ki, bu müqavilə əsasında
istehsal güclərinin yaradılmasını və sifarişçiyə təhvil startup
verilməsini nəzərdə tutur. İdarəetmə xidmətlərinə görə komisyon
ödəmləri əvvəlcədən bağlanmış idarəetmə müqavilələri əsasında
və ya əldə edilmiş razılığın nəticəsində həyata keçirilir ki, buna
əsasən bir firma digərinə ümumi rəhbərlik və ya ixtisaslaşdırılmış
idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirmək üçün menecer heyəti
təqdim edir.

9.2. Xarici iqtisadi fəaliyyətin formaları
Dünya təcrübəsində xarici iqtisadi fəaliyyətin (XİF) müxtəlif
xormalarından istifadə edilir. Məlumdur ki, ayrı-ayrı ölkələr birbirindən təbii-coğrafi, elmi-texniki, əmək resursları, istehsalın
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tarixi inkişaf ənənələri və s. görə fərqlənirlər. Ona görə də hər
hansı bir ölkədə bir məhsul nisbətən daha ucuz başa gəldiyi,
yaxud daha yüksək texnologiyaya əsaslandığı halda digər ölkədə
belə bir məhsul istehsalı yalnız arzu edilə bilər. Odur ki, qarşılıqlı
münasibət zəminində bir ölkənin müəyyən təlabatının başqa ölkələrdə hazırlanmış məhsullarla təmin olunması zərurəti yaranır.
Məhz beynəlxalq əmək bölgüsü istehsalın beynəlmilləşdirilməsi
prosesində həlledici rola malikdir.
Bütünlükdə XİF-in ən geniş yayılmış formalarına: xarici ticarət; texniki-iqtisadi əməkdaşlıq və elmi-texniki əməkdaşlıq aid
edilir. Lakin onların hər biri də müvafiq alt proqramlara ayrılır
(şəkil 9.1).
Dünya ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı beynəlxalq əmək bölgüsü (BƏB) əsasında inkişaf edir. BƏB ölkələr arasında ticarət və
kapital ixracının, kreditlər verilməsinin, eləcə də elmi-texniki
əməkdaşlığın genişlənməsinə əsaslanır. Məhz BƏB dünya bazarı
inkişafının obyektiv əsasını təşkil edir.
Beynəlxalq əmək bölgüsü üzrə elmi nəzəriyyədə klassiklərin
ən böyük nailiyyətlərindən biri “müqayisəli istehsal xərcləri”
nəzəriyyəsinin yaranmasıdır. Bu nəzəriyyə beynəlxalq ticarət
haqda iqtisadi təlimin “Klassik” əsası kimi qiymətləndirilir.
Müqayisəli xərclər nəzəriyyəsinin əsasında isə ayrı-ayrı ölkələrin istehsal şəraitindəki mövcud fərqlər dayanır. Bu nəzəriyyə
hazırki dövrdə istehsal amillərinin nisbəti nəzəriyyəsi kimi yeni
şəkil almışdır. Ayrı-ayrı ölkələrin müxtəlif səviyyədə malik olduqları əmək, torpaq və kapital kimi istehsal amilləri, həmin ölkələrdə məhsul istehsalına çəkilən xərclərin də fərqli səviyyələrdə
olmasına səbəb olur.
Xarici ticarət xarici iqtisadi əlaqələrin ənənəvi və ən çox
inkişaf etmiş formasıdır. Təxmini hesablamalara görə, xarici
iqtisadi əlaqələrin 80%-i xarici ticarətin payına düşür. Beynəlxalq
ticarət beynəlxalq əməkdaşlığın əksər növlərini əlaqələndirir.
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Şəkil 9.1. Firmanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin formaları
«Xarici ticarət» dedikdə, ölkənin hər hansı bir digər ölkə ilə
ödənilən idxal və ixrac əməliyyatlarından ibarət ticarəti başa
düşülür. Çoxtərəfli xarici ticarət fəaliyyəti əmtəə ixtisaslaşmasına
görə, hazır məhsul, maşın və avadanlıqlar, xammal, xidmət və
texnologiya ticarətinə bölünür. Son onilliklərdə maliyyə resursları
ilə ticarət (istiqraz və səhmdər) sürətlə artır.
Hər bir ölkə üçün xarici ticarətin rolu əvəzedilməzdir. C.Saksın fikrincə, «dünyanın istənilən ölkəsinin iqtisadi uğuru xarici
ticarətdən asılıdır. Heç bir ölkə dünya iqtisadi sistemindən təcrid
olunmuş şəkildə sağlam iqtisadiyyat yarada bilməz».
Beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında yaranan əlaqə formasıdır. Müasir beynəlxalq münasibətlər dünya ticarətinin fəal inkişaf
tempi ilə xarakterizə olunur, milli iqtisadiyyatın inkişafında isə
yeni, spesifik əlamətlər baş verir.
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Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında struktur dəyişiklikləri baş verir, istehsalın ixtisaslaşması və kooperasiyası milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığını
gücləndirir. Bununla da, beynəlxalq ticarət əlaqələri fəallaşır. Hər
il dünyada istehsal olunan məhsulların 25%-i beynəlxalq ticarət
sisteminə daxil olur. Beynəlxalq ticarət istehsala nisbətən daha
sürətlə artır. Ümumdünya ticarət təşkilatının tədqiqatına görə,
dünyada hər il istehsalın 10% artımına qarşı, dünya ticarəti 16%
artır. Ona görə də, onun inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaranır.
Xarici ticarət iqtisadi artım üçün güclü amilə çevrilir. Eyni
zamanda ölkələrin beynəlxalq ticarət mübadiləsindən asılılığını
əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Beynəlxalq ticarət bütün dünya ölkələri ticarətinin məcmusunu
əhatə edir. Lakin «beynəlxalq ticarət» anlayışı daha dar mənada da
başa düşülə bilər. Belə ki, o, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
ölkələrin, hər hansı qitənin, bölgənin (məs., Şərqi Avropa, Şimali
Amerika və s.) xarici ticarətinin məcmusunu da əhatə edir.
Beynəlxalq ticarət üç əsas göstərici ilə xarakterizə olunur:
əmtəə dövriyyəsi, əmtəə strukturu və coğrafi struktur.
Xarici ticarət dövriyyəsi beynəlxalq əmtəə mübadiləsində
iştirak edən ölkələrin idxal və ixracının dəyərinin məbləğini birləşdirir. Xarici ticarətin dəyər və fiziki həcmini fərqləndirirlər. Dəyər həcmi müəyyən zaman kəsiyində cari (dəyişən) qiymətlərlə
istifadə edilən valyuta məzənnələri ilə hesablanır. Xarici ticarətin
fiziki həcmi daimi qiymətlərlə hesablanır. Onun əsasında müqayisəli qiymətlərlə xarici ticarətin real dinamikası müəyyən olunur.
İstehsal amillərinin tez-tez dəyişməsilə bağlı, xarici ticarətin
inkişaf nəticələrinə xüsusi diqqət vermək lazımdır. Uzun müddət
istehsal amilləri daimi qalmırlar, belə ki, kapital yığımı çoxalır,
istehsal dövriyyəsinə isə yeni faydalı qazıntılar, yeni ərazilər cəlb
olunur.
Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarında dünya ticarətinin sürətli
artımı ABŞ, İtaliya, Kanada və İspaniyada idxalın artım sürəti,
qrup ölkələr arasında isə ticarətn genişlənməsi, həmçinin inkişaf
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etmiş ölkələrində və Uzaq Şərq regionu, Yaponiya və Latın Amerikasında təsərrüfat konyukturasının sürətli artımı ilə əlaqədardır.
Təxmini hesablamalara görə, əgər dünya miqyasında ticarət
qadağaları ləğv edilərsə, on il ərzində əmtəə bazarlarının həcmi
hər il orta hesabla 6% artacaqdır. Bu isə 60cı ildən başlayaraq
indiyə qədər olan dövr üçün ən yüksək göstərici olacaqdır.
XX əsrin ikinci yarısından etibarən dünyada ticarət olduqca
qeyri-bərabər inkişaf etməyə başlamışdır. Bu isə öz növbəsində
dünya bazarında qüvvələr nisbətinə təsir etmişdir. Ayrı-ayrı ölkələrin həlledici mövqeyi (xüsusən ABŞ-ın) azalmışdır. Məsələn,
əgər dünya üzrə ixracın 20%-i bu ölkənin payına düşdüyü halda,
1990-cı ildə onun payı 10% olmuşdur. Öz növbəsində Almaniyanın ixracı ABŞ-a yaxınlaşmış, bəzi illərdə isə hətta onu ötmüşdür.
Lakin heç də həmişə ixracın artımı əlverişli nəticələrə gətirib
