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Xülasə 
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının müstəqillikdən sonraki dövründə tikinti sektorunun idarə 

edilməsinin iqtisadi dinamikası tədqiq edilib. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycanda  tikinti sektoru 

dinamik inkişaf edir və bu sahədə ənənəvi təcrübə ilə müasir təcrübənin sintezi prosesi davam edir. Bu 

proses tikinti şirkətlərinin iqtisadi səmərəlilik baxımından yeni strateji idarəetmə mexanizminin 

formalaşmasına şərait yaradır.    

Açar sözlər: tikinti, strateji idarəetmə, iqtisadi, dövlət, sektor, bazar iqtisadiyyatı, inkişaf. 

   

GİRİŞ 

Azərbaycan tikinti və memarlıq sahəsində 

qədim tarixi ənənələrə malikdir. XX əsrin əv-

vəllərində Bakıda neft hasilatı ilə bağlı olaraq 

tikinti işləri genişlənmiş və SSRİ dövründə 

digər iqtisadi sahələrdə olduğu kimi, tikinti 

sektoru da dövlətin inzibati-amirlik sistemi 

çərçivəsində inkişaf etmişdir. Biz, bu gün ti-

kinti sahəsində ənənəvi idarəetmədən bəhs 

edəndə, birinci növbədə bu sahədə dövlətin 

rolunu nəzərə alırıq. SSRİ dövründə məhz bu 

idarəetmə sahəsində böyük nailiyyətlər əldə 

olunmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycanda haki-

miyyətdə olan Ümummilli lider Heydər Əli-

yevin rəhbərliyi altında sənaye, səhiyyə, təhsil 

və mədəni tikinti obyektlərinin, yaşayış evlə-

rinin sayı artmış, şəhərsalma mədəniyyəti in-

kişaf etmiş və tikinti sahəsinin elmi-pedaqoji 

təməli qoyulmuşdur. Bu sahədə milli kadr-

ların yaranması, onların iştirakı ilə Bakı şə-

hərində aparılan tikinti işlərinin artması nəti-

cəsində şəhərin bir neçə dəfə böyüməsi ənə-

nəvi tikinti sahəsinin və həmçinin bacarıqlı 

dövlət idarəçiliyi metodlarının öz dövrü üçün 

mütərəqqi olduğunu təsdiq edir.  

Müstəqillik dövründə tikinti sahəsində 

həyata keçirilən proqram və tədbirlər 

 SSRİ-nin dağılmasından sonra sərhədlərin 

açılması və Azərbaycanın dünya iqtisadiyya-

tına inteqrasiya olunması nəticəsində bir çox 

çatışmamazlıqların olduğu üzə çıxmışdır. 

Ənənəvi tikinti sektorunun yeni şəraitdə fə-

aliyyəti artıq mümkün deyildir. Buna görə də, 

Azərbaycan Respublikasında mövcud olan 

problemlərin aradan qaldırılması və dövlət iq-

tisadiyyatının bazar iqtisadiyyanın tələblərinə 

uyğunlaşdırılması istiqamətində bir çox 

hüquqi-iqtisadi addımlar atılmışdır. “Azər-

baycan Respublikasında 1995-1998-ci illər-

də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin 

Dövlət Proqramı”nın (1995-ci il 29 sent-

yabr) tələblərinə uyğun olaraq “Tikinti 

kompleksinin inhisarsızlaşdırılması və özəl-

ləşdirilməsi tədbirləri” haqqında fərmana (2 

dekabr 1997-ci il, 646 nömrəli) və 16 iyul 

1998-ci il (851 nömrəli) əsasən dövlət şirkət 

və konsernləri ləğv edilmiş, onların tabeliyin-

dəki qurumlar özəlləşdirilmiş Səhmdar Cə-

miyyətlərinə çevrilmişdir. 11 fevral 1997-ci 

il tarixli fərmanı ilə imzalanan “Tender haq-

qında”  qanuna və 27 dekabr 2001-ci il ta-

rixli (668 saylı) “Dövlət satınalmaları haq-

qında” fərmana əsasən ölkədə bazar iqti-

sadiyyatının rəqabət mühitinin formalaş-

masına təkan verilmişdir. Yeni qanun və 

qərarlar nəticəsində tikinti sektorunun idarə 

edilməsində böyük islahatlar aparılmışdır. Ən 

böyük dəyişiklik xüsusi mülkiyyət hüququnun 

və “sifarişçi” funksiyasının dövlətdən alınıb 

xüsusi şirkətlərə və ölkə vətəndaşlarına veril-

məsi idi.                       

