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Tədqiqatın məqsədi – Məqalədə ölkə iqtisadiyyatının inkişafının müasir mərhələsi çox halda
kommersiya müəssisələrinin hökumət strukturları ilə qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən olunması
əsaslandırılır.

Tədqiqatın metodologiyası –analitik təhlil və sistemli yanasma
Tədqiqatın nəticələri -Biznes-proseslərin hökumət strukturları ilə qarşılıqlı fəaliyyətin

əhəmiyyətliliyi, hər şeydən əvvəl, rəqabət prosesləri ilə şərtlənir, bu isə həm ölkə daxilində, həm
də dünya təsərrüfat əlaqələri sistemində möhkəmlənirlər.

Acar sözlər: Biznes-proseslər, “dövlət-biznes”, “dövlət-özəl əməkdaşlıq”, “dövlət və özəl
partnyorluğu”, kommersiya müəssisələri

GİRİŞ
Dünya təcrübəsi dövlət və biznes arasında

əməkdaşlıq münasibətlərinin vacibliyini bir
daha sübut edir. Xüsusilə bu istiqamət biznes-
proseslərin hökumət  strukturları ilə qarşılıqlı
əlaqələrinin əsas iki istiqamətin nisbəti ilə
müəyyən olunur: 1) biznes-strukturların
hakimiyyət strukturlarından kommersiya
müəssisələrində biznes-proseslərin uğurla
layihələşdirilməsi üçün əlverişli şəraitin əldə
edilməsinə qarşı maraqlılıq və 2) hökumət
strukturları tərəfindən xüsusi kapitalın fəal
şəkildə cəlb olunması, innovasiya-investisiya
fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi.

Lakin, Respublikada bu problemin həllində
müvafiq tədbirlərdən istifadə olunsa da, onlar
kifayət qədər effektiv deyil. Bu, hər şeydən
əvvəl, onda təzahür edir ki, ölkədə hələ ki,
“dövlət-biznes” prinsipi üzrə əməkdaşlığı də-
qiq əks etdirən zəruri hüquqi və normativ
aktlar işlənib hazırlanmamış, partnyor müna-
sibətlərinin reallaşdırılmasının təməl prinsip
və metodları müəyyən edilməmiş, rəqabət
aparan tərəflər arasında məsuliyyət sərhədləri
aşkar edilməmişdir.

Azərbaycanda hökumət və biznes struk-
turlarının qarşılıqlı əlaqəsi

Bir sıra biznes-strukturların özləri dövlətlə
partnyorluq əlaqələrinin qurulmasına əngəl
yaradırlar, bu isə onların istənilən yolla öz
maraqlarını güdmələrində, ədalətsiz rəqabət
əsasında mənfəət əldə edilməsində və mü-

qavilə bağlanılmadan işçilərin işə götürülmə-
sində təzahür edir [1; 2].

Bu problemlərin həlli üçün bir çox
ölkələrdə “dövlət-özəl əməkdaşlıq” (DÖƏ)
adı altında birləşdirilən müxtəlif institutsional
formalar yaradılır. Qeyd etmək lazımdır ki,
dünyanın bir çox ölkələrində biznes-proses-
lərin hakimiyyət strukturları ilə qarşılıqlı əla-
qəsinin belə institusional forması dövlətin
əlində mühüm mexanizm və alət kimi çıxış
edir və, bunun sayəsində, ölkənin investisiya-
innovasiya siyasəti uğurla inkişaf etdirilir.

Son illər dünyanın bir çox ölkələrində
neoliberalizm konsepsiyasına uyğun olaraq
dövlət sektorunun payı əhəmiyyətli dərəcədə
ixtisar olunmuş, dövlətin həyati əhəmiyyət
kəsb edən obyektləri üzrə hakimiyyət funksi-
ya-sı tədricən xüsusi biznesin əlinə keçmişdir.
Dünya təcrübəsində DÖƏ-ın iki başlıca
forması fərqləndirilir: təhsil təsisatı bazasında
ayrıca hüquqi şəxsin yaradılmasını nəzərdə
tutan institusional forma və müqavilə forması.
Qərbi Avropa yanaşmasına uyğun olaraq,
dövlət-özəl əməkdaşlığın əsas əlaməti tərəf-
lərin əlavə dəyərin yaradılması üzrə koope-
rasiya zəncirində iştirakından ibarətdir. Öz
növbəsində, onun yaradılması prosesi əhəmiy-
yətli dərəcədə vəzifə və risklərin dövlət və
özəl partnyor arasında yenidən bölüşdürül-
məsinin xarakteri ilə müəyyən olunur. Eyni
zamanda, hər bir partnyor öz üzərinə ən yaxşı
keyfiyyət və effektivliklə təmin edə biləcəyi
vəzifə və məsuliyyətləri götürür. Bu da part-
nyorluğun sinergetik potensialı adlandırılır.
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Tədqiqatçıların əksəriyyəti dövlət və iqtisa-
di subyektlərin funksiyalarının bölüşdürül-
məsi ilə bağlı bir-birinə zidd olan çoxsaylı
amillər aşkar edirlər. Dövlət müdaxiləsinin
sərhədlərini nəzərdən keçirərək bəzi alimlər
qeyd edirlər ki, bu müdaxilə yalnız qiymət-
qoyma sferasını əhatə etməməlidir. Dünya
təcrübəsində dövlət-özəl partnyorluğu əsasın-
da yaradılmış müəssisələr iri investisiya proq-
ramlarının reallaşdırılmasına, mürəkkəb ma-
liyyələşdirmə sxemlərinin, çarpaz zəmanətin
və risklərin yenidən bölüşdürülməsinin tətbiqi
yolu ilə müxtəlif maliyyə-kredit institutlarını
cəlb etməyə imkan yaradır.

