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SAHİBKARLIQ FӘALİYYӘTİNİN İDARӘ OLUNMASININ AKTUAL 

PROBLEMLӘRİ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi- Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin təşkilati-idarəetmə strukturlarında ya-

ranan daxili, xarici amilləri tədqiq edərək, bu sahənin təkmilləşdirilməsi yollarlnı göstərməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat zamanı iqtisadiyyat və menecment elmlərində geniş tətbiq 

edilən kompleks tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir. Bunlardan statistik təhlil, kontent analiz, 

müqayisəli təhlil, sxematik təsvir metodu və ekspert təhlili metodlarını göstərmək olar.  

Tədqiqatın nəticələri  Azərbaycanda sahibkarlığın idarə olunması və inkişafı ilə bağlı  proqramlarının 

hazırlanması zamanı istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, menecment, korporativ 

nəzarət, sahibkarlıq subyektləri. 

 

GİRİŞ 

 İstənilən təşkilati-idarəçilik modellərindən 

bəhs edilərkən həmin modellərin üstünlükləri 

və çatışmamazlıqlarını görmək mümkündür. 

Müxtəlif tipli sahibkarlıq subyektlərinin təşki-

lati-idarəetmə strukturları və xüsusiyyətləri 

haqqında araşdırma aparılarkən müəyyən 

edilmişdir ki, hər bir sahibkarlıq subyekti hər 

hansı bir idarəetmə tipinə və ya bunların 

kombinasiyalı modelinə əsaslanır. Şübhəsiz 

hər hansı bir sahibkarlıq subyekti bu mo-

dellərdən birini seçərkən onun üstünlükləri və 

çatışmamazlıqlarını özündə əks etdirir. Bu 

mənada hər hansı bir model özü ilə bərabər 

bəzi problemləri də gətirməkdədir. Ümumi-

likdə qeyd etmək mümkündür ki, bütün sa-

hibkarlıq subyektlərinin idarəçiliyində yara-

nan problemlərdə daxili və xarici amillər daha 

mühüm rol oynayır. Belə problemlərin ya-

ranması əsasən sahibkarlıq subyektlərinin 

təşkilati-idarəetmə strukturlarının xarici 

amillərdəki dəyişikliklərə qarşı necə çevik 

dəyişməsi ilə bağlıdır. Şübhəsiz, burada daxili 

amillərlə əlaqədar yaranan məsələlər də öz 

rolunu oynayır.  İstənilən halda bütün sahib-

karlıq subyektləri daha təsirli, daha ucuz və 

daha çevik bir idarəetmə strukturu ilə 

məqsədlərini həyata keçirməyə calışır. Sahib-

karlıq subyektlərində çevik idarəetmə struktu-

runun qurulması onun daha çox dəyişən 

şəraitə və yeni konyukturalara qısa zamanda 

adaptasiya olunmasından asılıdır. Eyni za-

manda qloballaşma prosesi də sahibkarlıq 

subyektlərinin öz təşkilati-idarəetmə struktu-

runa yeni prizmadan nəzərdən keçirməyə 

səbəb olan məsələlərdən biridir. Qloballaşma 

prosesi böyük qlobal şirkətlərin kiçik və orta 

şirkətləri özünə birləşdirməsinə, yəni onların 

rəqabətdən sıxışdırılıb çıxarılmasına gətirib 

çıxardır. Bu isə sahibkarlıq subyektlərinin 

yeni rəqabət şəraitinə uyğunlaşması üçün  

onları idarəetmə strukturundakı problemləri 

həll etməsinə vadar edir. 

 

Sahibkarlıq subyektlərinin yeni şəraitə 

uyğunlaşdırılması        
Sahibkarlıq subyektlərinin yeni şəraitə uy-

ğunlaşdırılması, təşkilatı-idarəçiliyinin inkişaf 

etdirilməsi və onun dəyişdirilməsi çox vacib-

dir. Bu kontekstdə müəssisəni inkişaf etməyə 

vadar edən səbəblər arasında şirkətlərin 

birləşdirilməsi, böyüməsi, kiçilməsi, baş me-

necerlərin dəyişdirilməsi, təşkilati çatışma-

mazlıqlar kimi amillər mövcuddur [6,  177]. 

Ümumilikdə yuxarıdakı amillərə nəzər ye-

tirsək deyə bilərik ki, sadalanan bütün amillər 

özü ilə bərabər yeni problemlər meydana 

gətirməkdədir. Sahibkarlıq subyektlərinin 

böyüməsi prosesi özü özlüyündə müsbət bir 

proses olsa da onun gətirdiyi yeni vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi üçün idarəetmə strukturunu 

dəyişdirmək lazımdır. Bu prosesi biz xüsusi 
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ilə kiçik və orta sahibkarlara aid edə bilərik. 

