
 

 

 

 

 © Bəxtiyar Vəli oğlu İsmayılov. ATU, “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası,  i.f.d.,  dos. E-mail: 

baxtiyar.ismayilov@intersun.az 

Qurbanov                             © AMEA İqtisadiyyat İnstitutu 

© www.economics.com.az                                                                         

48 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

Bəxtiyar Vəli oğlu İsmayılov 

 

    UOT: 338.45;  JEL: L11 

 

Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafının idarə edilməsi mexanizmləri 

 

Xülasə 

          Məqalədə müəssisənin dayanıqlığına təsir edən xarici və daxili amillər, dayanıqlığın 

altsistemləri və göstəriciləri sistemləşdirilmiş və təhlil edilmişdir. Müəssisənin dayanıqlı 

inkişafının idarə edilməsi mexanizmləri və onlardan istifadə yolları göstərilmişdir.  

 Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, müəssisə, xarici və daxili amillər, altsistemlər, idarəetmə 

mexanizmləri, dayanıqlılıq göstəriciləri 

 

Giriş 

İqtisadiyyatın inkişafı sənaye müəssisələrinin səmərəli fəaliyyətindən birbaşa asılı 

olduğundan respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkişafı və ölkə iqtisadiyyatının neft 

sənayesindən asılılığını azaldaraq inkişafının təmin edilməsi əsas prioritet kimi ön plana 

çıxmışdır. Bazar münasibətlərinin müasir inkişaf səviyyəsi, daxili və xarici bazarlarda 

rəqabətin  güclənməsi həmçinin beynəlxalq maliyyə-iqtisadi böhranla müşaiyət olunan hazırki 

dövrdə sənaye müəssisələrinin yüksək nəticələr əldə edərək gələcək uğurlu fəaliyyətlərinin 

təmin edilməsi məqsədilə onların dayanıqlı inkişafının formalaşdırılması xüsusilə aktualdır. 

Belə ki, müəssisənin dayanıqlı inkişafı onun dəyişən xarici mühitə uyğunlaşmasını təmin 

etməklə yanaşı həm cəmiyyətin həm də müəssisələrin daim artan təlabatlarının ödənməsinin 

vacib şərtidir.     

Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı fəaliyyətinə təsir edən amillər və onların tədqiqi  

Ölkə sənayesinin böhransız fəaliyyəti onun bütün sahələrinin dayanıqlı inkişafa 

keçidilə mümkündür. Öz növbəsində sahənin dayanıqlı inkişafı cəmiyyətin həyatında mühüm 

rol oynayan istehsal müəssisələrinin səmərəli fəaliyyətindən asılıdır. Respublikamızda 

sənayeləşmənin hazırki mərhələsində mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə məqsədilə 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən edilmiş fəaliyyət 

istiqamətləri nəzərə alınaraq, “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-

2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. 

 Konsepsiyada ixrac yönümlü iqtisadi model əsas götürülmüş və bu istiqamətdə 

görülən işlər qeyri-neft sənayesinin inkişafına səbəb olmuşdur. Belə ki, yalnız son ildə ÜDM-

in real artım tempi 1.1% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 54.4 milyard manat olmuşdur. 

Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 5703.7 manat (5558.7 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. Həmin 

dövrdə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 1.1% 

artması ilə nəticələnmişdir. Dövr ərzində ölkədə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına 

bütün maliyyə mənbələri hesabına 15957 mln. manat əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. 

Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 56.0%-ni daxili investisiyalar, 44.0%-ni isə xarici 

investisiyalar təşkil etmişdir. 2015-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyaların 

8796.3 milyon manatı (55.1%-i) qeyri-neft bölməsinin, 7160.7 milyon manatı (44.9%-i) isə 

neft bölməsinin inkişafında istifadə edilmişdir (1). 

Ölkədə həmçinin, 2015-ci ildə qeyri-neft sənayesində yaradılan əlavə dəyərin həcmi 

əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10% artaraq 3093.8 milyon manata çatmışdır. 

Yaradılmış ÜDM-də qeyri-neft sənayesinin xüsusi çəkisi 1% artaraq 5.7% təşkil etmişdir. 
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Sənayedə yaradılan əlavə dəyərdə qeyri-neft sənayesinin payı 5.3 faiz artaraq 16.8%-ə 

yüksəlmişdir. 

