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нин мювжуд олмасынын вя ямтяя-пул мцнасибятляринин тякраристещсал 
просесинин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилир.  

Базар мцнасибятляринин эенишлянмяси иля коммерсийа фяалиййяти 
дя эенишлянир вя бу фяалиййят сферасына жямиййятин эетдикжя даща чох 
цзвц дахил олур. Коммерсийа фяалиййятинин мцвяффягиййятлилийи ком-
мерсантын истещсалчыдан тядарцк етдийи ямтяяляр цчцн истещлакчыларын 
тапылмасы бажарыьындан, онун фяалиййятинин уьуру ися – щям онларла, 
щям дя башгалары иля даими вя етибарлы ялагялярин гайдайа салынмасы 
габилиййятиндян дя асылыдыр.  

Эенишлянян кцтляви истещсал вя базар игтисадиййатынын щакимий-
йятi шяраитиндя, щяр шейдян яввял, тижарятля тямсил олунан игтисади бю-
лцшдцрмя субсистеми юзцня эетдикжя даща чох тяшяббцскар инсанлары 
жялб едяряк, бюйцк ящямиййят кясб етмяйя башлайыр. Щягигятдя ися, 
тижарят еля яввялляр дя капиталын ян сцрятли тядавцлцнц вя ян йцксяк 
мянфяят нормасыны тямин едирди, кцтляви истещсал шяраитиндя ися бу цс-
тцнлцк бир нечя дяфя артмышдыр. Бурадан айдындыр ки, коммерсийа 
фяалиййяти, ясас етибариля тижарят сферасынын мцстясна щцгугудур.  

Анжаг глобаллашма шяраитиндя коммерсийа фяалиййяти бейнялхалг 
мцбадилянин ролунун артмасы, о жцмлядян, елми-техники тядгигатларын 
нятижяляри иля ялагядар йени инкишаф пиллясиня йцксялир. Щягигятян дя, 
щям базар субйектляринин, щям дя, садяжя олараг инсан фярдляринин 
игтисади базисинин вя цнсиййят vаситяляринин тякмилляşдирилмяси онларын 
бейнялхалг гаршылыглы мцнасибятляринin эцжлянмясиня тясир эюстярир. 
Буна эюря дя, глобаллашма мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатынын 
гаршылглы асылылыг сявиййясинин мисилсиз артырылмасыны, бцтцн планет миг-
йасында ямтяялярин, хидмятлярин, капиталларын вя информасийаларын мц-
бадилясинин кейфиййятжя сцрятлянмясини, харижи игтисади ялагялярин тижа-
рят вя коммерсийа формаларынын щяртяряфли эенишлянмясини нязярдя ту-
тур. Бир сюзля, коммерсийа фяалиййяти тякжя тижарят сферасыны дейил, щям 
дя диэяр базар субйектлярини дя ящатя едян бейнялхалг фяалиййятя 
чеврилир.  

Бир чох мянбялярдя коммерсийа сюзцнцн щярфи мянасына эюря 
(латын сюзцндян коммерсиум – тижарят демякдир) тижарятин елементля-
риндян бири кими, тижарят тяшкилаты цчцн щяр щансы бир алгы-сатгы гайдасы 
кими нязярдян кечирилир. 

Бу жцр изащat бизя о гядяр дя дцзэцн эюрцнмцр. Артыг инди мя-
лумдур ки, айры-айры терминлярин щярфи мянасына ясасян бизнес тякжя 
«иш», менежмент «идаряетмя», маркетинг ися «базар»да фяалиййят кими 
баша дцшцля билмяз.  

Щягигятдя ися бизнес, менежмент вя маркетинг – бизим тяряфи-
миздян «базар механизми» кими адландырылан мющтяшям вя щяддин-
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дян артыг мцряккяб бир конструксийанын мцхтялиф тяряфляридир. Бу тя-
ряфлярдян щяр бири игтисади базар просеслярини мцяййян нюгтейи-нязяр-
дян кечирмяйя, онларын чох да садя олмайан мязмунуну мцхтялиф 
тяряфлярдян айдынлашдырмаьа имкан верир. 

Бизнес, сащибкарлыг – ящалинин маллара вя хидмятляря олан тяляба-
тынын юдянилмясиня вя бу заман мянфяятин ялдя олунмасына йюнялдил-
миш мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятини нязярдя тутур; менежмент бу 
мягсядйюнлц фяалиййятин тяшкил олунмасы, онун низамланмасы вя тяк-
милляшдирилмяси иля мяшьулдур; маркетинг истещлак тялябини идаря едир. 

Базар механизминин бир сыра диэяр ящямиййятли вя мараглы, даща 
дяриндян юйрянилмя тяляб едян тяряфляри дя мювжуддур. Онларын ара-
сында даща важиби – коммерсийадыр. 

Яэяр «бизнес», «менежмент», «маркетинг» сюзлярини биз бу йа-
хынларда ишлятмяйя башламышыгса, юзцнцн яжняби мяншяйиня бахмайа-
раг «коммерсийа» сюзц чохдан истифадя олунур. Чох яввялляр ком-
мерсант, коммерсийа банклары, коммерсийа директору, коммерсийа 
мяктябляри мювжуд олмушдур. 

Коммерсийа чох узаг вахтдан башламышдыр. Онун мянбялярини 
юлкя игтисадиййатынын тарихиндя ахтармаг лазымдыр.  

Рус щцгугшцнасы, алим вя мцяллими С.Деснатски игтисадиййаты 
«бюйцк гаршылыглы коммерсийа» адландырмышдыр. Русийа коммерсийа 
коллеэийасынын катиби М.Чулков «Рус коммерсийасынын тарихи тясвири» 
адлы чохжилдли (7 жилд) ясяриндя гейд етмишдир ки, коммерсийа дейяндя 
тякжя тижарятин дейил, «сянайенин, тижарятин, няглиййат вя рабитянин, 
малиййя вя банк ишинин бцтцн фяалиййяти вя инкишафы» баша дцшцлмялидир. 

Щазыркы шяраитдя базар игтисадиййаты тамамиля йенидян, юзц дя 
Гярб нцмуняси цзря йарадыларкян вя онун бизнес, менежмент, марке-
тинг кими атрибутларыны ясас тутаркян, тяяссцфляр олсун ки, юзцнцн йцксяк 
потенсиалына малик олан коммерсийайа  лазыми ящямиййят верилмир.  

