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NOVRUZOV O. X. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Regional  

İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Institutunun Doktorantı 

 

STRATEJİ İDARӘETMӘNİN TARİXİ İNKİŞAF MӘRHӘLӘLӘRİ 

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Strateji idarəetmənin tarixi inkişafının araşdırılması. 

Tədqiqatın metodologiyası: tarixilik, sistemli təhlil, məlumatların analizi və sintezi, 

ümumiləşdirmə. 

Tədqiqatın nəticələri: Aparılmış tədqiqat nəticəsində strateji idarəetmənin tarixi inkişafının 

xronologiyası müəyyənləşmiş və hər dövrün özünəməxsus xüsusiyyətləri göstərilmişdir.  

Açar sözlər: strateji idarəetmə, strateji planlaşdırma, strateji düşünmə, stratji idarəetmə 

paradiqması, idarəetmə anlayışı, tarixi inkişaf. 

 

GİRİŞ 

Dünyanın maliyyə-iqtisadi böhranının sarsıt-

maqda olduğu müasir dövrdə istər mikro, istər-

sədə makro səviyyədə sosial iqtisadi inkişaf 

strateji idarəetmənin əhəmiyyətini artırmaq-

dadır. Heç bir strategiya, strateji və hətta 

məqsədli proqramlar ölkənin, regionun, sahə və 

müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini daima inkişaf 

etdirməsədə, həmin regionun iqtisadiyyat sahəsi 

və ya müəssisənin inkişafını düzgün istiqa-

mətləndirmək və insanları bacarıq və qabiliy-

yətlərinə görə rəhbərliyə almaq baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsp edir. 

Təşkilatlar qloballaşma, sürətli dəyişikliklər, 

ictimai, iqtisadi, siyasi və texnoloji sahədəki in-

kişaflar, insanların tələbatlarının dəyişməsi kimi 

səbəblər ilə daha da strateji düşünməyə, strateji 

qərarlar verməyə başqa bir ifadə ilə strateji 

idarəetmə anlayışına istiqamətlənmişlər.  

Strateji idarəetmə planlaşdırma, təşkilatlan-

dırma, icra etmə, qiymətləndirmə və nəzarət 

kimi ümumi idarəetmənin əsas funksiyalarını 

ehtiva edən, bu funksiyaları nizamlı və sistemli 

formada yerinə yetirən bir idarəetmə formasıdır. 

Ancaq strateji idarəetmədə bu əsas funksiyalar 

davamlı və dəyişkən xarici mühitə uyğun-

laşdırılır. 

Strateji idarəetmə anlayışı, indiki zamanda 

çox geniş bir formada istifadə edilməyə başlan-

mışdır. Strateji idarəetmə anlayışını bir sözlə 

ifadə etmək olduqca çətindir. Strateji idarəetmə 

anlayışı, əsasən müəssisə ilə mühiti arasındakı 

əlaqələri təşkil edən və rəqiblərə üstün gəlmək 

və ya fərqlilik yaratmaq üçün müəssisə resurs-

larının effektiv istifadə edilməsini ehtiva edən 

bir məna daşıyır. Bu kontekstə strateji idarəetmə 

tam uzun müddətli və gələcəyə istiqamətlənən 

planlaşdırma prosesi kimi qiymətləndiril-

məməlidir. Çünki müəssisənin fəaliyyət göstər-

diyi mühitdə sürətli dəyişikliklər baş verdiyi 

üçün gələcəyə istiqamətlənən planlar  tərtib et-

mək və bunları tətbiq etmək çox çətindir. 