Dövlət-özəl partnyorluğu özündə maliyyə
resurslarının məqsədyönlü şəkildə cəlb edil-
məsinin və özəl menecmentin ictimai sektora
daxil olmasına nail olunmasının dünya
tendensiyasını əks etdirir. Eyni zamanda,
dövlət-özəl partnyorluğu özündə, spesifik
hüquqi, iqtisadi, sosial və s. bazaya, xarakte-

rik xüsusiyyətlərə, tətbiq sahələrinə və iştirak
edən hər bir tərəf üçün motivasiya sisteminə
malik olan qarşılıqlı fəaliyyətin mümkün
formalarından birini ifadə edir [3, c. 7-8].

Azərbaycanda hakimiyyət və biznes struk-
turlarının qarşılıqlı əlaqəsini biznes-proses-
lərin ən parlaq şəkildə müşahidə edildiyi kiçik
sahibkarlıq subyektləri timsalında nəzərdən
keçirmək olar  (bax, cədvəl 1). 2009-2013-cü
illər ərzində bu subyektlərin yaradılmış əlavə
dəyəri 1,9 dəfə, rentabellik 2,5 dəfə, əsas
kapitala investisiya 1,7 dəfə, ümumi dövriyyə
isə 2,1 dəfə artmışdır.

Lakin, ümumən Respublika iqtisadiyyatın-
da kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payı çox
aşağıdır. Belə ki, misal üçün, 2013-cü ilin
məlumatına görə yaradılmış əlavə dəyərin
payı 0,3%, rentabellik 0,6%, əsas kapital üzrə
investisiya 2,7%, dövriyyə isə 10,5% təşkil
etmişdir.

Cədvəl №1
l. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtsadi gostəriciləri 1)[4, s. 8]

2009 2010 2011 2012 2013 2013 % 2009 ilə
Yaradılmış əlavə dəyər,milyon manat 844,8 1120,0 1 227,0 1 346.5 1 620,0 1,9 d.
Ümumi mənfəət, milyon  manat 65,8 78,3 85,3 122,8 165,4 2,5 d.
İşçilərin orta illik sayı, min  nəfər 105,9 93,2 90,2 95,5 109,0 102,9
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 195,2 207,0 222,2 263,3 303,5 155,5
Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat 289,3 276,3 737,6 531,6 486,3 168,1
Dövriyyə, milyon manat 2910,1 3835,5 4208,5 5100,6 6072,6 2,1 d.

2. Ölkə iqtsadiyyatında kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payı, faizlə
2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 (+;-), %

Əlavə dəyər 2,6 2,8 2,6 2,7 3,0 0,4
qeyri-neft sektoru üzrə 5,1 5,2 5,3 5,2 5,4 0,3
Ümumi mənfəət 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3
qeyri-neft sektoru üzrə 2,9 3,0 3,0 3,3 3,5 0,6
Işçilərin orta illik sayı 7,6 6,7 6,5 6,4 7,9 0,3
qeyri-neft sektoru üzrə 7,8 6,9 6,7 6,6 8,1 0,3
Əsas kapitala investisiyalar 3,7 2,8 5,8 3,5 2,7 -1,0
qeyri-neft sektoru üzrə 5,1 4,0 7,6 4,6 3,8 -1,3
İllik dövriyyə 6,1 8,6 8,1 9,6 10,5 4,5
qeyri-neft sektoru üzrə 9,8 15,6 18,3    1 18,5 20,0 10,2

1)  məlumatlar kiçik sahibkarlıq subyekti hesab olunan hüquqi və fiziki şəxsləri əhatə edir. Ailə-kəndli
təsərrüfatlarının məlumatları daxil edilməmişdir.

Mənbə:Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq. ARDSK. Bakı: Səda. 2014

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yaxın pers-
pektivdə hökumət strukturlarının bizneslə əla-
qələrinin möhkəmləndirilməsi üçün bütün zə-
ruri imkanlar mövcud olacaqdır. Cədvəl 2.-nin

məlumatları göstərir ki, təkcə 2009-2013-cü
illər ərzində kiçik sahibkarlıq subyektlərinin
sayı 205028-dən 260563-ə qədər və ya 1,27
dəfə, o cümlədən fiziki şəxs statuslu fərdi sa-
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hibkarların sayı 186765-dən 246102-yə qədər
və ya 1,32 dəfə artmışdır.