Инди бязян коммерсийаны маркетинг иля ейниляшдирирляр. Доьру-
дан да, коммерсийа да маркетинг кими мянфяятин ялдя олунмасына 
йюнялдилиб. Лакин мянфяятин ялдя олунмасы бцтюв сащибкарлыг фяалиййя-
тинин, бизнесин сон мягсядидир. Бу мягсядя чатмагда щям коммер-
сийайа, щям дя маркетингя бир-бириндян фяргли олан роллар верилмишдир. 

Маркетинг, бу елмин дащиляриндян олан Филип Котлерин дягиг ифа-
дясиля – «тялябин идаря олунмасы» демякдир. Коммерсийа ися, сащиб-
карлыьын (онун истянилян формаларында) диэяр важиб васитяляринин идаря 
олунмасы демякдир. Демяли бурада мясяля тякжя алгы-сатгы просесинин 
тяшкилиня вя технолоэийасына йюнялдилмир. Бунунла тижарят мяшьул олур. 
Коммерсийанын фяалиййят даиряси даща эенишдир. Бурада юн плана – 
бизнесин щесаблашма, тясяррцфат-малиййя тяряфи, онун щцгуги ясасы, 
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гиймят сийасяти, коммерсийа характерли мцгавиля ющдяликляри (ижаря, 
лизинг, консессийа, комиссийа, факторинг), дахили вя бейнялхалг кон-
трактларла иш, коммерсийа рискляринин гиймятляндирилмяси вя реаллашды-
рылмасы кими мясяляляр чыхыр. 

Гысажа десяк: щардакы, сащибкарлыгда гануни йцксяк мянфяяти 
тямин едян пул вя йахуд диэяр щесаблашмалар лазым олан йерляр вар, 
коммерсийанын да йери орадыр. Яэяр маркетинг лаконик, йыьжам ола-
раг «тялябин идаря олунмасы» кими адландырыlыбса, коммерсийаны чя-
кинмядян мянфяятин идаря олунмасы кими адландырмаг олар. 

Тягдим олунан китаб – коммерсийа фяалиййяти цзря дярслик йуха-
рыда гейд олунан принсипляр ясасында гурулмушдур. 

Дярслик игтисад али мяктябляр цчцн коммерсийа фяалиййяти цзря 
стандарт али мяктяб програмына тамамиля уйьун эялир, бир сыра мюв-
геляря эюря ися бу програм чярчивясиндян кянара чыхыр.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid, çoxlu sayda müxtəlif təşkilati-hüquqi 
formaya malik olan müəssisələrin meydana çıxması, əhalinin əhəmiyyətli 
hissəsinin ticarət fəaliyyətinə cəlb olunması, müasir avadanlıqların və 
mütərəqqi texnologiyaların geniş tətbiqinin zəruriliyi – kommersiya fəa-
liyyətinin və ticarət müəssisələrində texnoloji proseslərin təşkilinə yeni 
yanaşmaları, şəxsi təşəbbüskarlığı və sahibkarlığın geniş inkişafına olan 
tələbatı şərtləndirir. Bütün bunlar, peşəkarlıq fəaliyyəti əmtəə tədavülü 
ilə bağlı olan mütəxəssislərin hazırlanmasına yeni yanaşmaların olmasını 
tələb edir. 

Bununla əlaqədar olaraq, ali təhsil sahəsində yeni ixtisaslar mey-
dana çıxmışdir ki, bunlar üzrə игтисадиййатын müxtəlif sahələri üçün kadr 
hazırlığı həyata keçirilir.  

Коммерсийа fəaliyyətinin yeni bazar şəraitləri kommersантын 
yeni universal tipinin: təşəbbüskar, müstəqil, geniş profilli, yeni iqtisadi 
şəraitdə öz fəaliyyətini uğurla həyata keçirə bilmək bacarığına malik olan 
işçinin hazırlanmasını tələb edir. 

Hazırkı şəraitdə kommersiya ilə məşğul olan işçilər tərəf-müqabil-
lərlə işgüzar danışıqları aparmaq qabiliyyətinə malik olmalı, mallar və 
xidmətlər, alıcılar ilə satıcılar arasında təsərrüfat əlaqələrinin nizamlan-
ması metodlarını və üsullarını, reklam işinin əsaslarını, marketinqi, me-
necmenti və bir çox digər xüsusi fənləri yaxşı bilməlidirlər.  

Əvvəllər kommersiya dərindən öyrənilmə və tədqiqat obyekti kimi 
qəbul olunmurdu; indiki zamanda ticarət biznesinin bu cür şərhi primitiv 
və mənasız bir şey sayılır. 
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Kommersiya fəaliyyətində olan biliklərin dairəsi o qədər də dar 
deyildir; bəzi hallarda digər ixtisaslarda olduğundan da genişdir: kom-
mersiya üzrə biliklər, demək olar ki, tükənməzdir. 

Kommersiya işçisinin müasir dövrdə fəaliyyət diapazonu çox ge-
nişdir – bu, müxtəlif mülkiyyət formasına malik olan müəssisələrin, pəra-
kəndə və topdansatış müəssisələrin, firmaların, səhmdar cəmiyyətlərinin, 
birgə ticarət müəssisələrinin, idxalat-ixracat təşkilatlarının, istehlak 
kooperasiyasının müəssisə və təşkilatlarının və digərlərin kommersiya, 
satış və marketinq bölmələrində və xidmətlərində həyata keçirilən işdən 
ibarətdir.  

Bazar iqtisadiyyatında kommersiya işçisi ticarət biznesinin mərkəzi 
simasına çevrilir: bu işçinin gördüyü işin nəticələrindən müəssisə və 
yaxud firmanın bütövlükdə işinin səmərəliliyi çox asılı olur. 

Bununla bağlı olaraq kommersiya nəzəriyyəsi üzrə dərin biliklərə 
yiyələnmiş, həmçinin bu fəaliyyətin həyata keçirilməsində praktiki ba-
carıq və vərdişlərə malik olan kommersiya işçisinin – mütəxəssisinin 
peşəkarlıqla hazırlanmasının əhəmiyyəti kəskin olaraq artmışdır.  