 

 
http://www.economy.gov.az 

             Qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərdə qeyri-neft sənayesinin xüsusi çəkisi 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0.6 faiz artmış və 8.2% təşkil etmişdir.  Qeyri-neft 

sənayesində yaradılan əlavə dəyərin strukturunda mədənçıxarma sənayesinin xüsusi çəkisi 

1.4% və ya 43.7 milyon manat, emal sənayesinin xüsusi çəkisi 59.4% və ya 1837.4 milyon 

manat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının xüsusi çəkisi 

36.2% və ya 1121.1 milyon manat, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsinin xüsusi çəkisi isə 

3.0% və ya 91.6 milyon manat təşkil etmişdir (1).  

                             

Qeyri-neft sənayesində yaradılmış əlavə dəyərin strukturu 

 
http://www.economy.gov.az 

 

Bütün qeyd edilən müsbət meyllərin davamlı olması müəssisənin dayanıqlı inkişafının 

kompleks tədqiqindən və onun təmin edilməsi səviyyəsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Sənaye 
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müəssisənin dayanıqlı inkişafı  xarici və daxili mühit amillərinin qeyri-əlverişli təsiri ilə 

təsərrüfat sisteminin məqsədinə uyğun maliyyə dayanıqlığını, bazardakı sabit vəziyyətini və 

resurs balansını saxlayaraq innovasiyaları inkişaf etdirmək qabiliyyətidir [2]. Dayanıqlı 

inkişafın idarə edilməsi prosesində idarəetmə sisteminin əsas vəzifəsi müəssisənin iqtisadi 

fəaliyyətindən asılı olan və onun ümumi dayanıqlığında bilavasitə iştirak edən vacib 

altsistemləri ayıraraq müəssisənin funksionallığına və səmərəliliyinə təsir edən amilləri 

aşkarlamaq və əsas məqsədlərə yönəltməkdən ibarətdir. Belə ki, müəssisənin dayanıqlı 

inkişafına təsir edən mənfi amilləri kənarlaşdırmaq müsbət amilləri isə strateji məqsədlərə 

uyğunlaşdırmaq mümkündür. Müəssisə xarici amillərin mənfi təsirlərini azaltmaq üçün daxili 

imkanlardan istifadə edə bilər. Yəni, düzgün idarəetmə sayəsində müəssisə nəinki xarici 

mühitin dəyişikliklərinə uyğunlaşaraq dayanıqlı vəziyyətini saxlayar hətta bu təsirlərdən 

faydalana da bilər. Buna görə də idarəetmə orqanı xarici mühitin qeyri-sabitliyi şəraitində 

dayanıqlı inkişaf məqsədilə strateji əsasları formalaşdırmağa imkan verən vacib amilləri 

aşkarlamalıdır. Müəssisənin iqtisadi dayanıqlığı xarici və daxili mühitin kompleks təsirləri ilə 

müəyyənləşdiyindən ona təsir edən birbaşa və dolayı amilləri aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

birbaşa təsir amillərinə istehlakçılar, rəqiblər, tədarükçülər və dövlət aiddir, dolayı amillərə 

iqtisadi və siyasi vəziyyət, sosial-mədəni mühit, sahədəki texnoloji səviyyə aid edilir [3]. 

Dolayı amillər müəssisənin fəaliyyətindən asılı olmadığı üçün xarici amillərə aid edilir.  

Daxili amillərə istehsal prosesi, idarəetmə sistemi, maliyyə vəziyyəti, kadrların tərkibi, 

işgüzar reputasiya, marketinq və s. aiddir. Müəssisənin dayanıqlığının daxili amilləri ilk 

növbədə düzgün seçilmiş inkişaf strategiyası, fəaliyyətin səmərəli idarə edilməsi və nail 

olduğu iqtisadi artım ilə müəyyənləşir [4]. Daxili amillər dayanıqlı inkişaf üçün müəssisənin 

potensial imkanlarını müəyyən etdiyi halda, xarici amillər bu potensialın reallaşdırılması 

şərtlərini səciyyələndirir. Lakin bu amillərin müəyyən edilməsindən daha vacib məsələ strateji 

perspektivdə müəssisənin inkişafına imkan verən dayanıqlığın altsistemlərinin 

təsnifləşdirilməsi və idarə edilməsidir. Bunun üçün müəssisənin fəaliyyətinə təsiri baxımından 

dayanıqlığın aşağıdakı əsas alt sistemlərini qeyd etmək mümkündür: 

 İstehsal dayanıqlığı;  

 Maliyyə dayanıqlığı; 

 Təşkilati-idarəetmə dayanıqlığı;  

 Marketinq (bazar) dayanıqlığı;  

 İnnovasiya dayanıqlığı;  

 Sosial dayanıqlıq;  

 Ekoloji dayanıqlıq. 