 

Strateji idarəetmə düşüncəsinin mahiyyəti 

Strateji idarəetmə - təşkilatın strategiyasının iş-

lənib hazırlanması, tətbiqi, qiymətləndirilməsi 

və nəzarət edilməsi prosesidir. Bütün dünyada 

qloballaşma, sürətli texnoloji dəyişikliklər, yeni 

yaranan bazarlar, müştəri gözləntilərinin dəyiş-

məsi nəticəsində ortaya çıxan əzici rəqabət 

qarşısında təşkilatlar daha strateji düşünmək 

məcburiyyətində qalmışlar. 1980-ci illərin əvvə-

lində strateji idarəetmə daha çox özəl sektorda 

məhdud bir mühit tərəfindən tətbiq olunursa, bu 

gün çox sayda təşkilat strateji idarəetməni vasitə 

kimi istifadə edir. 

Strateji idarəetmə fəaliyyətindən  məhrum 

müəssisələr, maliyyə kapitallarını və insan re-

surslarını effektiv formada istifadə edə bilmir, 

qərarlarını vizion istiqamətində deyil gündəlik 

siyasətlərlə əlaqələndirir və kiçik dalğalanmalar-

dan mənfi istiqamətdə təsirlənirlər. Buna görə 

də strateji idarəetmə anlayışı, qeyri-müəyyən və 

olduqca riskli bir mühitdə müəssisəyə müəyyən 

bir istiqamət verir.  

UOT: 330.8; 338 

JEL: M 00 
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 Hansı növ müəssisə olur olsun strategiya 

məqsəd müəyyənləşdirmə ilə əlaqədar olduğun-

dan; strategiyaya sahib olmayan müəssisə, məq-

sədlərini aydın və dəqiq  müəyyən edə bilməz. 

Məqsədləri müəyyən etmək üçün lazımi hesab-

lamaları edə bilməz və beləcə yeni inkişaf meyl-

lərinə kömək edəcək imkanlardan məhrum olar. 

Idarəetmə elmində, xüsusilə firmaların və ya 

şirkətlərin istifadə etdiyi strategiyalar, əvvəl 

strateji planlaşdırma və daha sonra da strateji 

idarəetmə adı verilən bir anlayışın yaranmasına 

səbəb olmuşdur. İndiki vaxtda strateji idarə-

etmə, idarəetmə elmində çox əhəmiyyətli araş-

dırma sahələrindən biridir.  

Bir çox elmi ədəbiyyatlarda strateji planlaş-

dırma və strateji idarəetmə anlayışları tez-tez 

işlədilir. Ancaq araşdırmalar və praktiki fəaliy-

yətlər daha çox strateji planlaşdırma üzərində 

qurulur.  

Strateji idarəetmənin inkişafı, strateji 

planlaşdırmanın formalaşması və inkişafının 

nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. Buna görədə 

çox əvvəllər meydana gəlmiş strategiya anlayı-

şının istifadəsi ədəbiyyatdakı yerini ilk olaraq 

strateji plan ilə tutmuşdur.  

Strateji idarəetmə düşüncəsi müəyyən zaman 

daxilində iqtisadi, siyasi, hüquqi, sosio-mədəni 

və mühit amillərlə bağlı dəyişiklik və transfor-

masiya keçirmiş və keçirməkdədir. Strateji 

idarəetmənin tarixi inkişafı araşdırılarkən, onun 

keçdiyi mərhələlərin və bu mərhələlərdə strateji 

idarəetmə düşüncəsi arasındakı fərqlərin aşkara 

çıxarılması bütünlükdə müasir strateji idarə-

tməni anlamaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Cədvəl 1-də strateji düşüncənin keçdiyi in-

kişaf mərhələləri və bu mərhələlər arasındakı 

fərqlər aydın görünür: [1 s. 63] 

Cədvəl №1 

Strateji idarəetmənin inkişaf tarixinin mərhələləri və onlar arasındakı fərqlər 

İl  Mərhələlər Xüsusiyyətlər 

1880 Elmi idarəetmə dövrünün 

başlanğıcı 

Gələcək haqqındakı təsəvvürlər 

1950 Planlaşdırma 

 