Hazırkı dərslik ticarət biznesində uğurlu fəaliyyəti həyata keçirmək 
üçün kommersiya sahəsində işləyən hər bir mütəxəssisi minimal biliklə 
silahlandırmaq, daha sonra isə kommersiyanın əsaslarını açıqlamaq 
məqsədini daşayır.  

Дярслик «Коммерсийа» ихтисасы цзря Азярбайжан Республикасы 
Тящсил Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш стандарта вя тядрис планына 
уйьун щазырланмышдыр.   
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Ы ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙАНЫН  
НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЪИ ЯСАСЛАРЫ 

 
§ 1.1. Коммерсийа анлайышы вя мащиййяти 

 
Базар игтисадиййатына обйектив сурятдя мянсуб олан вя онун 

функсiйалашмасынын елементляри кими бизнес, сащибкарлыг анлайышлары ин-
санларын инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя мювжуд олмуш вя мцхтялиф 
сосиал-игтисади системин функсийаларына дахил олмушдур. 

Инсан жямиййятинин тарихи эюстярир ки, тязадлы да олса, о, щямишя 
бизнесля мяшьул олмушдур. Совет жямиййяти дюврцндя бизнеся вя биз-
несменя щямишя мянфи мцнасибят бяслянмишдир. Буна сябяб марксист 
классиклярин ясярляриндян тутмуш, бязи йазычыларын ясяриндя бизнес вя 
бизнесмен анлайышынын мянфи мяфщум кими якс етдирилмясидир. Бязян 
бизнеся пул йыьмаг, варланмаг, эялир ялдя етмяк кими бахылмышдыр. 
Бизнеся ян садя анлайышы бизнес термининин етимолоэийасындан истифадя 
едяряк вермяк олар. Бу бахымдан, бизнеси иш адландырмаг олар. Ин-
санлар бир-бириня мцражият едяркян сорушурлар ки, ишин нежядир? Бу сюз 
ишэцзарлыг мяншяйиня маликдир. Анжаг бизнес садяжя иш кими дейил, ишин 
иштиракчылары, инсанлар арасында ишgцзар ялагя, мцнасибят кими гябул 
едилмялидир. Ишин иштиракчылары кими инсанлар ишэцзар инсан вя йа бизнес-
мен олур.  

Игтисадиййатда иш бу вя йа диэяр формада мящсул истещсалы вя 
онун истещлак сферасына щярякяти иля баьлыдыр. Она эюря дя тясяррцфат 
фяалиййятинин щяр бир сащяси ишgцзар ялагялярля баьлыдыр. Бизнес юзцня-
мяхсус сtратеэийа вя тактикайа маликдир. Бизнесин стратеъи мягсяди 
мцхтялиф сювдяляшмялярдя йцксяк эялиря вя мянфяятя малик олмасыдыр. 
Тактики мягсяд ися стратеъи мягсядин щяйата кечирилмяси цчцн конкрет 
тяряфин сечилмяси вя она уйьун конкрет тядбирлярин мцяййян шяраитдя 
щяйата кечирилмясидир. Кечмишдя беля щесаб едилирди ки, бизим игтиса-
диййатда харижи ялагяляри чыхдыгдан сонра бизнес ола билмяз вя биз-
несменляр бир хцсуси сосиал груп кими, игтисади ялагялярин субйекти 
кими фяалиййят эюстяря билмяз. Бизнесмен жинайяткар елемент кими гя-
бул едилирди. Бцтцн бунларла йанашы бизнес план-бюлэц игтисадиййатында 
эениш йайылмыш бир щал иди. Онунла дефисит малларын ахтарышыны щяйата 
кечирян шяхсляр мяшьул олурдулар.  

Бизнес иля щямчинин мцяссисялярин вя онларын игтисадиййат шюбяля-
ринин рящбярляри дя мяшьул олурдулар.  

Онлар цчцн бу щал юзцнц тяряф-мцгабиллярин «йухарылар» иля йа-
зышмасында, жядвяллярин тутулмасында, ряисляр цчцн арайышларын тярти-
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биндя, планларда дцзялишляр етмяк цчцн ряислярля «тижарятдя», фондларын 
«биширилмяси»ндя, няглиййат васитяляринин ялдя едилмясиндя, дефисит ава-
данлыгларын дяйишилмясиндя, рцшвятлярин верилмясиндя вя алынмасында, 
«икили щесабын» апарылмасында  вя с. эюстярирди. Билирик ки, совет игтиса-
диййатында нормал ямтяя-пул мцнасибятляри явязиня, «планлы ямтяя 
мцнасибятляри» мювжуд иди. Бу жцр мцнасибятлярин зямининдя дя, 
ишэцзар ялагяляр бу субйектлярин юз шяхси тяшяббцсляри щесабына дейил, 
рящбярлярин вя планлашдырыжы-бюлцшдцрцжц «сювдяляшмя обйектляри»нин 
ирадясиня уйьун гурулурду. Америка алимляри Розенблат, Боннинг-
тон, Нидилсон «Бизнес консепсийасы» дярслийиндя бизнес нядир? суалына 
верилян жавабларда бизнес ишин апарылмасы системидир; бизнес-ящалийя 
лазым олан мящсулун йарадылмасыдыр, бизнес-ишдир. Бизнес сосиал-игти-
сади системин ясас маэистрал йолудур вя с. кими шярщ етмишляр.  

Бизнес юз арзулaрымызы щяйата кечирмəк цчцн йаратдыьымыз анла-
йышдыр. Бизнес биз нежя йашайырыг демякдир вя с. Ялбяття, бу анлайыш-
лaрдан щансы сечился сящв дейилдир. Лакин цмумиляшдирилмиш анлайыш 
кими бизнес жямиййятин арзусу, диляйи нязяря алынмагла тялябатын юдя-
нилмяси цчцн йарадылан истещсал системидир. Мцасир базар игтисадиййаты 
шяраитиндя бiзнес ишgцзар мцнасибят-ващид систем кими бцтцн бизнес-
менляри юзцндя бирляшдирир. Бизнесин субйекти кими, сащибкарлар, са-
щибкарлар коллективи, истещлакчылар коллективи, дювлят структуру вя с. 
фяалиййят эюстяря биляр. Бунунла йанашы, эюстярмяк лазымдыр ки, дювлят 
структуру билаваситя иштиракчы олмагла йанашы щям дя долайы йолла иш-  
ьцзар мцнасибят иштиракчыларына тясир эюстяря биляр, чцнки о, гануни 
бизнесин тяминатчысы кими чыхыш едир. Лакин даща айдынлыг эятирмяк 
цчцн сащибкарлыг бизнесинин цч ясас коnпонентини мисал эятирмяк олар. 
Буна ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Мящсулун истещсалы; 
2. Коммерсийа (тижарят); 
3. Коммерсийа васитячиляри. 
Чох вахт бизнес тижарят вя васитячилийи яксяр щалларда алверчиликля–