çıxarmır. Amerikalı iqtisadçı Y.Bxaqvatinin göstərdiyi kimi,
xammal ixracının genişlənməsi, bununla da, iqtisadi artımın əmələ gələməsi ticarət şərtlərinin pisləşməsinə və əhalinin həyat
səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Xammal ixracının
sürətli artması ilə məhz bu məhsulun dünya miqyasında qiyməti
elə düşə bilər ki, bu da iqtisadi artımdan alının səmərəni heçə
endirə bilər. Buna baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələr dünya bazarına əsasən xammal və ərzaq məhsulları, həmçinin sadə
hazır məhsullar göndərirlər. 90-cı illərin əvvəllərində dünya bazarında xammal və ərzaq məhsullarına tələbatın nisbətən azalması inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixrac imkanlarını da azaltdı. Öz
növbəsində xammal və ərzaq məhsulları ixracında inkişaf etmiş
ölkələr xüsusi çəkilərini artırdılar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin
isə bu məhsulların ixracında xüsusi çəkiləri 40%-dən (1960)
28%-ə (1990) endi. İnkişaf etməkdə olan ölkələr ixracda sənaye
məhsullarının xüsusi çəkilərini artırmağa çalışsalar da, inkişaf
etmiş ölkələr tərəfindən müxtəlif formalarda təzyiqə məruz qalırlar. Məsələ ondadır ki, inkişaf etməkdə olan ölkə kimi, Azərbaycanda da ixrac məhsullarının mütləq kütləsini xammallar təşkil
edir. Belə ki, AR DSK-nın məlumatlarına görə 2015-ci ildə ixracın tərkibində xammal kimi çıxış edən mineral yanacaq, neft, qaz
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və kimya məhsullarının xüsusi çəkisi 86%-dən çox olmuşdur.
Ölkədə qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı tədricən xammalın
ixracını azaltmağa, idxalı əvəz edən məhsulların həcminin və çeşidinin artırılmasına təminat yaratmaqdadır.
Qloballaşmanın geniş vüsət aldığı hazırki şəraitdə dünya
ölkələri arasında elmi-texniki, kredit, satış, firmadaxili, firmalararası, üfüqi, şaquli, qarışıq, ölkələrarası, regionlararası və s. bu
kimi sahələrdə baş verən əlaqələr ildən ilə genişlənməkdədir.
Müasir Elmi Texniki İnqilab İstehsal Kooperasiyasının ən zəruri elementi olan elmin də fəaliyyətinə geniş yol açmışdır.
İstehsalın Beynəlxalq Kooperasiyası əməkdaşlığın müxtəlif
formalarını əhatə edir:
1. İstehsal-texnoloji əməkdaşlıq. Burada lisenziyaların verilməsi və mülkiyyətçilik hüququndan istifadə edilməsi; layihəkonstruktor, texnoloji proseslər, məhsulun texnoloji səviyyəsi və
keyfiyyəti, inşaat və quraşdırma işləri, kooperasiyaya daxil olan
müəssisələrin modernləşməsi və s. barədə sənədlərin hazırlanması nəzərdə tutulur.
İstehsalda, standartlaşmada, vahid şəkilə salmaqda, şəhadətnamə verilməsi, istehsal proqramlarının bölüşdürülməsi və s. üzrə
idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi;
2. Kooperasiya əsasında istehsal olunan məhsulların satışı ilə
bağlı iqtisadi proseslər üzrə əməkdaşlıq;
3. Satışdan sonrakı xidmətin göstərilməsi.
Kooperasiya əlaqələrinin tənzimlənməsində aşağıdakı 3 metoddan istifadə edilir:
1. birgə proqramın həyata keçirilməsi;
2. müqavilə əsasında ixtisaslaşdırma;
3. müştərək öirgə müəssisələrin yaradılması.
Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərqərar etdikdən sonra
və 1994-cü ildə dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə imzalanan
«Neft strategiyası» XİF-in və müştərək müəssisələrin yaradılması
intensivliyini əsaslı şəkildə artırmışdır.
Statistik məlumatlara görə, 2016-cı ilin əvvəlində Azərbaycan
ərazisində 1235 vahid xarici və müştərək müəssisə fəaliyyət gös281