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, heç
də bütün fəaliyyət sahələri üzrə artım müşa-
hidə olunmamışdır: azalma kənd təsərrüfa-

tında, tikintidə, turizmdə, ictimai iaşədə və s.
sahələrdə, artım isə sənayedə, ticarətdə, infor-
masiya və rabitə, sosial sfera və s. sahələrdə
qeydə alınmışdır.

Cədvəl №2
Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə, ilin sonuna)

2009 2010 2011 2012 2013 2013% 2009
ilə

İtqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə - cəmi 205028 207120 223547 248288 260563 127,1
ondan fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 186

765
192
588

210
643

234
634

246102 131,8

o cümlədən:
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq 4040 3953 3897 3973 3997 98,9
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 2571 2618 2593 2451 2334 90,8
sənaye 4750 4616 4457 4326 5173 108,9
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 2806 2643 2628 2505 3369 120,1
tikinti 2197 1534 1501 1755 1936 88,1
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 621 560 580 727 924 148,8
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 131673 133803 156926 178036 182732 138,8
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 122601 127501 150686 171646 176327 143,8
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 21838 22148 22627 25093 27862 127,8
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 21465 21908 22374 24821 27576 128,5
turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 12245 13455 7767 8356 9406 76,8
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 11854 13127 7527 8106 9157 77,2
informasiya və rabitə 239 183 242 311 354 148,1
daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 4125 872 826 930 1131 27,4
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 3977 729 708 729 905 22,7
təhsil 46 108 84 105 155 3,4 d
əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin
göstərilməsi 91 198 155 204 256 2,8 d
digər sahələr 23784 26250 25065 25199 27561 115,9
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 20870 23502 23547 23649 25510 122,2

Mənbə: Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq. ARDSK. Bakı: Səda. 2014

Əgər Respublikanın məhsul buraxılışı üzrə
kiçik sahibkarlıq subyektlərini təhlil etsək, bu-
rada bütün fəaliyyət sferaları üzrə artım mü-
şahidə olunmuşdur (bax, cədvəl 3). 2009-
2013-cü illər ərzində bütün kiçik sahibkarlıq
subyektləri üzrə məhsul buraxılışı həcmi
2910,2 mln.manatdan 6072,6 mln.manata qə-
dər və ya 2,1 dəfə, o cümlədən fiziki şəxslər

üzrə 1739,8 mln.manatdan 3032,7 mln.manata
qədər və ya 1,7 dəfə artmışdır.

Sahələr üzrə bu məlumatlar aşağıdakı kimi
paylanmışdır: kənd təsərrüfatı – 2,3 dəfə, sə-
naye – 1,3 dəfə, tikinti – 4,4 dəfə, ticarət – 1,7
dəfə, nəqliyyat – 1,6 dəfə, turizm və ictimai
iaşə - 4,4 dəfə və s.

Cədvəl №3
Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məhsul

buraxlışı, milyon manat
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2009 2010 2011 2012 2013 2013% 2009
ilə

İtqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə - cəmi 2910,2 3835,5 4208,5 5100,6 6072,6 2,1 d
ondan fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 1739,8 2058,5 2395,9 2778,5 3032,7 1,7 d
o cümlədən:
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 55,1 60,2 80,7 93,1 127,1 2,3 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 19,0 24,9 31,0 29,6 30,3 1,6 d
sənaye 379,2 386,8 418,5 408,9 505,6 1,3 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 98,5 143,5 166,2 165,2 211,3 2,1 d
tikinti 325,7 807,7 547,5 974,9 1422,9 4,4 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 15,8 4,9 3,7 38,0 47,0 3,0 d
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 1141,2 1426,3 1666,0 1844,6 1985,8 1,7 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 819,3 987,0 1058,6 1233,7 1343,6 1,6 d
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 486,5 489,0 536,7 633,7 684,7 1,4 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 453,8 449,7 495,5 547,6 568,9 1,2 d
turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 105,4 142,3 324,7 397,6 465,0 4,4 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 96,4 132,8 306,7 387,7 454,4 4,7 d
informasiya və rabitə 24,5 16,3 29,6 62,5 91,8 3,7 d
daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 45,7 8,7 11,4 13,1 18,0 39,3
təhsil 3,4 2,0 3,0 3,0 4,9 1,4 d
əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin
göstərilməsi

4,6 3,9 3,5 8,6 12,5 2,7 d

digər sahələr 338,9 492,3 586,9 660,6 754,3 2,2 d
fiziki şəxslər - fərdi sahibkarlar 195,0 313,2 331,6 374,0 375,8 1,9 d

Mənbə: Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq. ARDSK. Bakı: Səda. 2014