йяни, маллары эялир ялдя етмяк мягсядиля сонрадан сатмаг цчцн 
алмагла ейниляшдирирляр. Лакин эялир (мянфяят) – бу, щяр бир коммер-
сийа фяалиййятинин мягсядидир вя сащибкарын щярякятляринин ясас сти-
муллашдырыжы амилидир. Бурада  ян важиб мясяля, сащибкарын эялир ялдя 
етмяк фактынын олмасындан чох, онун ишэцзар ялагяляр гурдуьу шяхс-
лярля эюрдцйц ишлярин мцгабилиндя файдасынын ня дяряжядя олмасыдыр. 
Танынмыш инэилис банкири Гилбартын фикринжя, коммерсийа вя алверчилик 
бир-бириля о гядяр сых баьлыдыр ки, щарада коммерсийанын гуртардыьыны 
вя алверчилийин башладыьыны сюйлямяк чох чятиндир.  
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Мцасир базар игтисадиййатында коммерсийа вя коммерсийа ва-
ситячилийи игтисадиййатын айрылмаз бир цнсцрц кими чыхыш едир. Алверчилик 
ися, коммерсийа фяалиййятинин бир нювцдцр, амма бурада истещлакчы 
сечим щцгугундан мящрумдур вя йцксяк гиймятлярля тяклиф олунан 
маллары (вя йа хидмятляри) алмаг мяжбуриййятиндя галыр. Еля бу жцр 
щаллар базар игтисадиййаты юлкяляриндя гейри-гануни сайылыр. Лакин эюс-
тярмяк лазымдыр ки, бизнеся тякжя тижарят вя васитячилик кими бахмаг 
дцзэцн олмазды. О, илк нювбядя щяр бир юлкянин игтисади щяйатынын 
ясасыны тяшкил едян истещсалдан ибарятдир. Бизнесин ясас субйектлярин-
дян бири дя истещлакчылардыр. Истещлакчылар пассив тяряф олмайыб сащиб-
карларла баьланылан сазишляр вя ишэцзар ялагялярин ейни щцгуглу иштирак-
чыларыдыр. Истещлакчыларын ишэцзар мараьы билаваситя истещлакчыларла ком-
мерсийа васитясиля йарадылан ялагяляридир. Яэяр сащибкарлыг чох эялир 
ялдя етмяйин ясас мягсядидирся, истещлакчынын мягсяди даща ужуз вя 
кейфиййятли мал ялдя етмякдир.  

Коммерсийайа даир мянбялярин чохунда бу анлайыша (латын сюзц 
олан «коммерсиум»-тижарят) тижарятин бир елементи кими, тижарятдя 
алгы-сатгы гайдасы кими бахылыр. Ялбяття, коммерсийа анлайышына бу жцр 
йанашма дцзэцн олмайыб, щям дя чох дар мяна кясб едир. Бу эцн 
мялумдур ки, бизнесин тякжя «иш» кими, менежмент (маркетинг) кими, 
маркетингин тякжя «базарла» баьлы кими щесаб едилмяси дя дцзэцн ол-
мазды. Щягигятдя бизнес, менежмент, маркетинг, базар механизми-
нин бюйцк, фювгяладя мцряккяб бир конструксийанын мцхтялиф тяряфля-
ридир. Бу тяряфлярдян щяр бириси игтисади базар просесиня мцхтялиф бужаг 
алтында бахмаьа вя щяр тяряфин чох асан олмайан мязмунуну ишыг-
ландырмаьа имкан верир.  

Бизнес, сащибкарлыг мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятини тяжяссцм 
етдирмякля йанашы, инсанларын мала, хидмятя олан тяляблярини юдямяйя 
вя эялир ялдя етмяйя йюнялдилир. Менежмент мягсядйюнлц фяалиййятля 
баьлы механизмин йарадылмасына йюнялдилмякля йанашы, ону низам-
лайыр вя тякмилляшдирир. Маркетинг истещлак тялябини идаря едир.  

Базар механизминин чох мараглы вя ящямиййятли тяряфляри мюв-
жуддур вя онларын юйрянилмяси эцнцн мцщцм мясяляляриндяnдир. 
Бунларын ичярисиндя  ян  мцщцмляриндян бири дя коммерсийадыр. Щяги-
гятян коммерсийа нядир? Мцасир игтисади щяйатда онун йери вя ролу 
нядян ибарятдир. Яэяр «бизнес», «менежмент», «маркетинг» сюзлярини 
тязяликля ешидиб вя ишлядирикся, «коммерсийа» анлайышынын кюкц харижи 
олса да, дилимиздя чохдан ишлядилмяйя башланылмышдыр. Чох узун илляр-
дян бяри коммерсант, коммерсийа банкы, коммерсийа директору, 
коммерсийа мяктяби, коммерсийа консепсийасы, коммерсийа щесабы, 
коммерсийа вя гейри-коммерсийа мцяссисяси вя диэяр анлайышлар ешидир 
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вя фяалиййятимиздя истифадя едирик. Щяля 300 ил яввял Русийада Ы Пйотр 
Коммерсийа Коллеэийасы йаратмыш, харижи тижарят вя тижарят эямичилийи-
ня рящбярлийи она щяваля етмишдир. Ы Пйотрун 8 нойабр 1723-жц илдя 
вердийи фярманында беля бир фикир сюйлянилмишдир: «Коммерсийа бюйцк 
эялир эятиряжяйиня эюря ону эенишляндирмяк лазымдыр»1. 