tərir. Hazırda Azərbaycan dünyanın 150-dən çox ölkəsi ilə xarici
ticarət əlaqəsi yaratmış və artıq uzun illərdir ki, xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo təmin edilmişdir. Azərbaycanın dünya
ölkələri ilə elm və təhsil sahəsindəki əməkdaşlığı və birgə proqramların həyata keçirilməsi artıq ənənə halına çevrilmişdir.
Azərbaycan neft, qaz, neft məhsulları, kənd təsərrüfatı məhsulları
və investisiya ixrac edən ölkədir və bu sahədəki beynəlxalq
əməkdaşlıq özünün dinamik inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Təkcə
2015-2016-cı tədris ilində Azərbaycanın dövlət və qeyri-dövlət
təhsil müəssisələrində dünyanın 28 ölkəsindən 3425 nəfər xarici
vətəndaş müxtəlif ixtisaslara yiyələnirlər. Həmin tədris ilində
dünyanın 30-dan çox xarici ölkəsində dövlət xətti ilə 2998 tələbə
nüfuzlu ali məktəblərdə müasir ixtisaslar üzrə təhsil alırlar.
XİF-in geniş yayılmış formalarından biri də ölkəyə xarici
investisiyaların və beynəlxalq kreditlərin cəlb edilməsidir. Bu sahədə əldə edilən uğurlar danılmazdır. Belə ki, 1995-2015-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən 220 mlrd. ABŞ
dolları həcmində investisiyaların 106,2 mlrd. dollarını və yaxud
48,2%-ni xarici investisiyalar, 26,2 mlrd. dollarını (12%-ni) xarici ölkələrin maliyyə kreditləri təşkil etmişdir. Hər il Azərbaycanda təşkil edilən beynəlxalq sərgilər ölkəyə mütərəqqi texnologiyaların gətirilməsini sürətləndirir. Ölkə ərazisində yaradılan
sənaye və digər təyinatlı texnoparklarda xarici firmalar yaxından
iştirak edirlər. Xarici ölkələrdə SOCAR-ın iştirakı ilə müştərək
müəssisələrin, yanacaqdoldurma məntəqələrinin yaradılması da
istehsal-texnoloji, texniki-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə imkan yaratmışdır.
Azərbaycan ərazisində fəaliyyətdə olan birjalarda və valyutadəyişmə məntəqələrində xarici valyutların alqı-satqısı mütəmadi
olaraq təşkil edilmişdir.
Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi üzrə təşkil edilən hərraclarda xarici vətəndaşların iştirakı da XİF-in formalarından biri
kimi çıxış edir.
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9.3. Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası
Xarici iqtisadi fəaliyyət – dövlətin idxal və ixrac, gömrük
rüsumları, tariflər, məhdudiyyətlər, xarici kapitalın cəlb olunması,
kapitalın xaricə ixracı, xarici istiqrazlar, digər ölkələrə iqtisadi
yardımların göstərilməsi və birgə iqtisadi layihələrin gerçəkləşdirilməsi sahəsində dövlət siyasəti deməkdir.
Xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək üçün Azərbaycanda
böyük potensial imkanlar mövcuddur. Onlara zəngin təbii resurslar, əlverişli coğrafi mövqe, yüksək demoqrafik potensial, qarşılıqlı investisiyalar və birgə müəssisələr vasitəsilə rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsal etməyə imkan verən güclü istehsal strukturları, tranzit nəqliyyat marşrutları və s. aiddirlər.
Xarici iqtisad fəaliyyət (XİF) dünya bazarında müəyyən
imtiyazlara malik ölkələrin iqtisadiyyatı əldə etmələrinə və daxili
bazarı xarici malların rəqabətindən müdafiə etmələrinə yönədilmiş tədbirlər sistemidir. Dünya ölkələrinin hər birinin başlıca
məqsədi malik olduğu iqtisadi potensialdan maksimum istifadə
etməkdir. Bununla yanaşı, hər bir ölkənin beynəlxalq əhəmiyyəti
o ölkənin iqtisadi potensialı, dünya əmtəə və xidmətlər istehsalında rolu, texnologiyasının, maliyyəsinin dünya iqtisadi sistemində
payı ilə müəyyənləşir.
Beynəlxalq əmək bölgüsünə əsaslanan dünya ölkələrinin milli
iqtisadiyyatları arasında yaranan elmi-texniki, istehsal, ticarət,
maliyyə-valyuta, pul-kredit və informasiya əlaqələrindən ibarət
müxtəlif təsərrüfatçılıq münasibətləri sistem şəklində özünü göstərir. Xarici iqtisadi fəaliyyət təsərrüfatçılıq həyatının inkişafına
dair qanunauyğunluqlar əsasında inkişaf etsə də, aşağıdakı özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir:
- təsərrüfatçılıq münasibətləri milli sərhədlər çərçivəsindən
kənara çıxır və daha geniş əraziləri əhatə edir;
- tərkibinə və həcminə görə yeni əlavə ehtiyatlar iqtisadi
dövriyyəyə cəlb edilir;
- beynəlxalq miqyasda ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən istehsal
amillərinin və onların nəticələrinin xaricə yerləşdirilməsi baş verir;
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- belə dünya təsərrüfatçılıq əlaqələrini təmin edən xüsusi (maliyyə, valyuta, gömrük və s.) alətlər və mexanizmlər fəaliyyət göstərir;
- yaradılan beynəlxalq və milli xüsusi təşkilati strukturların
iştirakı və köməkliyilə bu ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr həyata
keçirilir və tənzimlənir.
Deməli, müasir şəraitdə hər hansı ölkə ümumbəşəri nailiyyətlərə əsaslanaraq öz iqtisadiyyatını sürətlə inkişaf etdirmək, ölkə
əhalisinin maddi rifah halını yüksəltmək istəyirsə, onda beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin iştirakçısına çevrilməli və xalqın
milli mənafelərini daha yüksək səviyyədə əks etdirən mövqe
tutmalıdır. Bu məqsədlə nail olunması ilə XİF daha dərindən
tədqiq olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan
sonra onun xarici iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən
birini beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi qurumlarla əlaqələr
təşkil etmişdir. Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət qədər iş
görülmüşdür. Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta
Fonduna, Dünya Bankına, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankına, İslam İnkişaf Bankına, 1999-cu ildə Asiya İnkişaf
Bankına üzv qəbul edilmişdir.
Müstəqillikdən sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əsas
hədəflərindən biri xarici iqtisadi əlaqələrin düzgün istiqamətdə
qurulması olmuşdur. Əgər 1997-ci ildə Azərbaycan dünyanın 84
ölkə ilə qarşılıqlı xarici ticarət əlaqələri həyata keçirmişdirsə,
2015-ci ildə onların sayı 165-ə çatmış, o cümlədən idxal tərəfdaşların sayı 80-dən 147-yə; ixrac tərəfdaşların sayı isə 58-dən
111-ə çatmışdır (cədvəl 9.1).
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Cədvəl 9.1.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinə cəlb edilən
ölkələrin sayı *
İllər