 Qeyd edilən altsistemlərin düzgün əlaqələndirilməsi müəssisənin uğurlu fəaliyyətinə 

birbaşa təsir göstərdiyindən hər bir altsistemi ayrılıqda təhlili vacibdir. 

Dayanıqlığın alt sistemləri və onların təhlili 

Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafında istehsal dayanıqlığının təmin edilməsi 

vacib amillərdən biridir. İstehsal dayanıqlığı dəyişən bazar konyukturunda müəssisənin 

istehsal-texnoloji strukturunun təkmilləşdirilməsilə onun istehsal prosesini sabit saxlamaq 

qabiliyyətidir. Ümumiyyətlə istehsal gücləri zərərsizlik həcmini nə qədər çox üstələyərsə 

istehsal dayanıqlılığı bir o qədər yüksək hesab olunur və müəssisənin istehsal menecmentinin 

peşəkarlıq səviyyəsini əks etdirir. İstehsal dayanıqlığı, istehsalın zərərsizlik həcmini və 

istehsal rentabelliyinin artırılmasını təmin edən potensialla müəyyən edildiyindən istehsal 

tsiklini və resursların sabitliyini şərtləndirir. İstehsal dayanıqlığı özündə istehsalın təşkili və 

istehsal gücünün səviyyəsi, istehsal infrastrukturunun inkişafını, məhsulun əsas 

xüsusiyyətləri, texniki silahlanma və qabaqcıl texnikanın istifadə səviyyəsini ehtiva edir. 

Ümumiyyətlə, istehsal dayanıqlığı istehsalın texniki- texnoloji səviyyəsini əks etdirdiyi üçün 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

51 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

müəssisənin məqsədli investisiya fəaliyyətinin aktivliyi və səmərəliliyini də vacib amil kimi 

ön plana çıxır. Bu funksional zonanın əsas göstəricilərinə istehsal gücündən istifadə səviyyəsi; 

istehsal heyətinin tərkibi və sayı; texnoloji proseslərin yeniliyi; resurslardan səmərəli istifadə 

səviyyəsi və s. aiddirlər. 

Müəssisənin dayanıqlı fəaliyyətinin ümumiləşdirici komponenti kimi maliyyə 

dayanıqlğı çıxış edir və gəlirlərin xərclərdən sabit üstünlüyünü əks etdirir. Maliyyə 

dayanıqlığı eyni zamanda pul vəsaitlərindən səmərəli istifadəni təmin edir ki, bu da öz 

növbəsində istehsal və satış proseslərinin fasiləsiz həyata keçirilməsinə imkan verir. Bunun 

nəticəsində maliyyə dayanıqlığı müəssisənin istehsal-iqtisadi fəaliyyəti prosesində formalaşır 

və öz əhəmiyyəti  baxımından hər bir müəssisə üçün ən vacib amil hesab olunur. Maliyyə 

dayanıqlığı müəssisəyə eyni sahədə fəaliyyət göstərən rəqiblərlə müqayisədə üstünlüklər 

qazandırır. Maliyyə dayanıqlığı maliyyə resurslarının səmərəli formalaşdırılması, 

bölüşdürülməsi və müəsisənin maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi qabiliyyəti ilə 

xarakterizə olunur. Və müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticələrində öz əksini 

tapır. Buna görə də maliyyə resurslarının vəziyyəti məhsul istehsalının genişləndirilməsi və 

yenilənməsinə investisiya imkanlarını təmin etməlidir. Maliyyə dayanıqlığına əsasən ümumi 

və cari likvidlik əmsalı; maliyyə müstəqilliyi əmsalı; maliyyə asılılığı əmsalı, rentabellik 

səviyyəsi, investisiyaların səviyyəsi, şəxsi və borc vəsaitlərinin nisbəti və s. göstəricilər aid 

edilir.  