Бюйцк рус алим-щцгугшцнасы вя мцяллими С.Е.Десниски (1743-
1793) игтисадиййаты «гаршылыглы коммерсийа» адландырмышдыр. Бу жцр 
мараглы мисаллары чох эятирмяк олар. Бюйцк рус мцтяфяккири А.Н.Ра-
дишевля ишлямиш, Коммерсийа Коллеэийасынын узун мцддят катиби 
олмуш М.Д.Чулков 7 жилдлик «Русийа коммерсийасынын тарихи тясвири» 
адлы фундаментал китабында коммерсийайа тякжя тижарят кими дейил, 
сянайенин, тижарятин, няглиййат вя рабитянин, кредит вя пул дювриййя-
синин инкишафы вя фяалиййяти кими бахмышдыр.  

Бу эцн йенидян харижи юлкялярин тяжрцбяси ясасында базар игтиса-
диййатыны йарадаркян вя онун атрибутлары олан бизнес, менежмент, 
маркетингдян истифадя едиляркян, тяяссцф ки, коммерсийа да онун 
ящямиййятини вермир вя онун эениш имканларындан лазыми сявиййядя 
истифадя едилмир. Сон заманларда чох вахт коммерсийа анлайышыны 
маркетинг анлайышы иля ейниляшдирирляр. Ялбяття, коммерсийа да мар-
кетинг кими эялир ялдя етмяйя йюнялдилир. Бу жящятдян, ялбяття онларда 
охшарлыг ола биляр. Чцнки эялир бцтцн сащибкарлыг фяалиййятинин, бизне-
син сон мягсядидир. Буна наил олмагла, коммерсийа, еляжя дя марке-
тинг бир-бириндян фяргли роллар йериня йетирир. Маркетинг сащясинин бю-
йцк алими Ф.Котлеря эюря маркетинг «тялябин идаря едилмяси» кими 
гябул едилирди. Коммерсийа ися сащикарлыьын щяр щансы формада олма-
сындан асылы олмайараг башга важиб рычаглары идаря едир. Бурада мя-
сяля тякжя алгы-сатгы актынын тяшкили вя технолоэийасы иля тясяррцфат-
малиййя мясяляляри, онун щцгуги ясаслары, гиймят сийасяти, коммер-
сийа-мцгавиля ющдяликляри (лизинг, ижаря, консепсийа, коалисийа, факто-
ринг), дахили вя бейнялхалг сазишляри, иш, коммерсийа риски, онун гий-
мятляндирилмяси, щяйата кечирилмяси вя диэяр мясялялярдир. Бурадан 
беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, сащибкарлыьа щарада пул вя диэяр ще-
сабламалар лазим эялирся, гануни эялир ялдя етмяк имканы йаранырса, 
орада  коммерсийа  ортайа  чыхыр.  Яэяр  маркетинг  «тялябин юйрянил- 
мяси» кими гябул едилирся, жясарятля коммерсийаны эялирин идаря едил-
мяси адландырмаг олар. Бязян маркетинги базарла ейниляшдирирляр. 

                                                
1 Панкратов Ф.Г.,Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. М.:2002.- S.18-19 
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Ялбяття, маркетинг базар олмадыьы кими, коммерсийаны да тижарят ки-
ми гябул етмяк олмаз.  

Мцасир игтисади ядябиййатда коммерсийайа, коммерсийа фяалий-
йятиня даир чохлу фикирляр мювжуддур. Бунларын яксяриййятиндя ком-
мерсийайа алгы-сатгы просеси кими бахырлар. Ялбяття, бу фикирля разы-
лышмаг олмаз. Проф. Л.В.Осипова юз дярслийиндя коммерсийа анлайы-
шыны ашаьыдакы кими тясяввцр едир:  

- «Коммерсийа фяалиййяти игтисади анлайыш кими тижарятя нисбятян 
даща эенишдир, чцнки тижарятин ясасыны коммерсийа тяшкил ется беля, 
бцтцн коммерсийа фяалиййятиня тякжя тижарят кими бахыла билмяз».  

Коммерсийа фяалиййяти сферасында ишляйян щцгуги шяхслярин чоху 
тядарцк, истещсал, тикинти, инвестисийа вя диэяр сащибкарлыг фяалиййятинин 
эялир ялдя етмяк цчцн алгы-сатгы просесиндян истифадя едирляр. Мцасир 
коммерсийа фяалиййяти ихтисаслашдырылмыш коммерсийа системляри васи-
тясиля щяйата кечирилир. Коммерсийа системи интеграсийа олунмуш ващид 
бцтюв бир систем олуб, юзцндя мал вя хидмят цзря истещсал-коммер-
сийа анлайышыны вя онун игтисади, щцгуги, мядяни вя инзибати ясасыны 
ящатя едир. Коммерсийанын ясас обйекти кими алгы-сатгынын мювжуд 
олдуьуну нязяря алсаг, бурада плана менежмент, сащибкарлыг, дягиг 
щесабламалар, пул мцнасибятляри вя онун щцгуги ясасы чыхыр. Бунлар 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

-максимум эялир ялдя етмяйя имкан верян маллар цзря гиймятин 
мцяййян едилмяси; 

-мцгавиля вя сазишлярин баьланмасы вя щяйата кечирилмяси; 
-мал эюндярянлярля иш; 
-мал алышынын тяшкили; 
-мал сатышынын тяшкили; 
-фяалиййятин нятижясинин малиййя-тясяррцфат тящлили; 
-банкларла иш; 
-биръа, йармарка вя ауксионларла иш; 
-коммерсийа рискиня даир щесабламалар; 
-факторинг вя лизингин щяйата кечирилмяси; 
-эюмрцк ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси. 
Бцтцн бунлары нязяря алараг, проф. В.А.Абчука эюря беля бир фи-

киря эялмяк олар ки, коммерсийа алгы-сатгы фяалиййятинин тямин едил-
мяси сащяси олуб, щцгуги нормалар ясасында максимум эялир ялдя ет-
мяк цчцн щесаблашмаларын апарылмасы кими дяйярляндирилир1.  