Bildiyimiz kimi kiçik və orta sahibkarlıq sub-

yektlərində sahibkarlar birbaşa idarəçiliyi 

özləri həyata keçirməklə, çox vaxt özləri işin 

başında olmaqla işçilərin birgə istehsalat pro-

sesində iştirakını təmin edir, həm xammalın 

alınması və satışı ilə maraqlanır, həm də bank, 

vergi və sığorta işləri ilə məşğul olurlar. Lakin 

sahibkarlıq subyektləri fəaliyyətlərini geniş-

ləndirdikdə onların bütün işlərlə birbaşa ma-

raqlanması məsələsi çətinləşir. Buna görə də 

sahibkar əvvəlcə istehsalat prosesindəki işini 

menecerlərə həvalə edir və nəzarət funksiya-

sını öz üzərinə götürmür, faydasını isə daha 

üst səviyyəyə gətirir. Sahibkar daha cox 

ümumi idarəetmə funksiyasını həyata keçirir. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində ida-

rəetmənin ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşma-

sını aparmaq və bu vəzifəni peşəkar mene-

cerlərə həvalə etmək çox zaman istənilməyən 

bir vəziyyət yaradır. Sahibkarın bazar haqqın-

da məlumat toplamaq və qiymətləndirmə 

sahəsində yetərli bacarıqlarının olmaması, 

peşəkar işçi qəbulunun aparılması, səla-

hiyyətlərin ötürülməməsi kiçik və orta sahib-

karlıq subyektlərində yanlış qərarların qəbul 

olunması  çevik bir strukturun formalaşmasına 

mane olur. 

Ölkə və xarici təcrübənin təhlilinə əsasən 

belə qənaətə gəlmək olur ki, kiçik və orta 

saibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin müs-

təqilliyə malik olması, qəbul olunmuş qərarla-

rın çevik və operativ yerinə yetirilməsi, idarə-

çiliyə məsrəflərin azlığı sahibkarların ideyala-

rını gerçəkləşdirmək və öz qabiliyyətlərini 

nümayiş etdirmək imkanlarına malik olması 

onların əsas üstün cəhətləri hesab olunur. 

Beynəlxalq qurumlar kiçik və orta müəs-

sisələrdə hər bir işçi üçün kapital qoyuluşunun 

az olmasını, yerli maddi və əmək ehtiyatların-

dan istifadəyə üstünlük verilməsini, yerli ba-

zarların tələbatlarını ödəmələrini, öz mallarını 

konkret sifarişlər əsasında istehsal etmələrini 

də yüksək dəyərləndirirlər. 

Ölkəmizdə Iqtisadi Əməkdaşlıq və Inkişaf 

Təşkilatı, Dünya Bankı tərəfindən Azərbay-

canda sahibkarlıq sübyektlərinin, xüsusilə 

səhmdar cəmiyyətləri və inteqrasiya olunmuş 

korporativ strukturların idarə olunmasının 

dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması 

üçün ciddi səylər edilir.  

Bu gün Azərbaycanın sahibkarlıq subyekt-

lərində xətti, funksional, divizional, idarəçili-

yin sərt ieraxik və yumşaq münasibətlərin 

tətbiq edilməsinin şahidi oluruq. Ölkəmizdə 

sahibkarlar arasında aparılan sorğuya əsasən 

aydın olmuşdur ki, iri sahibkarlıq subyektlə-

rində, kiçik və orta firmalara nisbətən ida-

rəetmə strukturunun optimal və çevik təşkili 

birinci dərəcəli  əhəmiyyət kəsb edir.  

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

idarəetmə tərzi 

Кiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətləri onların idarəetmə tərzindən asılı-

dır. Bu tip sahibkarlıq subyektlərində məq-

sədlər, versiyalar və dəyərlər sahibkar mene-

cer tərəfindən formalaşdırılır. Əlbəttə ki, kiçik 

və orta sahibkarlıq subyektlərində səlahiyyət 

və məsuliyyətin tək şəxsdə cəmləşməsi amili-

nin üstün cəhətləri olduğu kimi, çatışmamaz-

lıqları da mövcuddur Bunların ən əsası sahib-

karlıq subyektinin fəaliyyət funksiyaları 

mürəkkəbləşdiqdə və çoxaldıqda sahibkar-

menecerin  vəziyəti idarəetməyə gücü çatma-

masıdır [7,  177). Çünki belə vəziyyətdə sa-

hibkar bir neçə fərqli funksiyaları həyata ke-

çirməlidir ki, bu da bilik və bacarıqlar 

baxımndan qeyri-mümkündür. Ən əsas məsə-

lələrdən biri də böyümə prosesində kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərini gözləyən ciddi 