Xarici ticarət dövriyyəsi həyata keçirən ölkələrin sayı
84
122
135
138
139
140
137
148
151
156
149
150
165

o cümlədən
idxal tərəfİ\ixrac tərəfdaşlarının sayı daşların sayı
80
58
118
84
132
97
135
95
132
91
134
89
130
95
132
111
139
106
144
110
141
105
137
110
147
111

1997
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*) Cədvəl müəllif tərəfindən AR DSK-nın 1998-2015-ci illər üzrə
«Azərbaycanın xarici ticarəti», İllik statistik məcmuələrinin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafını təmin etmək üçün böyük üstünlüklər verir. Məhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi
əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan dövləti son illər ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Təkcə 2005-2015-ci
illərdə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 3 dəfə, o cümlədən
idxalın həcmi 2,2 dəfə, ixracın həcmi isə 3,8 dəfə artmışdır. Həmin dövrdə müsbət saldo təmin olunmuş, lakin dünyada baş verən iqtisadi və maliyyə böhranı xarici ticarət dövriyyəsinin, o
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cümlədən ixracın azalmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, təkcə
2014-2015-ci ildə ölkədə xarici ticarət dövriyyəsi 34,6%, ixracın
həcmi isə 45,3% azalmışdır (cədvəl 9.2).
Cədvəl 9.2.
Xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası
Əvvəlki ilə nisbətən faktiki
qiymətlərlə, faizlə
illər
ticarət
ticarət
idxal
ixrac
saldo
idxal
ixrac
dövriyyəsi
dövriyyəsi
2005
8558,4
4211,2
4347,2
136,0
120,0
119,8
120,2
2006
11638,9
5266,7
6372,2
1105,5
136,0
125,1
146,6
2007
11771,7
5713,5
6058,2
344,7
101,1
108,5
95,1
2008
54926,0
7170,0 47756,0 40586,0
466,6
125,5
788,3
2009
20824,5
6123,1 14701,4 8578,3
37,9
85,4
30,8
20101
33160,7
6600,6 26560,1 19959,5
106,5
105,0
106,9
20102
27960,8
660,6
21360,2 14759,6
120,0
105,0
125,3
20111
44161,7
9756,0 34405,7 24649,7
104,0
145,3
92,6
20112
36326,9
9756,0 26570,9 16814,9
103,9
145,3
88,7
20121
43813,5
9652,9 34160,6 24507,7
95,5
96,9
95,1
20122
33560,9
9652,9 23908,0 14255,1
89,3
96,9
86,2
20131
43554,1
10712,5 32841,6 22129,1
102,7
109,1
100,7
20132
34687,9
10712,5 23975,4 13262,9
106,3
109,1
105,1
20141
39407,5
9187,7 30219,8 21032,1
95,7
85,4
99,0
20142
31016,3
9187,7 21828,6 12640,9
94,1
85,4
98,0
20151
25781,0
9221,4 16559,6 7338,2
99,8
99,5
99,9
20152
20645,9
9221,4 11424,5 2203,1
96,6
99,5
95,4
1) Statistika məlumatı – hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış,
lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii
qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla məlumatlar
daxil edilmişdir;
2) Gömrük məlumatı – hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi tam
başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə
alınmaqla.
Mənbə: Azərbaycanın xarici ticarəti. Bakı, «DSK», 2016, s. 12.
Milyon ABŞ dolları ilə

Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin coğrafiyası ildən-ilə
genişlənir. Respublikanın ikitərəfli əməkdaşlıqda qonşu dövlətlərlə əlaqələri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən bu məqama xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Bu fikri Türkiyənin timsalında nəzərdən keçirək. Qardaş və
dost dövlətlə əlaqələr daim yüksələn xətlə inkişaf edir. Həm
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regionun, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına töhfə verən Cənubi Qafqaz enerji dəhlizi, ilk növbədə,
Azərbaycan və Türkiyənin siyasi iradəsilə gerçəkləşmişdir.
Hazırda bu dəhlizi daha da gücləndirmək üçün yeni bir layihəyə
başlanılmışdır. Başqa sözlə, Azərbaycandan nəql olunacaq təbii
qazın Türkiyə üzərindən tranzit daşınması məqsədilə boru
xəttinin inşasını nəzərdə tutan TANAP və TAP layihəsinə start
verilmişdir. Həmçinin bu gün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin reallaşdırılması da uğurla davam edir. Heç bir xarici
şirkətin və beynəlxalq maliyyə təşkilatının iştirakı olmadan məhz
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən bu layihə Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin fəallaşmasına, yükdaşımaların əhəmiyyətli
dərəcədə artmasına və nəticə etibarilə regional inkişafın sürətlənməsinə gətirib çıxaracaqdır.
İkitərəfli əməkdaşlıqda qonşu Rusiya ilə olan münasibətlərə
də mühüm önəm verilir. Azərbaycanın bu ölkə ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələri ildən-ilə genişlənir. Hazırda Rusiya respublikamızın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2015-ci ildə iki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin həcmi 1,9 milyard ABŞ dollarından çox olmuşdur.
Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Rusiya Federasiyasının əksər
subyektləri ilə birbaşa əməkdaşlıq əlaqələri yaratmış, onların bəziləri ilə hökumətlərarası sazişlər bağlanılmışdır. Bu gün qonşu
ölkənin 90-dan artıq regionu Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və
qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin 80 faizindən çoxu həmin regionların payına düşür.
AR DSK-nın məlumatalına görə, 2015-ci ildə idxalın strukturunda Avropa ölkələrinin xüsusi çəkisi 54,4%, Asiya ölkələri
33,6%, Amerika 11,6% təşkil etmiş; ixracın tərkibində isə, onların payı uyğun olaraq 64,6%, 27,9% və 4,9% olmuşdur (cədvəl
9.3 və 9.4).
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Cədəvəl 9.3.
İdxalın coğrafi quruluşu
Coğrafi regionlar
2011 2012
2013
100,0 100,0 100,0
CƏMİ
o cümlədən
Avropa
57,9
49,7
57,0
Asiya
32,6
39,3
34,3
Amerika
9,1
10,4
7,7
Afrika
0,2
0,4
0,8
Okeaniya
0,2
0,2
0,2