Бязи мянбялярдя коммерсийайа капиталист системиня хас олан 
фяалиййят сащяси кими бахылыр. Мясялян, харижи терминляря даир сюзлцкдя 

                                                
1 Абчук В.А. Коммерция. М., 2000. 
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коммерсийа – тижарят, эениш мянада капиталист жямиййятиндя эялир ялдя 
етмяк цчцн фяалиййят сащяси кими эюстярилир. Бюйцк Совет Енсиклопе-
дийасында «коммерсийа щесабы тясяррцфат фяалиййятинин апарылмасы ме-
тоду кими» гиймятляндирилир1. Совет дюврцндя мяшщур игтисадчылардан 
Бакановун, Бирманын, Йазеквинин, Гузун, Орловун вя башгаларынын 
мцхтялиф дюврлярдя чап олунмуш ясярляриндя тижарятдя коммерсийа 
ишинин тядгиги, анлайышын мащиййяти вя тяйинаты кими изащ олунур. 
Бунларын бязиляриндя коммерсийа ишиня тижарят-оператив просесин тяш-
килиндя истфадя олунан ямялиййатларын мяжмуу, оптимал гярар ялдя ет-
мяк цчцн онларын идаря олунмасы, план тапшырыгларынын йериня йети-
рилмяси, минимум ямяк вя малиййя вясаити сярф етмякля йцксяк мядя-
ни хидмят эюстярмяк кими бахылыр. Бязиляриндя малларын истещсал сфера-
сындан истещлак сферасына щярякяти иля ялагядар йериня йетирилян тижарят-
оператив елементляр мяжмуу кими бахылыр. Бязи алимляр коммерсийа иши 
анлайышы алтында тижарят мцяссисяляринин мал иля тямин едилмяси вя эялир 
ялдя едилмяси мягсядиля пяракяндя мал дювриййясинин йериня йетирил-
мяси цчцн тижарят-оператив фяалиййяти нязярдя тутур. Бир чох алимлярин 
ясярляриндя коммерсийа иши анлайышы алтында игтисади шяраитин юйрянил-
мяси вя прогнозлашдырылмасы, бу мясялялярин планлашдырылмасы, тясяррц-
фат ялагяляринин тяшкили вя с. эюстярилир. Лакин, эюрцндцйц кими, щеч бир 
анлайышда коммерсийа ишинин тяшкилинин йцксяк эялир ялдя едилмясиня 
йюнялдилмяси ясас кими гябул едилмямишдир. Бизя еля эялир ки, коммер-
сийа мянфяят ялдя етмяк цчцн щяйата кечирилян фяалиййятин бцтцн 
елементляринин мяжмуsу нязярдя tuтулмалыдыр.  

Коммерсийа фяалиййяти коммерсийа функсийалары тяряфиндян щя-
йата кечирилир. Планлы-мяркязляшдирилмиш идаря цсулундан базар игтиса-
диййатына кечид республикада милли игтисадиййатын структунда гейри-
бярабярликля, кечмиш игтисади ялагялярин позулмасы иля сосиал мцщитдя 
баш верян щадисялярля сцрятля инкишаф едян эизли кюлэя игтисадиййатынын 
эцжлц тясири иля цзляшир.  

Беля шяраитдя тяшкилат вя мцяссисялярин коммерсийа фяалиййяти ба-
зар мцнасибятляринин интеграсийасына ясасланыр, чох жидди рискя мяруз 
галыр вя гейри-бярабяр инкишаф сявиййяси иля харакетирзя олунур.  

Мцасир базар игтисадиййаты дцнйа жямиййятинин тяжрцбясиня ясас-
ланан базар нязяриййясиня, дяйяр ганунундан мягсядйюнлц исти-
фадяйя, инкишаф етмиш мал-пул мцнасибятляри шяраитиндя тяляб вя тяклифин 

                                                
1 Балабанов А.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М., 1990 
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ящямиййятлилийня, азад сащибкарлыьа, чохлу мцлкиййят формасынын ол-
масына вя рягабятя ясасланыр. 

Базар игтисадиййатынын мцхтялиф мярщялялəриндя онун милли хц-
сусиййятляри вя сосиал - игтисади истигамятляри нязяря алынмагла жямий-
йятдя базар мехнизминин фяалиййят эюстярмясинин мцхтялиф консепси-
йалары мейдана чыхыр. Мал тядавцлц базар механизминин сямяряли фяа-
лиййятинин амилляриндян биридир. Чцнки мящз мал тядавцлц сферасында 
щяр бир мцяссисянин фяалиййятинин нятижяляри реал гиймятляндириля биляр. 
Бурада тяляб-тяклиф механизминдян йаранмыш истещлак дяйяринин йох-
ланылмасы, онларын ижтимаи вя фярди тялябата уйьунлуьу, гиймят, ря-
габят бахымындан дюзцмлцлцйц иля мцяййянляшдирилир. Базар механиз-
минин системсиз тятбиги вя мал-пул мцнасибятляринин буна там щазыр 
олмамасы дцнйа игтисадиййат системиня ясасланан сивил базар йарат-
магданса, даща чох «вящши» базарын мейдана эялмясиня сябяб ол-
мушдур. Бунун нятижясиндя чох коммерсийа структурлары «кюлэяйя» 
кечмиш вя нятижядя дювлятя щесабат вермяйян, щцгуги ясасы олмайан 
бизнес даща эениш вцсят алмышдыр.  

Азярбайжанда мцасир базар игтисадиййатынын формалашмасынын 
хцсусиййяти вя онда топдан-коммерсийа щалгасынын ролу бязи харак-
терик жящятляри мцяййянляшдирир. Бу хaрактерик жящятляр ашаьыдакы-
лардыр: 

1. Мющкям, узунмцддятли, сащялярарсы вя реэионларарсы ялагя-
лярин йаранмасы ясасында ващид базар мяканын вя базар коммерсийа 
структурларынын йарадылмасы; 

2. Базарда ганунла гадаьан олунмайан сащибкарлыьын бцтцн 
сямəряли формаларынын йарадылмасы; 

3. Мал тяклифи ишя хидмятя, яввялляр олмуш тяклифин тялябдян цс-
тцнлцйц, яксиня тялябин тяклифдян цстцнлцйц иля нятижялянмялидир;  

4. Гиймятдян кянар амиллярин гиймятля баьлы амиллярдян цстцн-
лцйцнц тямин етмякля мал цзря рягабятин тямин едилмяси; 

5. Базар мцнасибятляринин ганунверижиликля игтисади низамлашды-
рылмасы ясасында гейри-гануни рягабят вя игтисадиййатын монополлаш-
дырылмасынын гаршысынын алынмасы; 

6. Милли игтисадиййатын фяалиййят сащясинин эенишляндирилмяси яса-
сында базар просесляринин интеграсийасы вя бунун ясасында дцнйа ба-
зар системиня дахил олунмасы; 

7. Базар механизминин сосиал-ижтимаи низамландырылмасы; 
8. Мцлкиййятин сящмдар вя диэяр коллектив формаларынын инкиша-

фына имкан йаратмагла щяр бир вятяндашын рягабят мцнасибятляриндя 
вя сащибкарлыгда иштиракынын тямин едилмяси; 
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9. Базар механизми васитясиля азад игтисади мцнасибятлярин 
эенишлянмясини вя бунун ясасында базар субйектляринин марагларынын 
реаллашдырылмасынын тямин едилмяси. 