Proqnozlaşdırılan gələcək, hər bir məqsədə fərdi 

yanaşma, nail olunacaq məqsəd 

1960 Uzun müddətli 

planlaşdırma 

Uzaq gələcək, vaxt amili 

1965 Ümumi planlaşdırma Sistemli düşüncə, məqsədlərə ümumi yanaşma, daxili 

qarşılıqlı təsir 

1970 Strateji planlaşdırma İstiqaməti və inkişaf yolunu müəyyənləşdirmə 

1980 

 

Strateji idarəetmə Şəffaflıq, mühit ilə qarşılıqlı təsir, əvvəlki proseslərə 

nəzər salma 

1985 Strateji ssenarilər Alternativ istiqamətlər, yollar və ssenarilərin müəyyən 

olunması 

1990 Strateji görüş Qeyri-müəyyən gələcək və mühit, strateji dəyərlər, 

mədəniyyət 

 

Məlum olduğu kimi müəssisə idarəetməsi 

sənaye inqilabından sonra müəssisələrin ya-

ranması ilə birlikdə istifadə olmağa başlamış-

dır. Bu mərhələdə idarəetmə proseslərinin 

xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi olmuşdur: 

1. Administratorluq və idarəetmə ilə əlaqə-

dar sistemli fəaliyyətlərin başlanmasından 

dərhal sonra, idarəçilər və elm adamlarının 

müəssisələrdə sadə planlaşdırma ilə məşğul 

olduğu görülür. Xüsusilə 1900-1930-cu illərdə 

hakim olan klassik idarəetmə düşüncəsi; əmək 

bölgüsünə söykənən ixtisaslaşmani, ierarxik 

əlaqələri müəyyən etməyi və fəaliyyətlərini 

tənzimləməsini məqsəd hesab etmişdi.  

2. Bu dövrdə əsas diqqət müəssisənin büd-

cəsinə yönəlmişdir. 

3. Büdcələr cari dövrdə olduğu kimi, ma-

liyyə nəzarətində əhəmiyyətli vasitə kimi isti-

fadə edilirdi. Sadə formada gəlirləri və xərc-

ləri əhatə edən büdcələr vasitəsiylə maliyyə 
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nəzarəti təmin edilirdi və bu nəzarət dəyişik-

liklərlə əlaqədar hər hansı vəziyyəti əks 

etdirmirdi. 

4. Bu dövrün son illərində kapitalın plan-

laşdırılması və layihələrin qiymətləndirilməsi 

ön plana çıxırdı. 

Müəssisənin idarəedilməsi problemlərinin 

getdikcə artması nəticəsində, məsələya daha 

sistematik formada yanaşmağa ehtiyac yaran-

mış və 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən el-

mi iş və araşdırmalar başlamışdır. Xüsusilə 

klassik idarəetmə mütəfəkkirlərini bu sa-

hədəki elmi araşdırmaların başlanğıcı kimi qə-

bul etdiyimiz zaman, idarəetmə hadisəsinin 

araşdırılmasında və administratorluq problem-

lərinin təhlil edilməsində elmi metodun tətbiq 

olunmağa başlanması olduqca yeni sayılır. 

Strateji idarəetmənin ortaya çıxması isə 20-

ci əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Müəssisə 

idarəetməsinin yaranmasından strateji idarə-

etmənin ortaya çıxmasına qədər olan dövrü 

bir neçə mərhələyə ayırmaq mümkündür. 

1950-1965-ci illər arasındakı dövr qısa 

müddətli, uzun müddətli və ya ümumi plan-

laşdırma dövrüdür. Bu dövrdə strateji düşün-

cəyə yalnız müəssisə daxilində istifadə edilən 

bir anlayış kimi yanaşılır. Bu dövrdə müəs-

sisələrdə planlaşdırma strateji planlaşdırmaya 

doğru keçid dövrü kimi xarakterizə edilə bilər. 