bir təhlükə mövcuddur. Əgər sahibkarlıq sub-

yekti hələ iş həcmi kiçik olarkən müəyyən 

funksiyaları yerinə yetirən orta səviyyəli me-

necerlərin səlahiyyət və məsuliyyətlərini ba-

lanslı şəkildə tənzimləməsə onda ortaya prob-

lemlər çıxa bilər. Həmin menecerləri həm 

məhsuldarlığını, həm də işindən məmnun ol-

masını təmin edən təşkilati idarəçilik şərtləri 

daha da təkmilləşdirilməlidir [8, 148]. Əslində 

kiçik və orta sahibkarların bu cür davranışı 

daha çox nəzarət instikti ilə bağlıdır.  Bu tip 

sahibkarlıq subyektləri üçün funksional me-

necerlər təyin olunarkən peşəkarlıq meyarın-

dan daha çox dürüstlük meyarına üstünlük 

verilməlidir. Bu mənada kiçik və orta sahib-

karlıq subyektlərinin çoxunda menecerlərin 

akademik və nəzəri biliklərə malik olmadıqla-

rı, buna görə də planlaşdırma, təşkilatlanma, 
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nəzarət və maliyyə menecerliyi ilə bağlı yeni 

meyllərlə maraqlanmadıqları müşahidə edilir 

[9, 2]. Burada  nəzarət sisteminin qurulması 

ilə bağlı çətinliklər kiçik və orta sahibkarlığın 

idarəçilik strukturuna peşəkar menecerlərin 

cəlb edilməsinə maneə törədir. Sahibkarlıq 

subyektləri üçün səmərəli idarəçiliyin yara-

dılması məhz mövcud olan problemlərin ara-

dan qaldırılması ilə bağlıdır. Bu mənada 

səmərəli idarəçilik axtarışı və onun tapılıb 

tətbiq edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Müəlliflər bu mənada iqtisadi menecment 

nəzəriyyələrini retrospektiv şərh edərək iki 

tendesiyanı müəyyən etmişlər. Birinci tende-

siya kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

qapalı sistemdən açıq bir sistemə keçidini 

nəzərdə tutur. Həmin müəlliflərin rəyinə görə 

əvvəllər nəzəriyyəçilər belə düşünürdülər ki, 

işguzar mühit problemləri, rəqabət və digər 

oxşar məsələlər müəssisənın xarici mühiti ilə 

bağlı idi və bu, təşkilati- idarəetmə strukturu-

na o qədər də təsir etmirdi. Çünki sahibkarlıq 

subyektinin həmin strukturu qapalı sistem 

xarakteri daşıyır. Bununla yanaşı diqqət 

mərkəzində şirkətin daxilində resursların op-

timal istifadəsi olmalıdır. Lakin sonradan 

nəzəriyyəçilər etiraf etdilər ki, sahibkarlıq 

subyektlərinin təşkilati strukturunun daxili 

dinamikası xarici faktorlarda baş verən ha-

disələrlə bağlıdır və onlar daxili dinamikaya 

təsir edir. Bu yanaşma  sahibkarlıq subyekt-

lərinin təşkilati- idarəçilik sisteminin açıq sis-

tem kimi təhlil edilməsinə imkan yaradır.  

İkinci bir məsələ isə rasional idarəetmədən 

sosial idarəetməyə keçiddir. Rasional idarə-

emə  dedikdə müəlliflər sahibkarlıq subyekt-

lərinin açıq məqsəd və vəzifələrinin müəyyən 

edilməsi kimi başa düşürlər. Bu zaman əsas 

məsələ gəlirlərin maksimum səviyyəyə çatdı-

rılması və bu məqsədə çatmaq üçün səmərəli 

idarəçilik sisteminin qurulmasıdır [14]. 