XX əsrin 90-cı illərindən sonra Azər-

baycanın müstəqil bir dövlət kimi mövcu-

diyyəti, tədricən yeni bazar iqtisadiyyatı sis-

teminə keçməsi və yeni strateji iqtisadi ida-

rəetmə sisteminin ortaya çıxması, onun tikin-

ti-inşaat sektorunda uğurlar əldə etməsinə 

şərait yaratmışdır. DQ münaqişəsinin gətirdiyi 
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zərərlərə baxmayaraq, son 20-25 ildə milli 

iqtisadiyyatın bu və ya digər sahələrində əldə 

olunan nailiyyətlər göz qabağındadır. Bu 

ümumi inkişafın təməlində dayanan əsas 

təkanverici qüvvə bilik və bacarıqdır. Çünki 

maddi resursların səmərəli şəkildə istifadəsi 

də, məhz buna bağlıdır. Məhz, Azərbaycan 

dövləti sağlam ənənələrə əsaslanaraq mövcud 

dünya təcrübəsinə yiyələnməyə və onu öz 

milli maraqları istiqamətində inkişaf etdirmə-

yə səy göstərir.    

Tikinti sahəsinin dinamik inkişaf dövrü 

Ümummilli liderin layiqli davamçısı olan 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu 

günə qədər səhiyyə, təhsil, sənaye, idman, 

turizm, mədəniyyət, yaşayış və digər sahələr 

üzrə tikilən çoxsaylı obyeklər öz keyfiyyətinə 

və estetik görünüşünə görə müasir dünya 

tələblərinə cavab verir. Son dövrdə 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində şəhərsal-

ma mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı olaraq 

müasir modern və postmodern görünüşlü 

yaşayış məskənləri meydana çıxır. Xüsusilə, 

Bakı şəhərində son dövrdə aparılan tikinti-

quruculuq işləri, şəhərin görkəmli dünya 

şəhərləri arasında yer tutmasına səbəb 

olmuşdur. Təbii ki, bu işlərin həyata keçmə-

sində müasir texnologiyalara yiyələnən yerli 

tikinti şirkətlərinin və Prezident İlham 

Əliyevin iqtisadi islahatlar sahəsində həyata 

keçirdiyi siyasətin, dövlət tərəfindən tikinti 

sektoruna qoyulan investisiyaların rolu bö-

yükdür. Son dövrdə bir çox yerli Tikinti 

Şirkətlərinin (TŞ) dünya ölkələrində həyata 

keçirilən layihələrin tenderlərində qalib gəl-

məsi, layihələndirmə və tikinti işləri həyata 

keçirməsi bu sahədə böyük irəliləyişlərin əldə 

olunduğunu göstərir [1].  

Dünya bazarında digər nəhəng TŞ ilə 

rəqabət aparmaq üçün, peşəkarlıq səviyyəsi 

durmadan inkişaf etməlidir. Qarşıda duran ən 

böyük problemlərdən biri yerli peşəkar kadr-

ların peşəkarlıq səviyyəsinin qənaətbəxş 

olmamasıdır. Çünki bu sahədə təcrübəli 

kadrların əksəriyyəti SSRİ dövründə təhsil 

alan kardlardır. Onların da arasında yeni sis-

temə yiyələnməyə çalışanların sayı həddən 

artıq azdır. Bu tikinti sektorunda kadr çatış-

mamazlığı boşluğunun yaranmasına və onun 

kənardan gətirilən təcrübəli kadrlar hesabına 

doldurulmasına şərait yaradır. Buna görə də, 

son dövrlərdə Azərbaycanda tanınmış TŞ-də 

çalışan kadrların bir qisminin xarici ölkələr-

dən gələn və ya xaricdə təhsil alan, təcrübə 

qazanan yerli vətəndaşlar olduğunu görürük. 