2014
100,0

2015
100,0

55,0
35,0
9,6
0,1
0,3

54,4
33,6
11,6
0,1
0,3

Cədəvəl 9.4.
İxacın coğrafi quruluşu
Coğrafi regionlar
2011 2012
2013
2014
2015
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CƏMİ
o cümlədən
Avropa
71,5
52,9
54,0
57,2
64,6
Asiya
18,9
38,5
39,9
35,7
27,9
Amerika
8,6
6,7
4,1
4,6
4,9
Afrika
1,0
1,8
2,0
2,5
2,6
Okeaniya
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Mənbə: Azərbaycanın xarici ticarəti. Bakı, «DSK», 2016, s. 33, 34.
Ölkəmizin dinamik sosial-iqtisadi inkişafı Azərbaycanın
dünya birliyinə inteqrasiyasının gücləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın inkişafı, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Xarici iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir.
Azərbaycanın dövlət səviyyəsində reallaşdırdığı xarici iqtisadi siyasət strategiyasına, strateji məhsulların idxalına və ixracında
bütün fiziki və hüquqi şəxslərin bərabər hüquqlarının təmin olunması və inhicarçılığın qarşısının alınması istiqamətində görülən
işlər, daxili bazarın marketinqinin düzgün qurulması, gömrük
prosedurlarının sadələşdirilməsi, xarici ticarətin liberallaşdırılma288

sı, eləcə də əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və s. məsələlər və o cümlədən, xarici iqtisadi əlaqələrin həcminin və coğrafiyasının bir qədər də genişləndirilməsi daxildir. Bundan başqa,
2020-ci ilə qədər Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasında
qeyri-neft sektorunun həcminin adambaşına 1000 ABŞ dollarına
və yaxud ümumilikdə 10 milyard dollara qədər artacağı hədəf
olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda, 2020-ci ildə ölkəmizin qeyri-neft ixracının ümumi idxala bərabər olacağı da proqnozlaşdırılır. Bu isə Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsində, neft hasilatının tükəndiyi dövrdə ticarət saldosundakı üstünlüyün qorunub saxlanmasında müsbət rol oynayacaqdır.
Ölkəmizin iqtisadi uğurlarının xaricdə geniş təbliğ edilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətinin vacib istiqamətlərindəndir. Bu
məqsədlə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində qazanılan uğurlar, yaradılmış əlverişli biznes və investisiya imkanları daha geniş təbliğ
olunacaqdır. Bununla yanaşı, Azərbaycanın tranzit və turizm imkanlarının geniş təşviq edilməsi istiqamətində də işlər aparılır.
TAP, TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb magistral avtomobil yolları, yeni hava limanları, geniş turizm infrastrukturu ilə bağlı təbliğatın aparılması
Azərbaycanın artan tranzit və turizm imkanlarından xarici tərəfdaşların faydalanması işinə öz müsbət töhfəsini verəcəkdir.
«Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasında
və Azərbaycan Respublikasının Milli iqtisadiyyatın perspektivi
üzrə Strateji Yol Xəritəsində, eləcə də son illər qəbul edilmiş
dövlət proqramlarında xarici iqtisadi fəaliyyətin başlıca istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Onların differensial təsnifatı 9.2 saylı şəkildə əks etdirilmişdir.
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Şəkil 9.2. Azərbaycanın xarici - iqtisadi siyasətinin başlıca
istiqamətləri
Xarici iqtisadi siyasətin əsasını təşkil edən həmin təsnifatda:
- XİF-in liberallaşdırılması, onun tarif metodları əsasında
tənzimlənməsi;
- idxalın optimallaşdırılması məqsədilə mövcud tariflərin
təkmilləşdirilməsi;
- xarici investisiyaların stimullaşdırılması;
- xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın şərtləri və istiqamətlərinin optimallaşdırılması;
- dünyanın iqtisadi mərkəzləri və təşkilatları ilə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi və sairə daxildir.
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İxtisarların siyahısı
ƏMA
BCG
STM
MDB
SWOT
İTQ
TMK
STZ
ASC
APİ
ƏİF
ET və TKİ
BİE
AR DSK
XİF
BƏB
MM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Əsas müvəffəqiyyət amilləri
Boston Consultinq Group
Strateji təsərrüfat mərkəzi
Müstəqil dövlətlər birliyi
GZİT – (güc-zəiflik-imkan-təhlükə)
İstehsal-təşkilati quruluş
Transmilli korporasiya
Strateji təsərrüfat zonası
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Amerika Neft İnstitutu
Əsas istehsal fondları
Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri
Böyük İqtisadi Ensiklopediya
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
Xarici iqtisadi fəaliyyət
Beynəlxalq əmək bölgüsü
Müştərək müəssisə
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İstifadə edilmiş ədəbiyyat
Fərman, Sərəncam və Proqramlar
«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Biznesmenin bülleteni (BB) №26 (56). Bakı, 2001, 21 s.
2. «Xarici investisiyaların qorunması haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Biznesmenin bülleteni (BB) №12 (506). Bakı, 2000, 16 s.
3. «İnvestisiya fondları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
Biznesmenin bülleteni (BB) №11,(273). Bakı, 2000, 20 s.
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tətbiqi və icrası
Qaydaları». Bakı, «Xalq» qəzeti, 14 sentyabr 2001-ci il.
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2004-cü il tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzərə
uzunmüddətli strategiya». «Xalq» qəzeti, 28 sentyabr 2004-cü il.
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında YanacaqEnerji Kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı».
Bakı, «Respublika» qəzeti, 15 fevral 205-ci il.
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı. Bakı, «Xalq»
qəzeti, 17 aprel 2007-ci il.
8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf
Konsepsiyası. Bakı, «Xalq» qəzeti, 30 dekabr 2012-ci il.
9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında sənayenin
inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı». Bakı, «Xalq»
qəzeti, 27 dekabr 2014-cü il.
10. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi
– neft və qaz (kimya məhsulları daxil olmaqla). Bakı, 2016, 88 s.
11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cc il 6 dekabr tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Milli iqtisadiyyatın
perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi». Bakı, 2016, 111 s.
12. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 10 may 2012-ci il
tarixli Q-05 saylı qərarı ilə təsdiq edildmiş dövlət gəlirlərinin
proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsi metodologiyası.
1.