Birinci tendesiya göstərir ki, xarici faktor-

larda meydana gələn dəyişikliklər təşkilati-

idarəetmə strukturlarının yeni vəziyyətə adap-

tasiya olmasını tələb edir. Xüsusi ilə iqtisadi 

böhran şəraitində bu özünü bariz şəkildə 

büruzə verir. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə 

iqtisadi böhranlar zamanı iri sahibkarlıq sub-

yektləri kiçik və orta sahibkarlıqdan daha çox 

əziyyət çəkirlər. Onlar bu yanaşmanı belə izah 

edirlər ki, hər hansı bir riskli və böhranlı 

vəziyyətlərdə kiçik və orta sahibkarlıq sub-

yektləri daha qısa zamanda idarəetmə struktu-

runu yenidən formalaşdıra bilərlər. İri sahib-

karlıq subyektləri və inteqrasiya edilmiş kor-

porativ strukturlarda isə yeni vəziyyətə adap-

tasiya olunmaq bir az uzun vaxt aparır və da-

ha böyük itkilərlə üz-üzə qalır. Belə ki in-

teqrasiya edilmiş korporativ strukturlarda bü-

rokratikləşdirmə və idarəçilikdə sui-istifadə 

halları çoxalır, eyni zamanda idarəçilikdə qey-

ri-çeviklik  müəyyən problemlər yaradır [11, 

37]. Bundan başqa inteqrasiya edilmiş korpo-

rativ strukturlar özlüyündə əsas şirkət və 

törəmə şirkətləri bir mərkəzdə birləşdirdiyi 

üçün maliyyə vəsaitlərinin daxildə yenidən 

bölüşdürülməsi zamanı yaranan ziddiyyətlər 

və çəkişmələr təşkilati idarəçilik sistemində 

də problemlərin yaranmasına və idarəetmə 

qərarlarının qəbul edilməsində gecikmələrə 

səbəb olur.  

Məlum olduğu kimi, kiçik və orta sahibkar-

lıq subyektlərinin fəaliyyətində maliyyələşmə 

əsas rol oynayır. Bu mənada bankların ayırdı-

ğı kreditlər və dövlət yardımları mühüm amil-

dir. Azərbaycan bu cəhətdən postsovet məka-

nında qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Lakin 

dövlətin hərtərəfli yardım etməsinə baxmaya-

raq bəzi banklar yüksək faiz qoymaq, girov və 

qarantiya sahəsində problemlər yaradır. Digər 

bir problem isə bəzi sahibkarların ayrılan 

vəsaiti öz təyinatı ilə məsrəf etməməsidir. 

Azərbaycan dövlətinin əlverişli biznes mühi-

tinin yaradılması üçün həyata keçirdiyi ən 

ümdə tədbirlərdən biri hər növ sahibkarlıq 

subyektlərinə iki il müddətinə müvafiq orqan-

ların yersiz müdaxiləsinə son qoymasıdır.  

Kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyətinə 

ciddi əngəl olan amillərdən biri də yaranmış 

iqtisadi şərait, inflyasiya və qiymətlərin 

qalxmasıdır. Belə hallar bəzən kiçik və orta 

səviyyəli şirkətlərin bankrot olmasına gətirib 

çıxara bilər. Mütəxəssislər uğurlu sahibkarlıq 

fəaliyyəti üçün əsaslandırılmış biznes-planın 

işlənib hazırlanmasına, ehtimal olunan risk-

lərin nəticələrinin qabaqcadan görülməsi və 

nəzərə alınmasına, yeni texnologiyanın, fir-

maların inkişafına əsaslandırılmış strategiya-
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nın tətbiq olunmasına xüsusi əhəmiyyət ve-

rirlər.  

İri sahibkarlıq subyektlərində böhranlı 

vəziyyətlər 

İri sahibkarlıq subyektlərində böhranlı 

vəziyyətlərdə idarəetmə strukturlarında ixti-

sarlaşmanın aparılması ilə bağlı çətinliklər 

yaranır. İxtisarlaşma ilə bağlı çətinlik ondan 

ibarətdir ki, iri və inteqrasiya edilmiş korpora-

tiv strukturlarda funksional-xətti, divizional 

və ya matrisa idarəçilik sistemlərində funksi-

yalar üzrə ixtisaslaşma dərin olduğu üçün təş-

kilati idarəetmə sistemində strukturları birləş-

dirmək demək olar ki, qeyri-mümkün olur. Bu 

mənada ixtisarlaşmada böyük çətinliklər ya-

ranır. İkinci bir məsələ isə, idarəetmə struktu-

runun sadələşdirilməsi ilə bağlı ixtisarlaşma 

məsələsində sahibkarların sosial öhdəlikləri 

mövcuddur və bəzən ixtisarla əlaqədar sahib-

karlıq subyektləri sosial təzminatlar ödəməli 

olur ki, bu da  böhranlı vəziyyətlərdə ixtisarla-

rın miqyasının və menecerlərin manevr im-

kanlarının azalmasına gətirib çıxarır.  

Bundan başqa müəssisənin üzləşdiyi 

böhranın xarakteri sahibkarlıq subyektlərinin 

təşkilati-idarəçilik sisteminə təsiri baxımdan 

ciddi məsələdir. Aşağıdakı cədvəldən belə 

müəyyən edə bilərik ki, böhran iqtisadi-

texnoloji səbəblərlə yanaşı, bu səbəbləri yara-

dan insanlardan və müəssisədəki sosial qrup-

lardan asılıdır. Eyni zamanda bu böhranları 

daxili və xarici faktorlardan asılılığını  nəzərə 

alsaq aşağıdakı matrisa meydana gələ bilər 

[13, 4]. 