Базар фяалиййяти просесиндя онун цстцнлцйц вя нюгсанлары 
мцяййян едилир. Онун цстцн жящятляриндян биринжи плана ашаьыдакылары 
дахил етмяк олар: 

1. Тяляб вя тяклифин нисбятинин механизми васитясиля ресурсларын 
бюлцнмяси; 

2. Базар механизми васитясиля тядавцл хяржляринин азалдылмасы, 
истещсалын сямярялилийинин, кейфиййятин, рягабятин тямин едилмяси; 

3. Игтисадиййатын истещлакчылара йюнялдилмяси; 
4. Истещсалчыларын вя алыжыларын сярбяст сечилмяси. 
Базар мцнасибятляри сащибкарлыьын вя коммерсийанын инкишафынын 

ясасыны тяшкил едир, сащибкарлыğын, истещсалчыларын вя базар мцнасибятля-
ринин диэяр истиракчыларынын игтисади сярбястлийини тямин едир. Буна эюря 
дя, базар азад алыжы вя сатыжы арасында игтисади мцнасибятлярин тяшкили 
формасы кими чыхыш едир. 

Коммерсийа  фяалиййяти ися базар нишаняляринин характеристикасыны 
юзцндя якс етдирмялидир. Беля ки, бу характеристикайа эюря базары алыжы 
вя сатыжы базарларына бюлмяк олар.  

Биринжидя базарын о вязиййяти нязярдя тутулур ки, мал тяклифи она 
тялябдян чохдур, алыжыйа даща чох цстцнлцк верилир вя мал сечилмясиндя 
мцяййян алтернатив мювжуддур. Икинжи щалда ися тяляб тяклифи цстяляйир. 
Бурада коммерсийанын ясас вязифяси сатыжы базарынын формалашмасынын 
тямин едилмясидир. Базар мцтляг рягабят характери дашымалыдыр. Бура-
да коммерсийа фяалиййяти нязяря алынмалыдыр ки, базарын щяр бир ишти-
ракчысы бир-бириля рягиб тяряф кими иштирак едир. Sащибкарлар арасында 
рягабятин мювжудлуьу бизим игтисадиййатда алыжынын сатыжы цзяриндя 
цстцнлцйц иля баьлыдыр. Истещлакчыларын тялябатынын юдянилмяси цчцн са-
щибкар юз игтисади мцстягиллийини итирир. Яксиня, яэяр сатыжы базарда 
даща цстцнлцйя маликдирsя, алыжылар арасында сатыжыйа мцнасибят цс-
тцндя рягабят башлайыр. Истещлакчылар арасында рягабят совет игтисадий-
йатына мяхсус типик жящят иди. Даща сямяряли мал эюндяряня тящким 
олунмаг, фонд алмаг цчцн, лимит цчцн эениш рягабят апарылырды. Бц-
тцн бунларла йанашы гейд етмяк лазыmдыр ки, суверен игтисади субйект-
ляр арасында рягабят базар механизминя кечян бцтцн дювлятляр ара-
сында мювжуддур.  

Рягабят ишэцзар мцнасибятлярин бцтцн иштиракчыларынын суверен 
щцгуглары олуб, онларын гаршылашмасына эятириб чыхарар. Она эюря дя, 
коммерсийа фяалиййяти рягиблярин базарда юзлярини апармасына диггятли 
олмалыдыр.  
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Мцасир базар мцнасибятляринин сямяряли фяалиййяти, базар дюврий-
йясиндя, рягабятдя, хцсусиля коммерсийа фяалиййятиндя ясас амилляр-
дян бири кими маркетингин эениш тятбиг едилмясиня хцсуси диггят йетир-
мялидир.  

Мцасир маркетинг бюйцк бизнесин фялсяфяси олуб, сащибкарлыг 
фяалиййятинин инкишафына вя онун жямиййятин лазыми тялябатынын юдянiл-
мясиня доьру йюнялдилмишдир. Бу фялсяфя маркетингин сосиал-етик кон-
сепсийасында вя онун цч тяркиб щиссясиндя: истещлак тялябаты, фирманын 
эялири, жямиййятин мараьында юз яксини тапыр.  

Маркетингин тящлилиндя ясас йери макро- вя микро ролунун 
мцяййян едилмясиндя тапыр.  

Коммерсийа фяалиййяти просесиндя сащибкарлар маркетинг сийася-
тини формалашдырыр вя бунун цчцн ашаьыдакы маркетинг алятляриндян 
истифадя едирляр.  

1. Йени мал консепсийасыны, мал нишанясини, мал маркасыны, хид-
мят сервисини, габлашдырманы вя с. мясяляляри ящатя едян мящсул сийасяти; 

2. Мящсулун истещсалына сярф едилян хяржляри, базарда  мящсула 
олан тяляби, ясасланмыш коммерсийа гиймятини вя с. ящатя едян гиймят 
сийасяти; 

3. Сатыш каналларында оптимал истифадянин тялябин формалашмасы 
рычагларыны вя онларын стимуллaшдырылмасыны ящатя едян бюлэц сийасяти; 

4. Ялагялярин информасийа каналларынын, реклам компанийаларынын, 
паблик рилейшнз вя с. даща сямяряли истифадя цчцн коммуникасийа сийасяти. 

Мцасир шяраитдя дцнйа тясяррцфат ялагяляринин инкишафы республи-
канын дцнйа игтисади системиня дахил олмасы эеоигтисади вя эеосийаси 
амиллярин нязяря алынмасыны тяляб едир. Bу, ялбяття, юлкя игтисадиййа-
тынын дцнйа мяканында иштиракы олуб, юлкянин спесифик шяраити, адяти, 
яняняси, инкишафы, игтисади вя сосиал нишаняляри нязяря алынмагла мцм-
кцндцр.  