Müəssisənin təşkilati strukturunun dayanıqlığı idarəetmə strukturunun çevikliyini, 

ayrı-ayrı şöbə və xidmətlər arasındakı əlaqələrin operativliyini, onların birgə fəaliyyətinin 

səmərəliyini əks etdirir. Dəyişən daxili və xarici mühitə çevik reaksiya verən qərarların qəbul 

edilməsi üçün idarəetmə sisitemi və səlahiyyətlərin bölgüsü təmin edilərsə təşkilati 

strukturunu dayanıqlı hesab etmək olar. Təşkilati-idarəetmə dayanqlığı həmçinin idarəetmə 

aparatı strukturunn optimallığı, operativliyi, etibarlılığı və qənaətcilliyindən asılıdır. Təşkilati-

idarəetmə dayanıqlığı istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkili səviyyəsini, idarəetmə 

strukturunu, əsas idarəetmə və istehsal funksiyalarının bölüşdürülmə səmərəliliyini, ayrı-ayrı 

şöbə və xidmətlər arasındakı koordinasiya səviyyəsini, ümumi heyətin tərkibində idarəetmə 

aparatı işçilərinin sayı və orta yaş səviyyəsini əks etdirir. 

Marketinq dayanıqlığı müəssisənin məqsədləri üçün marketinq strategiyaları və 

taktikalarının cəmini ehtiva edir. Marketinq dayanıqlığı bazarın müxtəlif seqmentlərində tələb 

və təklif haqqında məlumatlar, sifarişlərin yerinə yetirilməsinin çevikliyini təmin edən 

müəssisənin təşkilati strukturu, məhsulun və müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi, satışın 

rentabelliyini, işgüzar aktivliyi haqda informasiyaları əks etdirir. Marketinq dayanıqlığı 

həmçinin bazar tutumu, müəssisənin bazar payı, tələbin elastikliyi, rəqiblərin və dövlətin 

qiymət siyasətinin nəzərə alınmasından xeyli asılı olduğundan əsasən bazar, rəqabət və 

istehlak amilləri üzrə təhlil edilməlidir.  

İnnovasiya dayanıqlığı yeni məhsul və xidmətlər üzrə müəssisənin yeni texnologiya və 

istehsalın təşkili üsullarının tətbiqi qabiliyyətilə xarakterizə edildiyi üçün yeni 

texnologiyaların və ideyaların tətbiqində, yeni məhsulun istehsalının mənimsənilməsində 

müəssisənin aktiv iştirakı ilə təmin edilə bilər. İnnovasiya dayanıqlığının əsas göstəriciləri 

kimi yeni texnologiyaların müəssisənin əsas fondlarındakı payı və istifadə səviyyəsini; 

istehsal edilən yeni innovativ məhsulların ümumi məhsul portfelindəki payını qeyd etmək 

olar.  

İqtisadi inkişaf təkcə iqtisadi səmərəliliyin artırılmasını deyil, həmçinin insanların 

sosial müdafiəsini və təbiətin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etməlidir. İqtisadi, sosial və 

ekoloji aspektləri əhatə edən “Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası” 1992-ci ildə BMT-nin Rio de 

Janeyro`da keçirilən konfransında qəbul edilmişdir. Bu konsepsiyanın tələbi insan nəsilləri 
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arasında qarşılıqlı münasibətləri əhatə edən sosial ədalət anlayışının yayılması ilə bağlıdır [5]. 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına görə dayanıqlı inkişaf hazırkı dövrün tələblərini təmin edən 

və eyni zamanda gələcək nəsillərin öz tələbatını təmin etmək imkanını təhlükə altına 

qoymayan inkişafdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, dayanıqlı inkişaf üzrə Azərbaycanda 

Dövlət siyasətinin biri də 2008-ci ildə qəbul edilmiş “2008-2015-ciillərdə Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” əsasında 

həyata keçirilir. Bu baxımdan müəssisənin sosial dayanıqlığı müəssisədə həyata keçirilən 

sosial siyasət və kollektivin sosial inkişafına yönələn fəaliyyət, hər bir əməkdaşın yaradıcı 

potensialı üçün əlverişli şəraitin yaradılması və əməyin motivasiya sisteminin tətbiqi kimi 

amillərdən asılıdır. Sosial məqsədlərə daxili və xarici sosial dayanıqlığın yüksəldilməsi aiddir. 