Bu təbii bir prosesdir. Çünki bütün sahələrdə 

olduğu kimi tikinti sahəsində də uğur, 

müvafiq səhədə müasir bilik və təcrübələr 

qazanan kadrların varlığına bağlıdır. Xüsusilə, 

uzun müddət dövlət idarəetmə sistemi çərçi-

vəsində idarə olunan TŞ-nin yeni müstəqil 

Strateji İdarəetmə (Sİ) istiqamətində təkmil-

ləşməsini təmin edən bilikli və bacarıqlı kadr-

lara böyük ehtiyac vardır. Bu kadrların yetiş-

məsində AZMİU-nun elmi-pedaqoji poten-

sialının və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

müasir TŞ-nin özünəməxsus rolu vardır [2].        

Müasir TŞ-nin rəhbərləri şirkətin yerli və 

beynəlxalq bazarda rəqabət gücünü artırmaq 

üçün, TŞ-nin resurslarının reallaşmasını təmin 

edən Sİ sahəsində dəqiq, tam, operativ mə-

lumatlara sahib olmalı, şirkətin funksional 

informasiya sistemini formalaşdırmalı və stra-

teji proqnozlaşmanı həyata keçirməlidir. Bu 

dərin bilik və təcrübə tələb edən mürəkkəb bir 

bacarıq olduğu üçün, müvafiq kadrların ortaya 

çıxması müəyyən bir zaman və təcrübə bazası 

tələb edir. Bu baxımdan, Azərbaycanda müva-

fiq kadrların hazırlanmasında zaman və təcrübə 

bazası amilinin nəzərə alınması vacibdir [3].  

Tikinti Şirkətlərinin Strateji İdarəedil-

məsində (TŞSİ) və tikinti məhsullarının 

beynəlxalq tələblərə cavab verməsində məlum 

olduğu kimi dövlətin strategiyasının rolu 

böyükdür. Azərbaycan dövlətinin neft gəlir-

lərindən alternativ iqtisadiyyat sahələrinin 

inkişaf etdirilməsiylə bağlı strategiyası və bu 

sahələrə dövlət tərəfindən qoyulan sərma-

yələr, məhz tikinti sektorunun da inkişafına 

zəmin hazırlayır. Son dövrdə Azərbaycanda 

meydana çıxan və beynəlxalq tələblərə cavab 

verən müstəqil nəhəng tikinti şirkətləri vardır 

ki, onların formalaşmasında dövlətin rolu 

böyük olmuşdur. Beynəlxalq təcrübə göstərir 

ki, dövlətin müdaxiləsi olmadan TŞ-nin 

inkişafı və fəaliyyəti böyük risq altında qala 

bilər. İnkişaf etmiş Qərb ölkələrində də nəhəng 

tikinti şirkətlərinin fəaliyyəti müstəqil olsa da, 
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onların dünya bazarında irəliləməsində məxsus 

olduqları dövlətin rolu böyükdür [4].  

TŞ mürəkkəb sosial-iqtisadi bir sistem kimi 

Sİ-nin yeni metod və konsepsiyaları ilə təmin 

olunmaq məcburiyyətindədir. Çünki Sİ-nin 

yeni metod və konsepsiyaları müasir bazar 

iqtisadiyyatının tələbləri, şərkətlərin imkan və 

məqsədləri arasında inteqrativ uzlaşma əsasın-

da formalaşmışdır. Biz bu elmi-nəzəri məsələ-

ləri araşdırmadan və mövcud təcrübəni öyrən-

mədən ənənəvi iqtisadi idarəetmə vasitəsilə 

TŞ və ümumiyyətlə, tikinti sektorununu inki-

şafını təmin edə bilmərik. Lakin, bu sahənin 

inkişafında ənənəvi amillərin də rolu böyük-

dür. Məsələn, ölkənin resursları və sosial-

iqtisadi idarəetmə sisteminin özünəməx-

susluğu və kadr potensialının sosial-psixoloji 

xüsusiyyətləri öz rolunu oynayır. Buna görə 

də şirkətlərin Sİ sistemində yapon, alman və 

digər modellər mövcuddur. Onlar ənənəvi və 

müasir iqtisadi idarəetmə sistemlərinin sintezi 

kimi ortaya çıxmışlar. Bunları nəzərə almadan 

TŞ-nin inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür. 