292

13. SOCAR-ın 2025-ci ilə kimi strateji inkişafına dair kompleks planı. Bakı,
2011, 36 s.
14. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. Bakı, «Xarq» qəzeti, 15 aprel
2009-cu ilə.
15. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. Bakı, «Respublika» qəzeti, 28 fevral 2014cü il.
Statistik məcmuələr
16. Azərbaycanın Statistik göstəriciləri. Bakı,«DSK», 2016, 824s.
17. Azərbaycanın sənayesi. Bakı, «DSK», 2016, 244 s.
18. AR DSK-nın 2011-2016cı illər üzrə «Azərbaycanın regionları» İllik
Statistik məcmuələrinin məlumatları.
19. Sosial, iqtisadi inkişaf. Aylıq statistik məcmuə. Bakı, «DSK», 2015, 200 s.
20. Azərbaycanın xarici ticarəti. Bakı, «DSK», 2016, 232 s.
Azərbaycan dilində ədəbiyyatlar
21. Axundov Ş.Ə., Axundov M.Ə. Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Qısa izahlı
lüğət. Bakı, 2001, 672 s.
22. Axundov Ş.Ə. Marketinqin əsasları. Bakı, 2001, 572 s.
23. Atakişiyev M.C., Abbasov H.M., Abbasova N.H. Mikro və
makroiqtisadiyyat. Bakı, «Azərnəşr», 2010-cu il, 508 s.
24. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər
(A.K.Ələsgərovanın ümumi redaktəsi ilə). Bakı, «Avropa» nəşriyyatı,
2015, 332 s.
25. Böyük İqtisadi Ensiklopediya IV cild, Bakı, Şərq-Qərb, 2012, 592 s.
26. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Dərslik). Bakı, «İqtisad Universiteti»,
2011, 464 s.
27. Gənciyev G.Ə. və başqaları. Transmilli korporasiyalar. Bakı, «Elm»,
2007, 192 s.
28. İmran A.M. Menecment (dərslik). Bakı,«Nurlan», 2007,268 s.
29. İsmayılov S.F. Müəssisənin diversifikasiya strategiyası. // Azərbaycanın
Vergi Xəbərləri. №6. Bakı, 2011, s. 61-72.
30. Əliyev T.N., Həsənov Ə.H. Rəqabət qabiliyyətli sənayedə sahibkarlığın
inkişafı. Bakı, 2013, «Avropa», 76 s.
31. Əliyev T.N., Abbaszadə M.T. Kimya müəssisələrində investisiya
siyasətinin formalaşması istiqamətləri (Monoqrafiya). Bakı, «Azərnəşr»,
2010, 256 s.