Sosial dayanıqlığı kadrların axını; heyətin tərkibinin daimiliyi əmsalı; hər bir işçinin orta aylıq 

əmək haqqı və sosial ödəmələrin orta illik həcmi; işçilərin orta yaş tərkibi; ixtisas və təhsil 

səviyyəsi; əmək haqqının səviyyəsi; maddi və mənəvi həvəsləndirmə sistemi; əmək şəraiti və 

iş rejimi göstəricilərlə xarakterizə etmək olar. 

Son dövrlər əksər dövlətlərin iqtisadi siyasətlərini daha çox ekoloji aspektlərə 

yönəltməsinə baxmayaraq iqtisadi maraqların ekoloji tələblərə cavab verməməsi müəyyən 

təzadlara səbəb olmuşdur. Müəssisənin ekoloji dayanıqlığının təmin edilməsi təbii 

resurslardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün sistematik olaraq yeni texnoloji 

həllərin işlənməsini, resurslardan qənaətcil istifadəni, müəssisənin ekoloji təhlükəsizlik 

səviyyəsini, ətraf mühitə mənfi təsirlərin azaldılması və zərərli tullantıların miqdarına nəzarəti 

şərtləndirir. Ekoloji dayanıqlığı ekoloji təhlükəsizlik göstəriciləri, ekotexnika və 

ekotexnologiya nümunələrinin tətbiqilə xarakterizə etmək olar. Göründüyü kimi dayanıqlığın 

qeyd edilən altsistemləri bir-birilə qarşılıq əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqdadır və ayrı-ayrılıqda 

hər birinin inkişafı müəssisənin ümumi dayanıqlığına öz təsirini göstərir. 

Dayanıqlı inkişafın idarə edilməsi mexanizmləri 

Müəssisənin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün idarəetmə yanaşmalarının, 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və sənaye müəssisələrinin xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə idarəetmənin adaptiv 

(uyğunlaşma), proses, antiböhran və innovasiyalı mexanizmləri daha səmərəli hesab olunur 

[6]. Məlumdur ki, müəssisənin daim dəyişən mühitə uyğunlaşma və yeni şərtlərdə fəaliyyət 

göstərə bilməsi ən böyük üstünlüklərdəndir. Bu baxımdan böhransız, sabit və müxtəlif xarici 

təsirlərdən asılı olmayan dayanıqlı inkişaf mexanizminin formalaşdırılmasında adaptiv 

mexanizmi xüsusi qeyd etməliyik. Müəssisənin adaptiv mexanizmi idarəedici orqanın xarici 

və daxili mühitin dəyişikliklərinə çevik reaksiyası ilə xarakterizə edilir və xarici mühitin əks 

təsirlərini kənarlaşdırmaq və ya azaltmaq üçün istifadə olunur. Situasiyalı yanaşmanın daha 

təkmil forması olmaqla adaptiv yanaşmanın istifadəsi həm obyektin, həm də subyektin 

adaptasiyasına imkan verir.  

Proses mexanizmi biznes-proseslərin seçilməsi, təhlili və təkmilləşdirilməsi əsasında 

müəssisənin rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi üçün ehtiyatların aşkarlanmasına, 

bölmələrin qarşılıqlı əlaqəsinin kordinasiyasına xidmət edir, həmçinin məhsulun və xidmətin 

keyfiyyətinin yaxşılaşdrılmasma imkan yaradır. Biznes-proseslərin optimallaşdırılması 

mexanizmləri idarəetməyə proses yanaşmanın elementlərini nəzərə alır və əsasən 

aşağıdakıları ehtiva edir:  

 Müəssisənin biznes-proseslərinin modelləşdirilməsi və onların reinjinirinqi;  

 Kontrolinq (büdcələşdirmə, xərclərin idarə edilməsi və kənarlaşmaların təhlili);  

 Müəssisələr üçün balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin işlənməsi və tətbiqi. 