Azərbaycan ərazisində əvvəlki tarixi dövrlər-

dən formalaşan tikinti və onun idarə olunma-

sıyla bağlı ənənələrin mövcudluğunu və bazar 

iqtisadiyyatı ilə müasir Sİ sisteminin tətbiqini 

nəzərə alaraq, onların inrteqrativ sintezindən 

təşkil olunan milli idarəetmə modelinin 

yaranmasını təmin etmək olar. Yapon və ya 

alman Sİ modelinin geniş yayılması, əslində 

onların gətirdiyi iqtisadi səmərə ilə bağlı 

olmuşdur.  

Tikinti şirkətlərinin idarə olunmasına 

dair beynəlxalq təcrübə 

Dünyada böyük və effektiv TŞ-nə Daiwa 

House Industry Co. Ltd, Mitsui Fudosan Co. 

Ltd, Sekisui House Ltd, Fluor Corporation, 

PCL Employees Holdings Ltd, Dragados S.A, 

JM AB, Aecon Group Inc, Veidekke ASA, 

NCC AB və digərlərini aid etmək olar. Dün-

yada yapon tikinti şirkətləri ön cərgədədir. 

Yapon TŞ kiçik və böyük tikinti obyektlərinin 

inşası ilə bağlı iki struktur bölgüsü üzrə 

fəaliyyət göstərir və müxtəlif miqyasda sər-

bəst fəaliyyət göstərən bütün yapon TŞ nəti-

cədə bu iki assosasiayaya daxildirlər. Xüsusilə 

yapon TŞ-nin menecerləri öz fəaliyyətləri ilə 

şirkətə böyük gəlir gətirirlər. Bu əsasən şirkət-

lərdə çalışan işçilərin şirkətə bir il ərzində 

gətirdikləri gəlir və aldığı əmək haqqının 

səviyyəsi ilə ölçülür. Yapon TŞ-də bir işçinin 

şirkətə bir il ərzində gətirdiyi gəlir bir milyon 

ABŞ dolları həcmindədir. Yaponiyanın bu və 

ya digər sahələrdə öndə getməsi təsadüfi 

deyildir. Çünki bu ölkə təbii resurslara malik 

olmadığı üçün, insan resurslarına və əhalisinin 

müəyyən ixtisaslar üzərində ixtisaslaşmasına 

üstünlük verir.  

Yaponiya TŞ-dən sonra ikinçi yeri İsveç, 

Norveqiya, Almaniya TŞ tutur. Bu ölkələrin 

TŞ-də bir işçinin şirkətə bir il ərzində gətirdiyi 

gəlir 400 min ABŞ dollarına bərabərdir. 

Almaniyada tikintinin idarə edilməsinin təşki-

lati strukturu mərkəzləşdirilmişdir. Burada 

tikintinin federal idarəetmə sistemi bölgələrə 

və yerlərə görə bölünsə də, bütün tikinti 

korporasiyaları müxtəlif assosiasiyalarda bir-

ləşir və onlar da federasiyalar, bölgələr üzrə 

öz nümayəndəliklərini qururlar. Bu sistem 

təqribən ABŞ-da tikintinin idarə edilməsinin 

təşkilati strukturuna uyğundur. ABŞ (Fluor 

Corporation, Behtel Corporation), Kanada 

(PCL Employees Holdings Ltd) və İspaniya 

(Dragados, S.A) TŞ də böyük gəlir gətirən 

(250-400 min ABŞ dolları) şirkətlərə aid-

dirlər. Əslində, bu TŞ böyük bir tikinti 

kompleksinin mütəşəkkil idarəedilməsinin nə-

ticəsi kimi dünya bazarına çıxmışlar [7]. 

Rusiya, Azərbaycan və digər postsovet mə-

kanında olan tikinti idarəetməsi ənənəvi 

idarəetmə sisteminə bağlı olmuşdur. SSRİ- 

dövründə investisiya-tikinti prosesinin iştirak-

çıları arasındakı əlaqələr tam dövlət nəzarəti 

altında idi. Sifarişçi təşkilat ilə podratçı tikinti 

təşkilatı arasında bağlanan müqavilələr şərti 

xarakter daşıyırdı. Bu baxımdan podratçı 

tikinti təşkilatının fəaliyyəti ölkə plan iqti-

sadiyyatının qarşıya qoyduğu vəzifələrin 

texniki tətbiqi məhdudlaşırdı. Nəyin, necə və 

harada tikilməsi məsələsi dövlət tərəfindən 

həll olunurdu [5].   