Hökumət strukturları ilə kommersiya
fəaliyyəti sistemində biznes-proseslərin in-
kişafının strateji istiqamətləri

Bizim fikrimizcə, “dövlət və özəl partnyor-
luğu” sisteminin möhkəmləndirilməsi və tək-
milləşdirilməsi üçün aşağıda göstərilmiş başlı-
ca mövqelər üzrə hökumət strukturları ilə
kommersiya fəaliyyəti sistemində biznes-
proseslərin inkişafının strateji istiqamətlərini
işləyib hazırlamaq lazımdır:
Ø kommersiya biznes-proseslərinin idarə

edilməsinin baza prinsipləri kimi çıxış edən
dövlət idarəetmə prinsiplərinin işlənib hazır-
lanması;
Ø kommersiya proseslərinin idarə edilməsi

funksiyalarının hakimiyyət strukturlarının
funksiyalarından fərqləndirilməsi;
Ø biznes-proseslərin

informasiyalaşdırılması bazasında kiçik və
orta sahibkarlığın idarə edilməsi mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər komp-
leksinin işlənib hazırlanması;
Ø şəbəkə sahibkarlıq strukturunda biznes-

proseslərin strateji idarə edilməsinin təkmil-

ləşdirilməsinin informasiya-məntiqi modeli-
nin yaradılması;
Ø biznes-proseslərinin idarə edilməsi mo-

delinin yaradılması üzrə hakimiyyət struktur-
ları ilə qarşılıqlı fəaliyyət üzrə kommersiya
fəaliyyəti subyektlərinin formalaşdırılması;
Ø hakimiyyət strukturları ilə qarşılıqlı fə-

aliyyətin möhkəmləndirilməsi məqsədilə İn-
ternet-kommersiya sistemində biznes-proses
strukturlarının formalaşdırılması;
Ø kommersiya fəaliyyəti sistemində biz-

nes-proseslərin etalon inkişaf strategiyasının
işlənib hazırlanması;
Ø kommersiya müəssisələrində biznes-

proseslərin tətbiqi üzrə investisiya layihələri-
nin inkişafı strategiyalarının işlənib hazırlan-
ması.

Bu sadalanan istiqamətləri daha yaxından
nəzərdən keçirək.

Birinci istiqamət üzrə xüsusi sahəyə aid
oluna bilən prinsiplər təqdim edilmişdir.
Onlar daha konkret idarəetmə şəraiti üçün
aktualdırlar. Bunlar, müasir bazar şəraitində
fəaliyyət göstərən kommersiya proseslərinin
idarə edilməsinin prinsipləridir. Bu prinsiplər,
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demək olar ki, zaman etibarı ilə daha çevik-
dirlər. Bazar, texnoloji mühit və, ola bilsin ki,
ictimai informasiya şəraiti keyfiyyətcə dəyiş-
dikdə, kommersiya fəaliyyətinin idarə edilmə-
sinin bir qədər başqa prinsiplərinə əsaslanan
fəaliyyətin daha effektiv olacağı istisna
edilmir; bu fəaliyyət. ola bilsin ki, əvvəlki fə-
aliyyətlə ziddiyyət təşkil etmir, lakin tama-
milə başqa aspektlərə malikdir.

Idarəetmənin xüsusi prinsiplərinə, verilmiş
halda isə təşkilatın kommersiya prosesinin
idarə edilməsi prinsiplərinə riayət edilməsi
idarəetmənin ümumi prinsiplərinə riayət edil-
məsi zamanı zəruridir və bu prinsiplər istə-
nilən konkret hal üçün ədalətlidir. Başqa
sözlə, xüsusi prinsiplər heç bir halda ümumi
prinsiplərlə ziddiyyət təşkil etməməli, əksinə,
müəyyən mənada onlardan çıxmalı və bu
zaman konkret idarəetmə şəraitlərinin əlavə
xüsusiyyətlərini əldə etməlidir.

Bu məqsədlə kommersiya proseslərinin idarə
edilməsinin aşağıdakı prinsiplərini müəyyən edə
bilərik: bazara oriyentasiya prinsipi;
funksiyalararası inteqrasiya prinsipi; təşkilati
çeviklik prinsipi; kommersiya fəaliyyətinin
peşəkarlaşdırılması prinsipi; effektiv təşkilati
sıxılma prinsipi; logistik sıxılma prinsipi; kom-
mersiya təcrübəsi və potensialının akkumul-
yasiyasının təmin edilməsi prinsipi; strateji
partnyor əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
prinsipi; xarici və daxili mühitin informasiya
şəffaflığının təmin edilməsi prinsipi [5].