Antiböhran mexanizmi müəssisədə mümkün böhran hallarının yaranma ehtimalını və 

nəticələrini minimuma endirməyə xidmət edir. Bu mexanizm maliyyə sabitliyinin ilkin 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

53 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (noyabr-dekabr) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

diaqnostikasına istiqamətlənən strateji və operativ tədbirlər sistemilə təmin edilir. Bu 

tədbirlərin müəssisələrə tətbiqi maliyyə, material və informasıya axınlarının 

optimallaşdırılması, risklərin idarə ediməsi və biznesin müdafiəsi üçün kompleks təşkilati və 

hüquqi tədbirləri əhatə etməlidir. 

Dayanıqlı inkişafın innovasiyalı mexanizmi müəssisədə yeni texnologiyaların 

istifadəsi, yüksək ixtisaslı kadrlar və idarəetmədə yeni yanaşmalara əsaslanan rəqabət 

üstünlüklərilə xarakterizə edilir. Müəssisənin dayanıqlı inkişafında onun innovasiya potensialı 

və innovasiya aktivliyi mühüm əhəmiyyətə malikdir. İnnovasiyalı idarəetmənin məqsədi 

əmək məhsuldarlığının artımı, daxili və xarici bazarlarda məhsulun və müəssisənin rəqabət 

üstünlüyünün yüksəldilməsindən ibarətdir.   

Müəssisənin dayanıqlı inkişaf səviyyəsinin xarici mühitə uyğunlaşma imkanlarından 

asılılığını nəzərə alaraq adaptiv mexanizmin əhəmiyyətini xüsusilə qeyd etməliyik. Bu 

baxımdan hazırki dövrdə sənaye müəssisələrimizin xarici mühitin dəyişən şərtlərinə adekvat 

reaksiya verə bilməsinin başlıca şərti adaptiv mexanizmin formalaşdırılmasdır. Belə ki, 

müəssisənin xarici və daxili mühitinin hazırki və gələcək dəyişikliklərə istiqamətlənən 

həmçinin rəqabət qabiliyyətinin vacib amili olan adaptiv mexanizm texniki-texnoloji 

innovasiyalar, restruktrizasiya, diversifikasiya, təşkilati və idarəetmə strukturunun 

təkmilləşdirilməsini özündə ehtiva edir. Bununla yanaşı dayanıqlığı təmin edən idarəetmə 

mexanizmləri müxtəlif iqtisadi dövrlərdə dəyişilə və əvəz edilə bilər.  

Böhran dövrlərində əksər müəssisələr idarəetmənin adaptiv startegiyasından istifadə 

edərək antiböhran mexanizmlərinin tətbiqinə üstünlük verməlidirlər. Çox az müəssisələr 

rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün innovasiya strategiyasına üstünlük verirlər. Bir-

birini tamamladığı üçün böhran dövründə qeyd edilən mexanizmlərin birgə 

kombinasiyasından istifadə daha faydalı ola bilər. Belə ki, adaptiv mexanizmdən baş verən 

dəyişikliklərə və mövcud şəraitə uyğunlaşma imkanlarının aşkarlanması; antiböhran 

mexanizmindən resurslara qənaət oluması məqsədilə; innovasiyalı mexanizmdən yeni 

məhsullar və texnologiyaların axtarışında; proses mexanizmindən biznes proseslərin 

reinjinirinqi məqsədilə istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Hər bir böhrandan sonra baş verən 

canlanma və böyümə dövründə rəqabətin güclənməsi, marketinq xərclərinin artması, 

qiymətlərin düşməsi və mənfəətin azalma ehtimalı gücləndiyindən sənaye müəssisələrinin 

idarə edilməsinə proses, innovasiyalı və  marketinq yanaşmalarının tətbiqi daha 

məqsədəuyğun hesab olunur.  