Son dövrdə bu məkanda Qərbdən gələn 

effektiv TŞSİ prinsipləri tətbiq olunur və 

uğurlu nəticələr əldə olunur. Bu gün Rusiya 

TŞ-dən İnqeokom və Mosfundamentstroy TŞ 

158-175 min ABŞ dollar həcmində (bir 

işçinin şirkətə bir il ərzində gətirdiyi gəlir) 
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gəlir əldə edən şirkətlərə aiddirlər. Azərbay-

canda da beynəlxalq standartlara və müasir 

bazar tələblərinə cavab verən TŞ formalaş-

maqdadır. Çünki TŞ-nin yeni təşkilati 

idarəetmə sistemi TŞ-nin bazarda durumunu 

qiymətləndirmək və onu idarə etmək baxı-

mından daha çevik və səmərəlidirlər. TŞSİ 

sistemi artıq dövlət planı və mərkəzi idarə-

etmə orqanlarından asılı vəziyyətdə deyildir. 

TŞ güclü rəqabətin hökm sürdüyü tikinti 

xidmətləri bazarında gəlirə yönələn müstəqil 

kommersiya strukturu kimi çıxış edir. Lakin, 

ənənəvi idarəetmə sistemində əldə olunan 

təcrübə yeni idarəetmə sisteminin əsas 

bazasını təşkil edir.  

və Sİ metodlarından paralel şəkildə istifadə 

olunur. Əslində, tikinti sahəsi və tikintinin 

idarə edilməsi kimi mürəkkəb bir struktur-

fəaliyyətin Qərbdə müşahidə etdiyimiz kimi 

mərkəzləşməsinə ehtiyac vardır. Bu, həm 

vahid strateji bir məqsədə yönəlməkdə, həm 

tərəflərin bir məqsəd ətrafında məsuliyyətinin 

artırılmasında, görülən işlərin pərakəndə 

xarakterinin qarşısının alınmasında, kompleks 

tədbirlərin sistematik şəkildə tənzimlən-

məsində mühüm rol oynamış olar. Lakin, 

ənənəvi sistemdən TŞSİ sisteminə keçidin 

rəhbər kadr çatışmamazlığı, TŞ-daxilində 

günün bazar tələblərinə cavab verməyən 

ənənəvi nəhəng təşkilati strukturların 

mövcudluğu, TŞ-də ümumi qiymətləndirmə 

mexanizminin olmaması və digər məsələlərlə 

bağlı bir çox problemləri mövcuddur. Dövlət 

bu problemlərin aradan qaldırılmasında, 

həmçinin tikinti sahəsinə investisiya qoyulu-

şunda, bu sahədə tələb-təklif məsələlərinini 

tənzimlənməsində, bu sahənin davamlı inkişa-

fının təmin olunmasında mühüm rol oynaya 

bilər. Bu məsələdə inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsindən yararlanmaq mümkündür. Ti-

kinti materiallarının və mühəndis avadanlıq-

larının istehsalına vergi güzəştlərinin edilmə-

si, antiinhisarçılığın qanunvericilik bazasının 

təmini, əhalinin (xüsusilə gənc ailələrin) ya-

şayış evləri ilə təmin olunması üçün güzəştli 

bank kreditlərinin verilməsi və sosial tədbir-

lərin artırılması, vergiləri azaltmaq yoluyla 

ucqar bölgələrdə tikinti-inşaat işlərinin tən-

zimlənməsi, tikinti məhsulları qiymətlərinin 

süni şəkildə artırılmasının qarşısının alınması 

və digər işlər həyata keçirmək vacibdir.  

Azərbaycan Respublikasında tikinti 

sektorunun müasir vəziyyəti  

 Ölkəmizdə tikinti sektoru həmişə aparıcı 

olmuşdur. Xüsusilə, son dövrdə bu sahə neft 

sənayesinə alternativ sahə kimi öndə gedir. 