 
 

İqtisadi-texnoloji xarakterli böhranlar 

Daxili:  

- Mal və xidmətlərin standarta uyğun olmaması 

- İstehsalat qəzaları 

- Yanlış və ya açıqlanmamış informasiyalar 

- iflas 

 

Xarici 

-Ətraf mühitdə böyük dağıntılar/istehsalat qəzaları 

-Təbii fəlakətlər 

-Böyük miqyaslı sistem böhranları 

-Düşmən motivlə şirkətlərin ələ keçirilməsi 

-Hökümət böhranları 

-Beynəlxalq böhranlar 

-İşçilərin təşkilatı dəyişikliklərə adaptasiya olma-

ması 

-Təşkilati strukturdakı çatışmamazlıq 

- Kommunikasiyada anlaşılmazlıq 

- Sabotaj  

- Şayiələr 

- Qanunsuz fəaliyyətlər 

- Cinsi zorakılıq 

- İş xəstəlikləri 

- Sabotaj 

-Terrorizm 

-Oğurluq 

- Şaiyələr 

- boykotlar 

İnsan, sosial və təşkilati böhranlar 

Mənbə:www.worldcat.org/title/the-structure-of-man-made-organizational-crises-conceptual-

and-empirical-issues-in-the-development-of-a-general-theory-of-crisis-

management/oclc/798860377?ht=edition&referer=d i(13,  4). 

 

Bütün bunlar onu göstərir ki, böhranlar 

kənardan olan iqtisadi və texnoloji amillərlə 

deyil, eyni zamanda müəssisə daxilində insan 

faktoruna görə də yarana bilər. Təcrübəyə 

əsaslanaraq, belə qənaətə gəlmək olar ki, ən 

yaxşı idarəçilik strukturunun qurulması belə 

problemləri aradan qaldırmaya bilər. Belə ki, 

neo-klassik nəzəriyyəyə görə,təşkilati-idarəet-

mə strukturu  bu prosesə təsir göstərən insan 

faktorundan asılıdır. Bu mənada bir çox 

fəaliyyəti müəssisələrdə insan resursları funk-

siyasının düzgün qurulmaması işçilərin təşki-

lati-idarəçilik strukturuna adaptasiya olmama-

sına gətirib çıxardır ki, bu da öz növbəsində 

müəssisə daxilində müxtəlif anlaşılmazlıqlar 

və işin icrasında gecikmələrə səbəb olur. İri 

sahibkarlıq subyektləri və İKS-lərdə institut-

laşmış insan resursları siyasəti mövcuddur ki, 

bunun nəticəsində işçinin yenidən təhsili, mo-

tivasiyası, kadrların proqnozlaşdırılması, 

http://www.worldcat.org/title/the-structure-of-man-made-organizational-crises-conceptual-and-empirical-issues-in-the-development-of-a-general-theory-of-crisis-management/oclc/798860377?ht=edition&referer=d
http://www.worldcat.org/title/the-structure-of-man-made-organizational-crises-conceptual-and-empirical-issues-in-the-development-of-a-general-theory-of-crisis-management/oclc/798860377?ht=edition&referer=d
http://www.worldcat.org/title/the-structure-of-man-made-organizational-crises-conceptual-and-empirical-issues-in-the-development-of-a-general-theory-of-crisis-management/oclc/798860377?ht=edition&referer=d
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adaptasiyası və işə qəbulla bağlı siyasət sə-

nədi mövcuddur və sahibkarlıq subyektlərinin 

bütün strukturları öz kadrlarını məhz bu si-

yasət üzrə formalaşdırır və iri sahibkarlıq 

subyektlərində insan faktorundan irəli gələn 

problemlər kiçik və orta sahibkarlıq subyekt-

ləri ilə müqayisədə azlıq təşkil edir.  

İnsan resursları işinin düzgün təşkil 

edilməməsi 

Bundan başqa onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

idarəçilik strukturunda yaranan problemlərin 

bəziləri məhz insan resursları işinin düzgün 

təşkil edilməməsi ilə bağlıdır. Xüsusi ilə kiçik 

sahibkarlıq subyektlərində insan resursların-

dakı çətinliklər həmin subyektlərin planlaş-

dırma, strategiyanın qurulması və maliyyə 

menecmentliyi kimi idarəçilik funksiyalarını 

peşəkar formada həyata keçirməsinə maneəçi-

lik törədir [6, 179]. 

Sahibkarlıq subyektləri, xüsusilə kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərində idarəetmə 

strukturunun təşkilində institutlaşma anlayışı 

da çox mühüm məsələlərdən biridir. Bu kon-

tekstdə kiçik və orta sahibkarlıq subyekt-

lərində institutlaşma çox zəifdir. İnstitutlaşma 

sahibkarlıq subyektlərinin müstəqil, uzun 

müddətli və davamlı inkişafı və ictimaiyyətə 

tanınmasıdır. Sahibkarlıq subyektində institut-

laşma ümumilikdə onun böyüməsi prosesində 

müəyyən bir mərhələyə çatması nəticəsində 

bir zərurət kimi meydana gəlir. Bu mərhələdə 

sahibkar idarəçiliyi həyata keçirə bilmirlər və 

peşəkar meneceri cəlb etmək məcburiyyətində 

qalır. Ondan sonra idarəçilikdə heyət arasında 

şəxsi münasibətlərin yerini müəssisənin qay-

daları tutur və sahibkarlıq subyektinin struktu-

runda institutional subyektlərin tipik xüsu-

siyyətləri özünü göstərir.  