Strateji planlaşdırma yanaşması. Strateji 

planlaşdırmanın ilk nəzəri əsaslarını Drucke-

rin 1954-cü ildə  “Idarəetmə Praktikası” (The 

Practice of Management) adlı kitabında şərh 

edilən "Məqsədlərlə Idarəetmə" (Management 

by Objectives) yanaşmasının meydana gətir-

diyi deyilə bilər. Druckerə görə, məqsədlərin 

reallaşdırılması üçün hədəflərin yalnız üst 

idarəçilər tərəfindən deyil, bütün idarəçilərin 

iştirakıyla müəyyən olunmalı və bu məqsəd 

və hədəflərə hansı səviyyədə nail olunduğuna 

nəzarət edilməlidir. [3 s. 7-8].  

Strateji idarəetmə sahəsi isə, bir idarəetmə 

anlayışı olaraq 1960-cı illərdə ABŞ-da mey-

dana çıxmışdır. Strateji idarəetmə, ABŞ-da 

ümumi idarəetmənin alt sistemi kimi, Chan-

dlerin 1962-ci ildə "Strategy and Structure" 

(Strategiya və Sturuktur), Ansoffun 1965-ci 

ildə, "Corporate Strategy; An Analytic Appro-

ach to Business Policy for Growth and Expan-

sion" (Təşkilati Strategiya; Böyümə və Inkişaf 

Üçün Fəaliyyət Siyasətinə Analitik Yanaşma), 

Andrewsin 1965-ci ildə təqdim etdiyi "Busi-

ness Policy: Text and Cases" adlı əsərlərinin 

əsasında meydana çıxmışdır. Avropa və digər 

ölkələr, ABŞdakı strateji idarəetmə elmindəki 

araşdırma və inkişafı müşahidə etmiş, xü-

susilə Chandlerin fikirlərinə əhəmiyyət ver-

mişlər. [2 s.113-148].  

Beləliklə, Chandlerin fəaliyyətlərinin 

1960-cı illərdə strategiya anlayışının ədəbiy-

yata gətirilməsinə əhəmiyyətli rolu olmuşdur. 

Ancaq strateji planlaşdırma və strateji idarə-

etmə anlayışlarının idarəetmə elminə daxil 

edilməsində Igor Ansoffun mühüm rolu 

olmuşdur. Strateji idarəetmə anlayışı ilk olar-

aq Ansoff (1974) tərəfindən idarəetmə ədə-

biyyatına gətirilmiş və strateji planlaşdırmaya 

nisbətən yeni bir anlayış kimi istifadə olu-

nur.[4 s. 21] Igor Ansoffun 1965-ci ildə nəşr 

olunan Şirkət Strategiyası (Corporate Strate-

gy), 1979-cu ildə nəşr olunan Strateji Idarə-

etmə (Strategic Management) və daha sonra 

Strateji Idarəetmənin Tətbiq olunması (Im-

plementing Strategic Management) adlı əsər-

ləri strateji idarəetməyə həsr olunmuşdur. An-

soff, təşkilati performansın artırılmasında, 

strateji idarəetmənin çox əhəmiyyətli rol oy-

nadığına inanırdı. [7 s.17] 

Ansoffun inkişaf etdirdiyi Strateji 

Müvəffəqiyyət Paradiqması əsasən beş ünsür-

dən ibarətdir:  

1 Bütün təşkilatlar üçün universal müvəf-

fəqiyyət standartı yoxdur. Hər bir müəssisə, 

təşkilat müvəffəqiyyət üçün oxşar və ya fərqli 

standartlardan istifadə edə bilər. 

2 Təşkilatın xarici və daxili mühitinin təh-

lili (SWOT təhlil), müvəffəqiyyətli strategiya-

lar işləyib hazırlamaq üçün üçün çox əhəmiy-

yətlidir.  

3 Təşkilatda yaradılan strategiyalar təşkila-

tın xarici və daxili mühitinə uyğun olmalıdır.  

4Təşkilatda strategiyanın optimallaşdırıl-

ması üçün idarəetmə effektiv olmalıdır.  