Bunun əsas səbəblərindən biri insanların 

müasir tipli yaşayış və əyləncə yerlərinə olan 

tələbənin, eyni zamanda gəlirlərinin artma-

sıdır. Təbii ki, bu tələblərin yerinə yetirilməsi 

isə, tikinti sektorunda maddi-texniki bazanın 

və idarəetmənin müasir texnologiyalara əsas-

lanmasını zəruri edir.  

Azərbaycanda Tikinti sektorunun müasir 

tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində bir 

neçə qanun və fərmanlar imzalanıb. Bunlar 

TŞ Sİ sahəsində nailiyyətlərin əldə olun-

masına şərait yaradır. AR-nın Prezidentinin 

12 fevral 2010-cu il tarixli fərmanı ilə 

“Dövlət Satınalmaları haqqında” Qanununa 

edilən dəyişikliklərə əsasən ilə ərzində nəzər-

də tutulmuş vəsait hesabına bir dəfə tender 

keçirilməsi irəli sürülmüş və tender sənəd-

lərinin dəqiq araşdırılması (inzibati və hesa-

batda yoxlama, texniki qiymətləndirmə) ilə 

əlaqədar mütəxəssislərdən ibarət Qiymət-

ləndirmə Komissiyası yaradılmışdır. Bu 

komissiyanın fəaliyyəti beynəlxalq təcrübəyə 

əsasən günü-gündən daha da dəqiqləşir və 

təkmilləşir [6].  

Tikinti sahəsində işçilərin əmək və sosial 

hüquqlarının, texniki təhlükəsizlik qaydala-

rının təmin olunması sahəsində bir çox 

problemlər davam etməkdədir. Son dövrdə 

bununla bağlı bir neçə faciələr yaşanmışdır. 

Təhlükəsizlik qaydalarının təmin olunması 

məqsədilə, AR Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 

23 fevral tarixli (46 nömrəli) qərarı 

ilə “Tikinti obyektlərinin mühəndis-kom-

munikasiya təminatı qaydaları” təsdiq edil-

mişdir. Bu qanunların tətbiqi, tikinti oby-

ektlərində xoşagəlməz halların qarşısını 

almaqdadır.  

Azərbaycanın makroiqtisadi inkişaf dina-

mikasında tikinti sektorunun mühüm yeri və 

rolu vardır. Son 20 ildə Azərbaycanda tikinti 

sahəsində dövlətin rolu azalmış və qeyri-

dövlət sahəsinin rolu artmaqdadır. Bu, TŞ-nin 
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iqtisadi baxımdan daha mütəşəkkil və səmərəli 

fəaliyyətinə şərait yaradır. Lakin, TŞ-nin dünya 

bazarında rəqabətədavamlı olması üçün, TŞ-

nin inkişafında dövlətin də rolu labüddür. 

Məhz, dünya tikinti bazarında tanınan TŞ-nin 

dinamik inkişafında dövlət dəstəyinin olduğu 

məlumdur. Bu sahədə ən uğurlu yol, TŞ-nin 

müstəqil Sİ siyasəti ilə dövlətin iqtisadi 

dəstəyinin bir-birini tamamlamasıdır. Çünki bu 

əməkdaşlıq iqtisadi baxımdan hər iki tərəfin 

maraqlarına cavab verir.  

Azərbaycanın tikinti sahəsində qeyri-dövlət 

sahəsinin daxilində bələdiyyələrin rolu cüzid-

ir. Əslində, bələdiyyələr TŞ-nin əsas isteh-

lakçısı qismində iştirak edərək, onların 

fəaliyyət sahələrinin genişlənməsinə və gəlir-

lərinin artmasına imkan yaradarlar. Onlar 

arasında sosial-iqtisadi əlaqələrin artması, 

həmçinin bələdiyyələrin inkişafına da şərait 

yaradar. Buna görə, TŞ-dövlət-bələdiyyə 

əməkdaşlığına əsaslanan yeni layihələrin hə-

yata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Dövlət bu 

layihələrdə investor, bələdiyyələr sifarişçi, TŞ 

istehsalçı qismində iştirak edərək qarşılıqlı 

inkişafa zəmin hazırlayarlar.  