İnstitutlaşma anidən inkişaf edən bir varlıq 

və keçid olmadığı üçün kiçik və orta sahibkar-

lıq subyektləri də daxil olmaqla bir çox iri 

sahibkarlıq subyektlərinin də əhəmiyyətli 

problemlərindən biridir [8, 17]. Xüsusilə bəzi 

mütəxəssislər qeyd edirlər ki, kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərində menecerlər və iş-

çilər arasında münasibətlər müəssisənin for-

mal qaydalarına görə deyil, daha çox informal 

qaydada insani münasibətlərə görə formalaşır. 

İlk baxışda bu mənfi bir tendesiya kimi gö-

rünsə də qeyri-formal münasibətlərin qarşısını 

almaq təşkilati idarəetmə baxımından mənfi 

fəsadlara yol açacağını düşünən mütəxəssislər 

mövcuddur. Hesab edilir ki, bu cür müna-

sibətlər bir çox hallarda daha çox çevik və 

eyni zamanda kollegial qəraraalma prosesinə 

töhfə verir [10, 7].  

Müasir dövrdə sahibkarlıq subyektlərinin 

idarəçilik strukturlarının formalaşmasında ən 

əsas problemlərindən biri həmin strukturda 

bürokratizm və inzibati xərclərin ümumi döv-

riyyədə payının artmasıdır. İnzibati xərclər 

dedikdə sahibkarlıq subyektinin idarəçilik 

strukturlarında çalışan menecerlərin əmək 

haqqı və idarəetmə üçün digər xərcləri 

nəzərdə tutulur. İdarəçilik sistemlərini mü-

qayisə edərkən demək mümkündür ki, xətti və 

funksional idarəçilik sistemi ilə müqayisədə 

divizional və matrisa idarəçilik sistemlərində 

inzibati xərclərin ümumi dövriyyədə payı da-

ha yüksək olur. Bu ondan irəli gəlir ki, matri-

sa idarəçilik sistemində funksional strukturla-

rın təkrarlanması baş verir ki, bu da inzibati 

xərclərin  çəkisinin artmasına səbəb olur.  

Yuxarıda sadalananlar sahibkarlıq subyekt-

lərinin icra orqanları ilə bağlı olan məsələləri-

dir. Bundan başqa səhmdar cəmiyyətlər və 

inteqrasiya edilmiş korporativ strukturlarda 

həmçinin təsirli nəzarətin qurulması ilə bağlı 

problemlər mövcuddur. Bu nəzarət sistemi 

korporativ nəzarət termini kimi meydana gəl-

miş və aşağıdakı əlamətləri ilə səciyyələnir: 

 Səhmdarların ümumi yığıncağında səslə-

rin yarıdan çoxunun hüquqları; 

 Maliyyə və istehsalat siyasətini müəyyən 

etmək hüququ; 

 Administrasiya üzvlərinin çoxunun təyin 

və əvəz etmək hüququ; 

 Səslərin çoxluğu əsasında həll edici 

qərarların verilməsi; 

 Mülkiyyətçilər tərəfindən həyata keçi-

rilən korporativ nəzarətin əsas növləri aşağı-

dakılardır: 

 Səhm nəzarəti və ya mülkiyyət üzərində 

nəzarət; 

 Istehsalat-təsərrüfat nəzarəti; 

 Maliyyə nəzarəti; 
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 Formal və qeyri-formal vəzifəli şəxslərin 

mövqeyi üzərində nəzarət; 

 Qərarların qəbul edilmə imkanları 

üzərində nəzarət. 

Korporasiyaya nəzarəti səhmdarlar, ma-

liyyə institutları və menecmentlik həyata keçi-

rir. Buna uyğun olaraq da nəzarət xarici və 

daxili xarakter daşıyır. Nəzarətin həyata keçi-

rilmə yolu isə korporativ idarəetmə mexaniz-

mi hesab olunur. Mülkiyyətçilər tərəfindən 

korporasiyaya nəzarət imkanı o mənaya gəl-

mir ki, onları bunu effektiv şəkildə idarə edə 

bilərlər. Böyük olmayan şirkətlərdə mül-

kiyyətçilərin nəzarət funksiyasında yaranan 

problemlər bunu deməyə əsas verir. Bunun 

səbəbləri aşağıdakılardır: 

Birincisi, mülkiyyətçilər o qədər çox və 

dağınıq ola bilərlər ki, onlar bu işin təşkilatçı-

lığını bacarmaya bilərlər. 