5 Idarəetmədə yetkinlik üçün lider və ida-

rəçilərin təşkilatın sosioloji, psixoloji, siyasi 

və antropoloji mühitini dərk etmələri əsas 

şərtlərdən biridir.  
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 Digər tərəfdən, strateji düşünməyə dair 

araşdırmaların inkişafında müəssisələrin üst 

səviyyə idarəçilərinin və konsaltinq şirkət-

lərinin də faydası olmuşdur. Böyük ölçülü 

müəssisələrin meydana çıxmasından baş-

layaraq təşəbbüskarlar və idarəçilər strateji 

məsələlər ilə maraqlanırlar. Ford Compa-

nydan Henry Ford, General Motorsdan Alfred 

Sloan, IBM-dən Tomas Watson kimi böyük 

təşəbbüskarların düşüncələri və fəaliyyətləri 

strateji məsələlərə nə qədər həssas olduqlarını 

göstərir. Daha sonra böyük şirkətlərin idarəçi-

lərinin yazdıqları nəzəriyyələr strateji düşün-

cənin dərinləşməsinə və əhatəsinin genişləmə-

sinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. İdarəçilər-

lə yanaşı, McKinsey və Boston Consulting 

Group (BCG) kimi konsaltinq şirkətləri 

strateji idarəetmə düşüncəsinin inkişafına 

əhəmiyyətli təsir göstərməklə yanaşı, 1960-cı 

illərdə strateji idarəetməyə dair tədqiqatlar 

aparan konsaltinq şirkətlərinin yaranmasında 

liderlik etmişlər. Bütün bunların nəticəsi kimi, 

strateji idarəetmə mühitində elmi-praktiki 

fəaliyyətlərlə yanaşı sosioloji məzmunda 

strateji idarəetmə cəmiyyətinin meydana 

gəldiyi də müşahidə edilmişdir [2 s. 120-122].  

Beynəlxalq miqyasda strateji idarəetmə sa-

həsinin intellektual sturukturunu birbaşa təhlil 

edən iki tədqiqatın mövcudluğundan bəhs edi-

lir. Bunlar, “Strategic Management Journal” 

da 2004-də nəşr olunan "Changes in the Intel-

lectual Structure of Strategic Management 

Research: A Bibliometric Study of the Strate-

gic Management Journal" ilə 1980, 2000 və 

2008-də nəşr olunan "The Intellectual Structu-

re of the Strategic Management Field: An Au-

thor Co_Citation Analysis" adlı tədqiqatlardır.  

Hər bir ölkədə stratji idarəetmə və strateji 

araşdırmalar müxtəlif səbəblərdən irəli gəlmiş-

dir. Lakin bunlar arasında oxşar səbəblər də var. 

Bu səbəblər ondan ibarətdir ki, strateji idarə-

etmə və araşdırmalar böyük şirkətlərin yaran-

ması, müəssisələr arasındakı əlaqələrin intensiv-

ləşməsi, daxili və xarici bazarlarda yaranan rə-

qabət və çətinliklərdən irəli gəlmişdir. [5 s.241] 

ABŞ-dakı strateji araşdırmaların səbəblə-

rinə aşağıdakıları missal göstərmək olar:  

1.1960-cı illərdə xüsusi sektorda meydana 

çıxan və gedikcə böyüyən müəssisələrdə ida-

rəetmə və qərarların koordinasiyası zamanı 

yaranan problemlər,  

2. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 

meydana çıxan yeni sahələr və böyük imkan-

lardan yaranmaq üçün ehtiyac duyulan inves-

tisiya,  

3. İdarəçinin rolunun əhəmiyyətini gös-

tərən dərsliklərinin tədris olunması 

4. Əmtəə və xidmətlərin satışında idarəet-

mənin müəssisənin xarici mühitinə doğru 

istiqamətlənməsi.  