İkinci istiqamətə kommersiya proseslərinin
idarə edilməsi funksiyasının hakimiyyət struk-
turlarının funksiyalarından fərqləndiril-məsi
aiddir. Lakin bunun üçün, hər şeydən əvvəl,
kommersiya fəaliyyətinin mahiyyətini aydın-
laşdırmaq lazımdır. Bu anlayış özünə aşağı-
dakıları daxil edir: əmtəələrin alqı-satqısını
təmin edən və sözün geniş mənasında ticarəti
əks etdirən əməliyyatlar kompleksi; ticarət
müəssisəsinin fəaliyyət nəticəsini təşkil edən
və əmtəələrin reallaşdırılması ilə bağlı xüsusi
fəaliyyət növü; əmtəələrin malgöndərənin
sərəncamından bazar tələbinə oriyentasiya
edən ticarət müəssisəsinin sərəncamına
keçdiyi əmtəə-pul mübadiləsi; ilkin olaraq
istehlakçıların tələblərinin nəzərə alınması ilə
partnyorlardan hər biri üçün maksimal
faydalılığı təmin edən hər şey; əhalinin tələ-

batının təmin edilməsi və mənfəət əldə edil-
məsi məqsədilə əmtəə-material qiymətlilərinin
mübadiləsi əməliyyatlarının həyata keçiril-
məsi üzrə operativ-təşkilati fəaliyyət.

Kommersiya fəaliyyəti əmtəə istehsalı pro-
sesini yekunlaşdırır. Təşkilatın işinin son
nəticəsi məhz bu fəaliyyətdən asılıdır.

Məhsul və xidmətlərin sosial istehlakçıları
ilə əlaqələr kommersiya fəaliyyəti vasitəsilə
həyata keçirilir. Kommersiya xidmətləri kon-
kret əmtəələr, malgöndərənlər və alıcılarla
işləyir və əmtəə və xidmətlərin satışına ehti-
yac mövcud olduqca fəaliyyət göstərirlər.

Kommersiya fəaliyyəti artıq istehsal olun-
muş konkret məhsulun satış probleminin
həllini nəzərdə tutur. Bunun üçün əmtəə və
xidmətlər bazarında alıcı və satıcı maraqla-
rının balansına nail olmaq lazımdır.

Beləliklə, kommersiya fəaliyyəti özündə tə-
ləbin təmin edilməsi və gözlənilən mənfəətin
əldə edilməsi məqsədilə əmtəə və xidmətlərin
alqı-satqısı proseslərinin təkmilləşdirilməsinə
istiqamətlənmiş hüquqi, maliyyə-iqtisadi və
təşkilati bilik və fəaliyyətləri əks etdirir.

Müasir kommersantlar gündəlik olaraq bazar
qanunlarının, səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar
etmədən, iqtisadiyyat, hüquq, maliyyə, menec-
ment, marketinq və s. kimi sahələrdə nəzəri və
praktiki biliklər olmadan həll edilə bilinməyən
çoxsaylı problemlərlə qarşılaşırlar.

Bizim fikrimizcə, kommersiya prosesləri-
nin idarə edilməsi funksiyasının hökumət
strukturlarının funksiyalarından fərqləndiril-
məsi zamanı biznes-proseslərin əsas olaraq
bazarın verdiyi kommersiya fəaliyyəti meto-
dologiyasına dərindən əsaslanmaq lazımdır.

Biznes-proseslərin informasiyalaşdırılma-
sı bazasında kiçik və orta sahibkarlığın idarə
edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Üçüncü istiqamət biznes-proseslərin infor-
masiyalaşdırılması bazasında kiçik və orta
sahibkarlığın idarə edilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksinin
işlənib hazırlanmasını daxil edir.

Sahibkarlara yardım göstərilməsi üçün
biznes-proseslərin informasiyalaşdırılmasına
qarşı tələbin dərk edilməsi və konkret qərar-
ların qəbul edilməsi mərhələsində informasiya
sisteminin seçilməsi alqoritmini işləyib hazır-
lamaq lazımdır (bax, şəkil 1) 6, s. 14-15].
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STRUKTURLARI İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Şəkil № 1
Kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri üçün biznes-proseslərin İİS-nin seçilməsinin

blok-sxemi

Mənbə: Манько Н.Н. Партнерство государства и бизнеса в инновационной экономике
России. М.: Палеотип. 2013, - 14 с.

Bu alqoritmin reallaşdırılması sahibkarların
ictimai birliklərinin uğurlu ideyaların tətbiqi
və etibarlı malgöndərənlər siyahısının təşkil
edilməsi, nümunəvi biznes-proseslərin təkmil-
ləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması,

fərdi müstəqil məsləhət xidmətlərinin göstəril-
məsi sahəsində göstərə biləcəkləri yardımı
nəzərdə tutur.

Menecment alətlərinin inkişafını, informa-
siya texnologiyalarının təkmilləşməsini və
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yaxın keçmişə qədər kiçik müəssisələr üçün
avtomatlaşdırılmış sistemlərinin olmamasını
nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu
standartlar köhnəlmişdir.

Buna görə də, kiçik və orta müəssisələrin
nümunəvi avtomatlaşdırılmış idarəetmə siste-

minin tətbiqi üzrə texniki məsələnin tərtib
edilməsi üzrə tövsiyələri işləyib hazırlamaq
lazımdır, və bu texniki məsələnin kompo-
nentləri aşağıdakı cədvəldə təqdim edilmişdir.