293

32. Əliyev T.N., Poluxov T.N. Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində
kontrollinq (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil», 2016, 220 s.
33. Əliyev T.N., Babayev M.T. Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrinin
iqtisadi potensialı. Bakı, «Azərnəşr», 2003, 264 s.
34. Əliyev T.N. Marketinqin təşkili və idarə olunması: Neft emalı və neftkimya sənayesi müəssisələrində (Monoqrafiya). Bakı, ADNA, 2004, 568
s.
35. Əliyev T.N., Babayev M.T. Sahənin aktual iqtisadi problemləri (neft emalı
və neft-kimya). Dərs vəsaiti. Bakı, «Elm və təhsil», 2011, 346 s.
36. Əliyev T.N. Xüsusi iqtisadi zonaların təşkili problemləri və inkişaf
perspektivləri. Bakı, «Elm», 2008, 252 s.
37. Əliyev R. M. və başqaları. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və
kreditləşdirilməsi. Bakı, «Nurlan», 2003, 432 s.
38. Kərimov X.Z. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı, «Təhsil» NPM, 208,
440 s.
39. Yahudov X.M. Menecmentin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, «Təhsil» NPM,
2007, 330 s.
40. Yahudov X.M. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı, «Çıraq», 2005,
504 s.
41. Seyfullayev İ.Z. Marketinq. Dərs vəsaiti. Bakı, «Təhsil» NPM, 2011, 404
s.
42. Şahbazov K.A., Məmmədov M.H., Həsənov H.S. Menecment. Dərslik.
Bakı, «Təhsil EİM», 2005, 1000 s.
Rus dilində ədəbiyyatlar
43. Ансофф И. Стратегическое управление: пер с англ/Научн ред.Л.И.
Евенко.-М:, Экономика, 1989-519с.
44. Акмаева Р.И. Стратегическая планирование и стратегический
менеджмент. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2006, 208
с.
45. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего
субъекта. М., Финансы и статистика, 1994, 130 с.
46. Графова Г.Ф., Гуськов С.В. Экономическая оценка инвестиции. М.:
«Дашков и К0» , 2006, 138 с.
47. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник.
М., ИНФРА-М, 2008, 256 с.
48. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. Учебное
пособие. М., «КНОПУС», 2008, 232 с.
49. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. М.,
ИНФРА-М, 2009, 239 с.
50. Минцберг Г., Альстрэнд Б.,Лэмпул Дж. Школы стратегий. «Питер»
2000, 336с

294

51. Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. М.: Сирин,
2003, 280 с.
52. Финансовое управление компаний (под ред. Е.В.Кузнецовой). М.,
«Экономика», 1996, 356 с.
53. И.Н.Маврина. Стратегический менеджмент. Учебное пособие.
Екатеринбург: УрФУ, 2014, 132 с. (Высшие образование).
54. Лисичкин, В.А., Лисичкина М.И. Стратегический менеджмент. М.:
Изд. центр ЕАОИ. 2007. - 329 с.
55. Фатхутдинов. Р. А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. СПб.: Питер, 2003. - 400 с.
56. Фатхутдинов. Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. - 7-е изд.,
испр. и доп. М,: Дело, 2005. - 448 с.
57. И. К. Адизес. “ Идеальный руководитель”. Пер. с англ. – М. «Алпина
паблишер», 2013. – 264 c.
58. Стивенсон. Вильям Дж. “Управление производством”. Пер. с англ. –
М. «Бином», 1999. – 928 c.
59. Малхотра. Н. Маркетинговые иследование. М. 2002. 960c.
60. Друкер Питер Ф.“Эффективный руководитель” М.,2007. – 224 c.
61. Друкер, Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Менеджмент.: Пер. с
англ. - М .: ООО “И.Д. Вильямс", 2010. - 704 с.
62. Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. M. :
Дашков и Ко 2014. - 468 с.
63. Долгов А. И., Прокопенко Е. А. Стратегический менеджмент:
учебное пособие. M.: Флинта, 2011. – 278 c.
64. Петросов А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование:
учебное пособие. M.,MГГУ, 2001. – 454 с.
65. Гатина Л.И. Стратегическое планирование развития предприятия:
учебно-методическое пособие. Издательство КНИТУ. 2012. – 144 с.
66. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Управление изменениями: учебник.
M.: «Дашков и К°» 2017. - 304 с.
67. Силбигер С. MBA за 10 дней. М. «Алпина паблишер», 2014. – 390 c.
68. Х. Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента, пер. с англ.,
«Дело», –М., 1992, 702 с
Türk dilində ədəbiyyatlar
69. Bülent Kobu. “Üretim Yönetimi”. İstanbul, 2010. – 633 c.
70. Hayri Ülgen., S.Kadri Mirze. “İşletmelerde stratejik yönetim” İstanbul,
2007. – 643 c.

295

İnternet resursları
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

http://senaye.gov.az/
https://www.stat.gov.az/
http://www.economy.gov.az
http://www.minenergy.gov.az/
http://www.taxes.gov.az/
http://eco.gov.az/az
http://azpromo.az/
http://www.maliyye.gov.az/
http://www.mlspp.gov.az/
http://www.worldbank.org/
https://www.cbar.az/
http://www.fiu.az/aze/
http://glossary.ru/

Çapa imzalanmışdır: 11.01.2018.
Kağız formatı: 60x84 1/16.
Fiziki çap vərəqi: 18,50.
Tiraj: 300.
_________________________________
“MSV NƏŞR” mətbəəsində çap olunmuşdur.
Ünvan: Bakı ş, Yasamal r, Mətbuat pr, 18/7.
Tel:. 012 539 54 69.
Mob:. +99455 640 00 94.
E-mail: mb.valeh@gmail.com.

296