TŞ-nin kadr siyasətində gənclərə xüsusi 

önəm verilməlidir. Çünki gənc kadrlar yeni-

liyə daha həssas və gələcəyə yönəlik layihə-

lərə daha çox meyllidirlər. TŞ gənclərin işə 

cəlb olunmasına, onların xarici ölkələrə 

təcrübə və bilik əldə etməsi üçün göndəril-

məsinə daha çox maraqlı olmalıdırlar. Bu 

sahədə təhsil alan tələbələrin şirkətlərdə səmə-

rəli fəaliyyətinə stimul verən tədbirlərin ke-

çirilməsinə, onlar arasında istedadlı gənclərin 

yüksək təhsil alması istiqamətində maddi 

dəstəyin verilməsinə, təhsil-praktika əlaqələri-

nin intensivləşməsinə böyük ehtiyac vardır.  

 

NӘTİCӘ 

 Azərbaycan qanunvericiliyinə bəzi 

dəyişiklərin edilməsi vasitəsilə Kİ-nin müşa-

hidə şurası və idarə heyəti üçün müvafiq 

hüquq və vəzifələrin, müşahidə şurası və idarə 

heyətinin səlahiyyət və vəzifələrinin dəqiqləş-

dirilməsinə, bu qurumların üzvlərinə təlim-

lərin keçirilməsinə ehtiyac vardır.  

 Azərbaycanda auditorların müstəqil-

liyini artırmaq, səhmdar cəmiyyətlərinin təftiş 

komissiyalarına əvəzinə audit komitələrini 

yaratmağa həvəsləndirmək, təftiş komissiya-

sının audit komitəsi ilə əvəz etmək, auditor-

larla maraqların toqquşması hallarını məhdud-

laşdırmaq, MHBS-ların icrasını təmin etmək 

tövsiyə olunur.  

 Bazarın konsolidasiyasına şərait yarat-

maq, şirkətin şura və idarə heyəti üzvləri və 

investorlar arasında məlumatlılığın artırılma-

sını təmin etmək TŞSİ baxımından əhəmiy-

yətlidir.  

 Azərbaycanda səhmdar cəmiyyətləri 

üçün hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə, 

kiçik səhmdarların müdafiəsinin artırılmasına,  

səhmdarların səlahiyyətlərinin konkretləş-

məsinə, səhmdarların ümumi yığıncaqda işti-

rakı hüquqlarının gücləndirilməsinə və səla-

hiyyətlərinin konkretləşməsinə ehtiyac vardır. 

 Mülkiyyət və aidiyyəti tərəflərin əqdləri 

haqqında açıqlama vermək tələblərinin güc-

ləndirilməsi və icrasını, korporativ məlumat-

ların ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etmək, 

maliyyə və korporativ açıqlamaların təkmil-

ləşdirilməsi tədbirlərini artırmaq zəruridir. 

 Azərbaycanda institusional investorlar 

üçün hüquqi bazanın yaradılmasını, şirkətlərin 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların onlayn şək-

lində yayılmasını təmin etmək, bazar infras-

trukturunu modernləşdirmək və korporativ 

idarəetməni (Kİ) əhatə edən yeni listinq qay-

dalarını nəzərdən keçirmək, açıqlama tələblə-

rini konkretləşdirmək, Kİ məcəlləsinin yara-

dılması və maarifləndirmə işlərinin genişlən-

dirilməsini təmin etmək lazımdır. 
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Резюме 

В статье исследуется проблемы  строительного  сектора. Автор приходит к такому заключе-

нию, что в строительном секторе Азербайджана продолжается процесс синтеза традиционного 

многолетнего опыта и современной практики управления. С точки зрения экономической 

эффективности, этот процесс способствует формированию нового механизма стратегического 

управления в строительных компаниях Азербайджана. 
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Abstract  

The article investigates some problems of the construction sector in the Azerbaijan. The author 

concluded that  the process of synthesis of the traditional long-term experiences  and modern management 

practices in the construction sector of Azerbaijan are continueing. From  economic efficiency perspective, 

this process contributes to the formation of a new mechanisms of the construction companies strategic 

management in  Azerbaijan. 
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