Amerikan konsaltinq şirkəti, Bain Compa-

nyın 2005-ci ildə etdiyi "Idarəetmə Vasitələri 

(Management Tools) Anketi"nin nəticələri 

bizə aşağıdakı fikri ifadə etməyə imkan verir: 

Dünyada özəl sektor sahəsində strateji plan 

tətbiqlərilə bağlı müxtəlif tədqiqatlar mövcud-

dur. Bu gün özəl sektorda strateji plan çox 

geniş bir sahədə tətbiq olunur. Bunu beş 

qitədən 960 böyük şirkət də həyata keçirilən 

və şirkətlərin ən çox istifadə etdikləri idarəet-

mə vasitələrini və onların təminat səviyyəsini 

müəyyən etməyə istiqamətlənən anket sor-

ğusu aparılmışdır. Anketin nəticələri; strateji 

planlaşdırmanın 79% istifadə intensivliyi ilə 

birinci sırada iştirak etdiyini göstərir. Bu nə-

ticə strateji planlaşdırmanın şirkətlər üçün ge-

niş istifadə edilən bir idarəetmə vasitəsi 

olduğunu göstərir.  

Strateji plan və strateji idarəetmə baxımından 

dövlət-özəl sektorun fərqliliklərini araşdıran 

tədqiqatlar son vaxtlar daha da konkretləşmiş, 

dövlət sektorunda strateji idarəetmənin tətbiqinə 

adaptasiya olunmağa başlamışdır. Bu sahədə 

strateji idarəetmənin ilk olaraq tətbiq olunmağa 

başladığı Amerikada; Theodore və digərləri 

(2010) "Strateji Idarəetmə" adlı əsərlərində 

2010-cu ilə qədər bu sahədəki müxtəlif nəşriy-

yatlarda nəşr olunmuş 34 elmi tədqiqat işini 

analiz edərək qiymətləndirmişdir. [6 s.523] 

Bu tədqiqatın sonunda, dövlət təşkilatların-

da strateji idarəetmə fəaliyyəti ilə bağlı 

apardıqları tədqiqat vasitəsilə silsiləvi empirik 

boşluqların olduğunu müəyyən etmişlər. 

Strateji planlaşdırma sahəsində ən problemli 

sahə, qapalı fərziyyəyə söykənən araşdırma və 

müzakirələrin, tətbiqə söykənən empirik araş-

dırmaların dəstəyi olub olmadığını yoxlama-

dan performans artımına yol aça bilməsidir. 
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Bundan başqa, strateji planlaşdırma prosesləri 

ilə təşkilati nəticələr arasındakı əlaqələrin zəif 

olduğu və nəticələr arasındakı fərqlərin nadir 

halda müzakirə edildiyi müəyyən olunmuşdur.  

Theodore və digərlərinin tədqiqatlarına 

görə, mövcud bir çox araşdırma qiymətli olsa 

da, bu informasiyalar potensial olaraq birtə-

rəflidir və ideal hesab oluna bilməz. [6 s. 524]  

1980-ci illər rəqabət və sektor təhlili 

fəaliyyətlərinin başladığı dövrdür. Bu dövrdə 

strategiya sahəsində üstün dəyərlərin yaradıl-

masında və üstün təşkilati performansın şərh 

edilməsində istifadə edilən iki əsas 

paradiqmadan biri olan (Bu paradiqmalardan 

birincisi "Sənaye Təşkilat Nəzəriyyəsi" və 

ikincisi "Resurs əsaslı nəzəriyyə"dir.) "Sənaye 

Təşkilat Nəzəriyyəsi" öz damğasını vurmuş-

dur. “Sənaye təşkilat nəzəriyyəsi” strateji 

idarəetmə yanaşmasına fərqli bir baxış bucağı 

gətirmişdir. Bu nəzəriyyəyə görə müəssisələr 

rəqabət üstünlüyünü təmin etmək üçün istifa-

də etdikləri strategiyaların müəyyən edilməsi 

zamanı müəssisələrin daxil olduğu sənaye 

sahəsini inkişaf etdirmələrinin yəni müəssisə 

xarici amillərin araşdırılmasının vacib olduğu 

vurğulanır.  