İkincisi, mülkiyyətçilər hüquqi şəxslər ola 

bilərlər. Burada aydın məsələdir ki, onların 

fiziki baxımdan bu idarəetmə prosesini həyata 

keçirmək qabiliyyətləri olmur. Fiziki şəxs 

olan mülkiyyətçilər, xüsusilə iri mülkiyyət-

çilər real olaraq idarəçilikdə iştirak etmək 

imkanına malik olmurlar. Çünki onların çox 

vaxt başqa əlavə işləri də olur. Məsələn digər 

şirkətlərə rəhbərlik edir və ya digər şirkətlərin 

də sahibkarları olurlar. 

Üçüncüsü isə, bir çox mülkiyyətçilər biz-

nesin idarə edilməsini bacarmırlar və bu iş 

üçün onlarda zəruri bilik və bacarıq olmur. 

Buna görə də onlar öz maraqlarını reallaş-

dırmaq üçün muzdlu peşəkar menecerlər axta-

rırlar. Menecerlərin meydana gəlməsi idarəçi-

liyin mülkiyyətdən ayrı olmasına işarədir 

[12,181]. Korporativ nəzarət səhmdar cəmiy-

yətlərin idarəetmə strukturunun formalaşması 

ilə bağlı ən ciddi məsələlərdən biridir. Bu 

problemin həlli ona görə əhəmiyyətli hesab 

edilir ki, mülkiyyətçilərlə menecerlərin əsas 

məsələlərdə maraqları üst-üstə düşmür və bu 

maraqları uzlaşdırmaq kifayət qədər çətindir. 

Burada maraqların toqquşması problemi isə 

sahibkarlıq funksiyasını yerinə yetirən mene-

cerlərin biliklərinin artması ilə daha da dərin-

ləşir. Onlar getdikcə səhmdar kapitalı 

səmərəli istifadə etmək üçün qərarlar verir, 

getdikcə korporasiyanın vəziyyətini səhmdar-

lardan daha yaxşı bilir ki, bu fakt onlara bö-

yük üstünlük gətirir. Nəticədə yaranan bu üs-

tünlükdən onlar öz şəxsi maraqları üçün isti-

fadə edirlər. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması 

üçün ən yaxşı yol menecerlərlə mülkiyyətçilər 

arasında münasibətlərin reqlamentini tən-

zimləyən müqavilənin bağlanması olsa da, bu 

cür müqavilələr istənilən halda bütün 

məsələni əhatə etmir. Müvafiq müqavilə yal-

nız əsas vəziyyətlərdəki münasibətləri təsvir 

edir. Qalan vəziyyətlərdə menecerlər sərbəst 

hərəkət edirlər [11, 69]. Eyni zamanda bu zid-

diyəti şərtləndirən başqa amillər də mövcud-

dur. Bunlar: 

 Mülkiyyətçilərin digər iştirakçıların 

zərərinə olsa belə korporativ gəlirlərdən mak-

simum pay almağa cəhd etmələri: 

 İnvestorların peşəkarlığının aşağı olma-

sı. Onlar qeyri-müəyyən situasiyalarda adek-

vat qərarlar verməkdən çəkinir və sahibkarlıq 

risklərinin hamısını öz üzərinə götürmək 

istəmirlər; 

 İqtisadi mənfəət mənbələrinin qeyri-

bərabər şəkildə bölüşdürülməsi (xalis gəlir, 

mükafatlar, ayrı ayrı iştirakçıların resurslara 

əllərin çatması). 

İri səhmdarlar gəlirlərini yalnız səhmlərə 

verilən dividentlərlə deyil, maliyyə axınında 

iştirak etməklə daha çox təmin edirlər 

(məsələn onlar vasitəçi şirkət yaradaraq kor-

porasiyanın öz məhsullarını minimal qiymət-

lərə satır, axırıncı həlqədə isə həmin məhsul-

ları bazar qiymətinə satırlar). Belə hallarda 

korporasiyanın gəlirləri aşağı düşsə də, lakin 

bu cür fırıldaqlar nəticəsində iri səhmdarlar 

daha çox pul qazanırlar. 

Yuxarıda qeyd edilən məsələlərə İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı da həssaslıqla 

yanaşaraq öz prinsiplərində bunu qeyd etmiş-

dir. Xüsusi ilə səhmdar cəmiyyətlərin idarəçi-

liyində mülkiyyətçilərlə menecerlərin ma-

raqlarını balanslaşdırmaq məsələsi Müşahidə-

çilər Şurasının vəzifələrinə həvalə edilmişdir.  