Cədvəl №4
Kiçik və orta müəssisələrin nümunəvi avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi üzrə texniki

məsələnin komponent və elementləri
Struktur Xarakteristika Əlavə

Toplu hissə Sifarişçinin, tətbiqin məqsəd  və
müddətlərinin və fəaliyyət sferasının
təsviri

Sistemin sinfini və miqyas və
ixtisaslaşmadan asılı olaraq onun nəzərdə
tutulan dəyərini müəyyən etməyə imkan verir

İnformasiya
sisteminə qarşı
tələblər

Müəssisənin inkişafının mövcud inkişaf
mərhələsində avtomatlaşdırılmaya
ehtiyacı olan biznes-proseslərin
fərqləndirilməsi

“Zəif  bənd” prinsipinə riayət etməyə, ERP-
sistem modullarının tətbiqi mərhələlərini
müəyyən etməyə, gözlənilən nəticələri
konkretləşdirməyə imkan verir

Uyğunluq üzrə
tələblər

Tətbiq olunan informasiya sisteminin
mövcud sistemlə texniki uyğunluğu
dəqiqləşdirilir

Vəsaitlərə qənaət etməyə və bir-birini təkrar
edən tərkib hissələri aradan qaldırmağa
imkan verir

Podratçıya qarşı
tələblər

Podratçıda lisenziya və
sertifikatlaşdırılmış mütəxəssislərin
olması dəqiqləşdirilir

Layihənin rasional şəkildə müşayiət
edilməsinin təmin olunması qabiliyyəti
dəqiqləşdirilir

Yerinə yetirilən
işlərin reqlamentinə
qarşı tələblər

İşlərin yerinə yetirilməsi qrafiki
çərçivəsində zaman aralıqlarının müəyyən
edilməsi

Tələblərin pozulması dayanmaya səbəb ola
bilər

İİS-in adaptivliyinə
qarşı tələblər

İnformasiya sisteminin sazlanması imkanı
dəqiqləşdirilir

Müəssisənin biznes-proseslərinin
dayanıqlılığı və operativ sazlanması
qabiliyyəti müəyyən edilir

Proqram təminatının
etibarlılığına qarşı
tələblər

Proqram təminatının etibarlılığını
müəyyən edən kriteriyalar müəyyən edilir

Zaman məhdudiyyətlərinə uyğun olaraq
informasiya sisteminin tələb olunan
funksiyaları, yerinə yetirməsi qabiliyyəti
dəqiqləşdirilir

Aparat təminatına
qarşı tələblər

Texniki arxitekturanın konfiqurasiyası,
proseslərin tipi və sayı, operativ yaddaşın
həcmi dəqiqləşdirilir

Düzgün seçilmiş texniki kompleks risklərin
azaldılmasına imkan verir

İnformasiyanın
mühafizəsi
vasitələrinə qarşı
tələblər

Elektron  sənədlərin mühafizəsi
razılaşdırılır

Sərt  rəqabət  şəraitində müəssisələrin
kommersiya maraqlarının saxlanması və
informasiya təhlükəsizliyi tələblərinə riayət
edilməsi

Sınaqlar və
əməkdaşlara
təlimlərin verilməsinə
qarşı tələblər

Sınaqların aparılması qaydaları müəyyən
olunur, əməkdaşlara təlimlərin verilməsi
proqramları işlənib hazırlanır

Sistemlə iş zamanı əməkdaşların təyin
olunmuş təlimatlara riayət etməmələri
nəticəsində biznes-proseslərin fəaliyyətində
pozuntu hallarının qarşısını almağa imkan
verir

Qeyd: Cədvəl 4. müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.

Kommersiya fəaliyyətinin subyektləri de-
dikdə, məhsul istehsalı, bu məhsulların alqı-
satqısı və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
üzrə işgüzar münasibətlərdə olan tərəflər başa
düşülür.

Kommersiya fəaliyyətinin iştirakçıları si-
yahısına daxildir:

- müəssisə və sahibkarlar – müxtəlif mül-
kiyyət formasına malik olan firmalar,

kompaniyalar, təşkilatlar, müəssisələr, ən
müxtəlif əmtəələr alan və satan, xidmətlər
göstərən hüquqi və fiziki şəxslərdir.

Kommersiya fəaliyyəti ticarət sahəsində
xüsusilə parlaq şəkildə təzahür edir və biznes-
proseslərin idarə edilməsi modeli də şəkil 2. -
də təsvir edilmişdir.
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Şəkil №2
Təşkilatın kommersiya fəaliyyətinin biznes-proseslərinin idarə edilməsi modeli

Qeyd: Şəkil 2.  müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.