1990-cı illər isə strateji idarəetmədən bir az 

kənara çıxıldığı dövrdür ki bu dövr ədəbiy-

yatda "Strateji baxış" dövrü kimi adlandırılır. 

Bu dövrdə isə strategiya sahəsində üstün 

dəyərlərin yaradılmasında və üstün təşkilati 

performansın şərh edilməsində istifadə edilən 

iki əsas paradiqmadan ikincisi olan "Resurs 

Əsaslı Nəzəriyyə"nin inkişaf etdirildiyi görü-

lür. Resurs əsaslı nəzəriyyə, müəssisə strate-

giyalarının yaradılmasında müəssisənin daxili 

amillərinin nəzərə alınmasının vacib olduğunu 

müdafiə edir.  

1990-cı illərin ikinci yarısından etibarən isə 

müəssisələrin gələcəyi görə bilmədiyi, müəs-

sisə mühitinın qeyri-müəyyənliklərlə dolu ol-

duğu fikirlərin yayıldığı və müəssisə mədə-

niyyəti və strateji dəyərlərin ön plana çıxdığı 

müşahidə olunur.  

 

NӘTİCӘ 

Strateji idarəetmənin tarixi inkişafına nəzər 

saldıqdan sonra bu inkişafı aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1950-ci illər – Bu dövrdə baza fəaliyyət kimi 

büdcə, istehsalın planlaşdırılması və nəzarət 

kimi xarakterizə olunur. Adaptasiya mərkəzi isə 

büdcə vasitəsilə maliyyə nəzarətidir. Bu dövr 

üçün maliyyə, büdcələşmə, kapitalın planlaş-

dırılması və proyekt qiymətləndirmə üsul və 

anlayışları xarakterikdir. Təşkilati göstərici kimi 

maliyyə nəzarəti əsas götürülür.  

1960-cı illər – müəssisə planlaşdırılması 

baza fəaliyyət kimi müəyyənləşir. Adaptasiya 

mərkəzi planlı inkişafdır. Bazar proqnozları, 

diversifikasiya və sinergetika anlayışları və 

üsullarından istifadə olunmuşdur. Təşkilati 

göstərici kimi planlaşdırmanın hər bir mərhə-

ləsinin inkişafı, çoxprofilli sturukturun yaran-

masımüəyyən edilmişdir. 

Adaptasiya mərkəzini portfel planlaşdır-

ması təşkil edir. Portfel planlaşdırmasının bir 

ünsürü kimi strateji təsərrüfat vahidləri, 

təcrübə əyriləri, bazar payı transformasiyası 

kimi anlayışlar xarakterikdir. Təşkilati gös-

təricilərə stratji nəzarət və maliyyə birləşməsi, 

müəssisə ilə mərkəz atrasında dialoq kimi 

strateji planlaşdırma aid edilir. 

1980-ci illər – rəqabət və sahə təhlili baza 

fəaliyyət hesab olunur. Sahə və bazar seçmə, 

onlar arasında mövqeləşmə adaptasiya mərkəzi 

kimi hesab olunur. Sahə sturukturunun və 

rəqabətin təhlili əsas anlayışlardır. Cəlbedici 

olmayan şirkət vahidlərinin ləğv edilməsi, aktiv 

kapital idarəetməsi əsas təşkilati göstəricilərdir.  

1990-cı illər – rəqabət üstünlüyü baza fəaliy-

yət hesab olunur. Müəssisənin rəqabət üs-

tünlüyü və strategiyanın dinamik ölçülməsi dap-

tasiya mərkəzidir. Resursların təhlili, təşkilat 

tutumu və kafiliyin təhlili, sürət təhlilləri, cavab 

verə bilmə səviyyəsi əsas anlayışlardır. Şirkətin 

resturuktrizasiyası, stratji birliklər, idarəetmə 

informasiya sistemi, insan resurslarının idarə-

edilməsi, yeni təşkilati formalar vasitəsilə 

təşkilati qabiliyyət və tutumun yenidən qurul-

ması əsas təşkilati göstəricilərdir 
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