Menecmentin fəaliyyətinin nəticələrinə nə-

zarət etmək, maraqlar ziddiyətinin qarşısını 

almaq və şirkət daxilində tələbləri tarazlaş-

dırmaq vəzifələrini yerinə yetirmək üçün şu-

ranın obyektiv qərar qəbul etmək imkanında 

olması mühümdür. Birinci növbədə bu müstə-
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qillik və menecmentə qarşı öbyektivlik de-

məkdir ki, bu da şuranın tərkibinə və struktu-

runa təsir edir. Belə şəraitdə şuranın müstəqil-

liyi çox vacib məsələdir. Təşkilatın  prinsip-

ləri onu tələb edir ki, müşahidəçilər şurasında 

mümkün qədər müstəqil üzvlər, qeyri-icraçı 

direktorlar daha çox olsun [3, 59]. Hesab edi-

lir ki, müstəqil direktorlar Müşahidəçilər Şu-

rasının vəzifələrini daha tərəfsiz və obyektiv 

icra etmək imkanına malik olurlar. 

Ölkədə sənaye, ticarət, inşaat, nəqliyyat, 

rabitə, məişət, maddi-texniki təminat və s. 

sahələri əhatə edən iri, kiçik və orta sahibkar-

lıq subyektlərinin idarə olunmasını təkmilləş-

dirmək üçün onların ölkə miqyasında strateji 

planlaşdırılmasını həyata keçirmək, məhsulla-

rın keyfiyyətini yaxşılaşdırmağı, qiymətlərin 

aşağı düşməsini təmin edən maksimal sərbəst 

bazar münasibətlərinin bərqərar olması üçün 

şəraitdən səmərəli istifadə etməklə onların 

fəaliyyətinin səmərəliliyini təmin edən tən-

zimləmə idarəetmə vasitələrindən, idarəetmə 

fəaliyyətinin rasionallığından, sahibkarlıq və 

hakimiyyət funksiyalarından yerli-yerində 

istifadə etmək lazımdır. 

 

 NӘTİCӘ  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkar-

lıq subyektlərinə gəldikdə isə bunu deyə bilə-

rik ki, idarəçilik sisteminin formalaşması 

məhz 2000-ci illərdən, holdinqlər və səhmdar 

cəmiyyətlərin artması ilə isə korporativ ida-

rəetmə ənənələri formalaşmışdır. Ölkəmizdəki 

sahibkarlıq subyektlərinin böyük əksəriyyəti 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri olduğu 

üçün onlarda xətti idarəçilik və funksional-

xətti idarəçilik sistemi daha etibarlı hesab edi-

lir. Son dövrlərdə təşkilati idarəçilik struktur-

larında marketinq və insan resursları kimi 

struktiv bölmələrin əhəmiyyətinin artmasının 

şahidi olsaq da maliyyə menecmentliyi, araş-

dırma və inkişaf etdirmə kimi struktiv bölmə-

lərə nadir hallarda rast gəlmək mümkündür.   

Gələcəkdə daim öz qabiliyyət və bacarıqla-

rını inkişaf etdirən, biliklərini artıran, hüquqi-

normativ informasiyaya malik olan, mü-

qavilələri hüquqi cəhətdən savadlı bağlamağı 

bacaran, öz müqavilə öhdəliklərini vicdanla 

yerinə yetirə bilən, strateji və investisiya me-

necmentini səmərəli tətbiq edən, müəssisəsi-

nin investisiya potensialını artıra bilən sahib-

karlar uğur əldə edə bilərlər. Bütün bunlar 

Azərbaycanın rəqabətə davamlı iqtisadiyyatı-

nın inkişafına gətirib çıxaracaqdır.  
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Резюме  

Цель исследования – исследование  внутренние и внешние факторы, сформированные в орга-

низационных и управленческих структурах субъектов предпринимательства в Азербайджане, по-

казать способы улучшения в этой области.  

Методология исследования –статистические анализы, контент-анализы, сравнительные ана-

лизы, методы схематического описания и методы анализа экспертов. 

Результаты исследования могут быть использованы во время подготовки различных  про-

грамм в связи с развитием и управлением предпринимательства в Азербайджане.  
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Actual problems of the management of enterprise activity 

 

Abstract 

Purpose of the research – investigation of the internal and external factors, formed in the 

organizational and management structures of enterpreneurs in Azerbaijan, to show the methods for their 

improvement. 

Methodology of research -  statistical analysis, content analysis, comparative analysis, methods of 

schematic description and analysis methods of experts. 

Results of the research - may be used during the preparation of the  programs related to the develop-

ment and management of business entrepreneurship in Azerbaijan. 

Key words: enterprise activity, Organization for Economic Cooperation and Development, 

management, corporate control, subject of enterprise. 
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