İnternet-kommersiya sferası, internet-
kommersiyanın fəaliyyət ardıcıllığı

 Informasiya texnologiyalarının inkişafının
ən nəzərə çarpan nailiyyətlərindən biri İnter-
net şəbəkəsində sahibkarlıq fəaliyyətidir [7].

İnternet-kommersiya sferasında İnternet-
kompaniyalar adlandırılan, ənənəvi kompa-

niyalardan fərqləndirici xüsusiyyətlərə malik
olan müəyyən tipli kompaniyalar fəaliyyət
göstərirlər (şəkil 3). İnternet-kompaniyaların
müəllif tərəfindən irəli sürülən fərqli xüsu-
siyyətlərinə reallaşdırılan əmtəənin (xidmətin)
forması, proseslərin innovasiya xarakteri,
kompaniyanın xərc və aktivlərinin xüsusi

Kommersiya fəaliyyətinin strategiyası

Kommersiya fəaliyyətinə strateji yanaşma

Kommersiya fəaliyyətinin məqsədləri

Mənfəət artımı;
Digər firmalarla münasibətin yaxşılaşdırılması;

İnteqrasiyalı əlaqələrin gücləndirilməsi

Kommersiya fəaliyyətinin biznes-proseslərinin idarə edilməsi
Kommersiya fəaliyyətinin biznes-proseslərinin reqlamentləşdirilməsi

Biznes-proseslərin optimallaşdırılması;
Biznes-proseslərin xarici və daxili sferası;

Əsas müştərilərin seçilməsi;
Biznes-proseslərin modelləşdirilməsi

İdarəetmə sistemi

BP mülkiyyətçisi
İstehlakçı cəmiyyətinin idarəetmə

sədri

BP administratoru
Kommersiya fəaliyyəti üzrə sədr müavini

BP icraçısı
İstehlakçı kooperasiyasının müəssisə

və təşkilatlarının mütəxəssis və işçiləri

İdarəetmənin funksiyaları

İdarə olunan sistem

Əmtəələrin tədarükü biznes-prosesi Əmtəələrin topdan çatdırılması biznes-
prosesi

Əmtəələrin pərakəndə satış biznes-
prosesi

Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi

Kommersiya: tərkib hissəsi
- pərakəndə əmtəə dövriyyəsi; - bazar payı nisbəti; - ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının xüsusi çəkisi; gün ifadəsində əmtəə

ehtiyatlarının vəziyyəti; - mühüm əmtəələrin xüsusi çəkisi; - malgöndərənlər tərəfindən tədarükat planının yerinə yetirilməsi; -
göstərilən xidmətlərin xüsusi çəkisi

Maliyyə: tərkib hissəsi

- xalis mənfəətin dinamikası;
- dövriyyənin rentabelliyi;

- mübadilə xərclərinin səviyyəsi;
- xərclərin ümumi həcmində dövriyyə

vəsaitlərinin payı

Müştəri: tərkib hissəsi

- payçıların sayının dinamikası;
- bir payçı üzrə pərakəndə ticarətin

dövriyyəsi;
- əhaliyə xidmət göstərən bir insan
üzrə pərakəndə ticarətin dövriyyəsi;

- istehlakçıların sadiqlik dərəcəsi

Təlimin tərkib hissəsi və inkişaf
- təşkilat işçilərinin sayı;
- işçilərin əməyinin məhsuldarlığı;
- ümumi xərclərin içərisində kadrların
hazırlanması və yenidən hazırlanmasının
payı;
- kadrların axıcılıq əmsalı;
- təşkilat işçilərinin orta aylıq əmək haqqı

Istehlakçı kooperasiyasının kommersiya müəssisəsinin biznes-proseslərinin idarə edilməsinin məhsuldarlığının artırılması
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi

Operativ səviyyə (kommersiya fəaliyyəti biznes-proseslərinin idarə edilməsi)

Kommersiya fəaliyyəti biznes-proseslərinin reallaşdırılması üzrə əməliyyatların yerinə yetirilməsi
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strukturu və kommersiya fəaliyyətinin təşkili-
nin xüsusi mərhələləri aiddir.

İnternet-kompaniyalar xüsusi mühit olan
İnternetdə mövcud olurlar və müvafiq olaraq,
kompaniya tərəfindən reallaşdırılan əsas əmtə-
ələr telekommunikasiya kanalları ilə ötürülə
bilən, habelə ödənilməsi xüsusi ödəniş sistemlə-

rinin köməyilə İnternet şəbəkəsi vasitəsilə hə-
yata keçirilə bilən məhsullardır. Beləliklə, İn-
ternet-kommersiyanın aşağıdakı növlərini
fərqləndirmək olar: məhsulların rəqəmsal axını-
na xidmət göstərilməsi ilə bağlı olan İnternet-
kommersiya; məhsulların maddi axınına xidmət
göstərilməsi ilə bağlı İnternet-kommersiya.

Şəkil №3
İnternet-kommersiyanın fəaliyyət ardıcıllığı

Mənbə: www.innov.etu.ru

İnternet-kompaniyalarda proseslərin inno-
vativliyi informasiya texnologiyalarının stra-
teji rolu ilə şərtlənir.