Müəssisənin işgüzar aktivliyinin artdığı mərhələdə satış dövriyyəsi və rentabelliyi 

həmçinin müəssisənin biznes – proseslərilə əlaqəli olan bütün göstəricilərinin 

yaxşılaşdırılması daha vacibdir. Bu zaman idarəetmənin proses mexanizminin müasir 

alətlərinin tətbiqi ön plana çıxır. Öz növbəsində bu vəziyyət rentabellik göstəricilərinə 

nəzarəti, maliyyə dayanıqlığını və ödəmə qabiliyyətini sabitləşdirməyi şərtləndirir. Əgər 

müəssisənin idarəedici orqanı perspektiv fəaliyyəti dəqiq planlaşdıra və düzgün seçilmiş 

innovasiya strategiyası ilə keyfiyyətcə yeni texniki və texnoloji səviyyəyə keçə bilərsə 

müəssisə böhrandan nəinki yayınar, hətta yeni həyat tsiklinə daxil ola bilər.  Lakin əksər 

müəssisələrin öz inkişaf strategiyasını hazırlamaq üçün heç də həmişə yüksək səriştəli və 

peşəkar menecerlər cəlb etməyə imkanları olmadığından idarəetmə konsepsiyasının seçimi 

müəssisə rəhbərinin bilik və təcrübəsindən asılı olur.  Belə olan halda müəssisə ya qeyri - 

formal olaraq sahədaxili struktur çərçivədə öz fəaliyyətini kordinasiya edir və yaxud 

inteqrasiya olunmuş iri korporativ strukturların təsiri altında öz inkişaf strategiyasının 

istiqamətini müəyyən edir. Əgər, sahədaxili müstəvidə müəssisələrin fəaliyyətinə nəzər 

yetirsək görərik ki, rəqabət üstünlükləri yalnız texnologiyalarla deyil (xüsusən yüksək 

texnologiyalı və elmtutumlu müəssisələr üçün), həmçinin müasir idarəetmə biliklərindən də 
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xeyli dərəcədə asılıdır. Buna görə də, idarəetmənin müasir yanaşmaları və texnologiyalarının 

tətbiqi daim diqət mərkəzində olmalıdır. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə təsərrüfat 

subyektlərinin birləşmə və udulma, təşkilati-idarəetmə strukturlarının dəyişilməsi, yeni 

bazarlara daxil olmaq və s. transformasiyalarla əlaqədar olaraq dayanıqlı inkişafın idarə 

edilməsi yeni məna kəsb edir və müəssisənin dəyişən xarici mühitə adaptasiyası ilə yanaşı bu 

mühitin özünün formalaşdırılması kimi başa düşülür. Bu zaman xarici mühitə olan reaksiyalar 

yeni prinsiplər və mexanizmlərin işlənməsi əsasında həyata keçirilir.   

Nəticə   

Beləliklə, müəssisənin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi dəyişən şərtlərə çevik 

uyğunlaşma imkanlarını formalaşdırmaq və onun dayanıqlığına təsir edən amillərin 

idarəetmənin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərilə əlaqələndirilməsindən asılıdır. Eyni zamanda, 

dayanıqlı inkişafının idarə edilməsində adaptiv, proses, antiböhran və innovasiyalı 

mexanizmlərin müəssisənin strateji məqsədlərindən irəli gələn fəaliyyət istiqamətləri üzrə 

yeni prinsiplər və yanaşmalar əsasında formalaşdırılaraq kombinasiyalı istifadəsi daha 

məqsədəuygundur. 
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Бахтияр Вели оглу Исмайлов 

Механизмы управления устойчивого развития промышленных предприятий 

Pезюме 

B статье систематизированы и анализированы основные подсистемы и 

показатели устойчивости, также внешние и внутренние факторы влияющие на 

устойчивость предприятия. Отмечены механизмы управления устойчивого развития 

промышленных предприятий и пути их использования.       

  Ключевые слова: устойчивое развитие, предприятие, внешние и внутренние 

факторы, подсистемы, механизмы управления, показатели устойчивости 
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Bakhtiyar Veli oqlu Ismayilov 

The mechanisms of sustainable development management at industrial enterprises 

Summary 

   Internal and external factors that may affect the sustainability of enterprise were 

analysed in the article, as well as subsystems and indicators of sustainability were 

systematized.  Mechanisms for management of sustainable development and the methods of 

their use were indicated too. 

 Key words: sustainable development, enterprise, external and internal factors, 

subsystems, mechanisms for management, indicators of sustainability 

       

  

 

Elmi redaktor: i.f.d. dos. Y.Məmmədov  

Daxil olub: 16.11.2015. 

Çapa qəbul olunub: 24.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

56 

 Bəxtiyar Vəli oğlu İsmayılov. Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafının idarə edilməsi 

mexanizmləri. səh. 48-55 

 

 

 

 

 

 