 Ticarət menecmentinin məhsuldarlığının
qiymətləndirilməsi, hər şeydən əvvəl, onun
reallaşdırılmasının iqtisadi effektivliyinə əsas-
lanır. Bununla yanaşı, bu strategiyanın reallaş-
dırılması prosesində nail olunan qeyri-iqtisadi
nəticələr də qiymətləndirilir [8].

NƏTİCƏ
Məqalədən  çıxarılan nəticə ondan ibarətdir

ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafının müasir
mərhələsi çox halda kommersiya müəssisələ-
rinin hökumət strukturları ilə qarşılıqlı əlaqəsi
ilə müəyyən olunur. Ancaq bugünkü gün biz-
nes-proseslərin hakimiyyət strukturları ilə
əlaqələrinin strateji inkişaf istiqamətləri möh-
kəmlənməmiş, “dövlət-biznes” prinsipi üzrə

vahid partnyorluq mexanizmi mövcud
deyildir.

Biznes-proseslərin hakimiyyət strukturları ilə
qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi, hər şeydən
əvvəl, rəqabət prosesləri ilə şərtlənir, hansılar ki,
həm ölkə daxilində, həm də dünya təsərrüfat
əlaqələri sistemində möhkəmlənirlər.

 Lakin, Respublikada bu problemin həlli
üzrə müvafiq tədbirlər qəbul edilsə də, kifayət
qədər effektiv deyildir. Digər tərəfdən, part-
nyor münasibətlərinin reallaşdırılmasının tə-
məl prinsip və metodlarının müəyyən edil-
məsi, rəqabət aparan tərəflər arasında məsu-
liyyət sərhədlərinin aşkar edilməsi olduqca
vacibdir. Buna görə də, kiçik və orta müəs-
sisələrin nümunəvi avtomatlaşdırılmış idarə-
etmə sisteminin tətbiqi üzrə texniki məsələnin
tərtib edilməsi üzrə tövsiyələr  işlənib hazır-
lanmış, texniki məsələnin komponentləri mü-

Əmtəə satışının növ və formaları

Rəqəmsal əmtəələr: proqram
təminatı, musiqi, kompüter
oyunları və s.
İnternet vasitəsilə ödənilə bilən
ənənəvi əmtəələr
Əsas resurslar informasiya
resurslarıdır

Proseslərin innovasiyalılığı

Reallaşdırılması İnternet şəbəkəsi
vasitəsilə mümkün olan “unikal”
məhsulların işlənib hazırlanması
Yeni bazar seqmentlərinin axtarışı
və unikal ticarət təkliflərinin
axtarışı
İnformasiya texnologiyalarının
strateji rolu

Xərc və aktivlərin xüsusi strukturu

Material və avadanlıqlar üzrə
xərclərin aşağı səviyyəsi
Daimi və ETTKİ üzrə xərclərin
yüksək səviyyədə olması
İntellektual aktivlərin xüsusi
çəkisinin yüksək səviyyəsi

Elementlər

Pulların elektron pul ödənişləri
sistemləri vasitəsilə qəbulunun
təşkili
Əmtəələrin çatdırılmasının təşkili
İnformasiya təhlükəsizliyi
səviyyəsinin təmin edilməsinin
təşkili

İnternet-kompaniya

Veb-sayt
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əllif tərəfindən Cədvəl 4-də əsaslandırılmışdır.
Bununla yanaşı, müəllif tərəfindən  təşkilatın
kommersiya fəaliyyətinin biznes-proseslərinin
idarə edilməsi modeli də işlənmişdir.
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Взаимоcвязь между коммерческими предприятиями и государственными структурами

Резюме
Цель исследования – определение взаимодействия бизнес-процессов коммерческих предпри-

ятий с властными структурами.
Методология исследования - аналитический и системный подход
Выводы исследования - Значимость взаимодействия бизнес-процессов с властными структу-

рами, прежде всего, обусловлена с конкурентными процессами, которые усиливаются как внутри
страны, так и в системе мирохозяйственных связей. О важности партнерских отношений между
государством и бизнесом свидетельствует мировой опыт.

Ключевые слова: бизнес-процессы, "государство-бизнес", "государственно-частное сотруд-
ничество», «государственно-частное партнерство", коммерческие предприятия
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 Candidate for degree

Azerbaijan State Economic University,
E-mail: bagirova.sevindzh @mail.ru

The interrelation between the commercial enterprises and government agencies

Abstract
Purpose – to investigate mutual relationship  between commercial enterprises and  government struc-

tures.
Methodology – analytical analysis and systematic approach.
Findings – Significance of mutual activities business processes with government structures,first and

foremost, conditioned rival processes, so this one waxing strong both in local and world economic rela-
tions system.

Key words: business processes, "the state - business", "public-private cooperation", "public-private
partnership", commercial enterprises
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