Коммерсийанын йени хцсусиййятляринин юйрянилмяси базар игтиса-
диййаты шяраитиндя биринжидяряжəли ящямиййят кясб едир. Ону да эюстяр-
мяк лазыmдыр ки, тясяррцфатын базар игтисадиййатына кечмяси юлкядя бир 
чох чятинликлярля цзляшир. Бу, илк нювбядя, юлкядя лазıмi игтисади-сийа-
сят консепсийасынын олмамасы иля изащ едиля биляр. Бир чох щалларда щя-
йата кечирилян игтисади сийасят гейри-ганунi щал дашыдыьына эюря риск 
дяряжясини артырыр. Мцасир щяйат шяраитинин тязадлары ондан ибарятдир ки, 
конкрет шяраитдя реал планлашдырманы оптималлашдырмаг мцмкцн ол-
мадыьы кими, ачыг базар шяраитиндя гябул едилян коммерсийа гярарлары 
чох заман məmurların щамысынын хошуна эялмир. Мящз беля bыр шяра-
итдя елм кими коммерсийанын, о жцмлядян, менежментин, сащибкар-
лыьын, бизнесин, ямяк коллективинин ишинин тяшкили вя идаряедилмясиндя 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

20

 

 

ролу артыр. Бу да, юз нювбясиндя, профессионаллыг, билик, бажарыг, мя-
дянилилк вя с.-йя малик олан кадрларын щазырлaнмасыны тяляб едир.  
 

§ 1.2. Kommersiya fəaliyyətinin məzmunu, məqsədi və vəzifələri 
 

Bir çox ölkələrin, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatının inki-
şaf tarixi göstərir ki, bazar mexanizmi istehlakçıların tələblərini tam dərə-
cədə nəzərə ala bilir və bu mexanizm təsərrüfatçılıqda kökündən dəyi-
şikliklərə məqsədyönlü təsir edə bilər. 

Kommersiya fəaliyyətinin son məqsədi – mənfəətin əldə olunma-
sından ibarətdir ki, bu da ancaq alıcıların çoxsaylı tələbatlarının tam 
həcmdə və keyfiyyətli ödənilməsi zamanı əldə edilə bilər. 

Kommersiya fəaliyyəti - cari və perspektiv dəyişiklikləri nəzərə al-
maqla əhalinin tələbatının tam, keyfiyyətli və vaxtında təmin olunması və 
mənfəətin əldə edilməsi məqsədilə alqı-satqı proseslərinin həyata ke-
çirilməsinə yönəldilmiş mürəkkəb operativ-təşkilati bir sistemdir. Bu, elə 
bir fəaliyyətdir ki, kommersiya dövriyyəsinin bütün iştirakçılarına ticarət 
sövdələşmələrinin reallaşdırılmasının bütün mərhələlərində qarşılıqlı 
faydalılığı nəzərə almaqla bir-biri ilə uğurlu əlaqədə olmaq imkanı verir. 
Məhz kommersiya fəaliyyəti istehsalın səmərəli inkişafına imkan yaradır 
və onun həcmlərinin və pеrspektiv istiqamətlərinin formalaşmasına öz tə-
sirini göstərir. O, daha çox dərəcədə sənaye firmasının iqtisadi vəziyyə-
tini, bazarın dəyişkən hallarını nəzərə almaqla onun kommersiya uğurunu 
müəyyən edir. 

Müasir əmtəə bazarında kommersiya fəaliyyəti özünün ümumi 
qeyri-sabitliyinə və böhran vəziyyətinə baxmayaraq çox fəal inkişaf edir, 
bu da topdansatış, xırda topdansatış və pərakəndə ticarətdə nəzərəçarpan 
dəyişmələr ilə təsdiqlənir.   

Kommersiya fəaliyyətinin effektiv inkişafının dəyişməyən şərt-
lərindən biri işgüzar münasibətin subyektlərinin lazımi qədər iqtisadi 
sərbəstliyinin olması, xüsusi kapitala malikolma, maliyyə imkanlarının 
bacarıqlı idarə edilməsi, maksimal mənfəətin əldə edilməsi imkanların-
dan istifadə olunmasıdır. 

Bu fəaliyyətin vacib prinsipi bazarın digər subyektlərinin maraq və 
hərəkətlərinin maksimal tam nəzərə alınmasından ibarətdir ki, bu da həm 
kommersantın davranış etikası baxımından, həm də kommersiya sa-
həsində qarşıya qoyulan sтrateji məqsədlər baxımından lazımlıdır. Kom-
mersiya fəaliyyətinin mühüm prinsipləri həm də aşağıdakılardan iba-
rətdir: 
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 bazarda iqtisadi şəraitin dəyişilməsi nəzərə alınmaqla kommersiya 
qıvraqlığı; 

 kommersiya prioritetlərinin (üstünlüklərinin) ayrılması; 
 kommersiya qərarlarının qəbul olunması zamanı marketinq prinsip-

lərindən fəal istifadə edilməsi; 
 kommersiya risklərini qabaqcadan görmək və onların təsirinin nə-

ticələrini qabaqcadan hesablamaq qabiliyyəti; 
 ticarət sövdələşmələri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsuliy-

yətinin qaldırılması. 
Müasir kommersantın aktual vəzifəsi sahibkarlıq fəaliyyətinin 

şərəf və ləyaqətlə həyata keçirilməsindən ibarət olmalıdır ki, bu da özün-
də müxtəlif mülkiyyət forması müəssisələrinin məhsullarının tədricən 
milli dövriyyəyə cəlb olunmasını, eyni zamanda, istehlakçıların tələb-
lərinin maksimal ödənilməsi məqsədilə qəbul olunmuş sifarişlərin və 
müqavilələrin yerinə yetirilməsinin effektivliyinin və nəticəliliyinin artı-
rılmasını, servis xidmətləri kompleksinin genişləndirilməsini cəmləşdirir. 

Kommersiya fəaliyyəti özündə bir çox istiqamətləri inteqrasiya 
edir: 
 satışın həcmlərinin və onun təşkilinin planlaşdırılması, yəni onu 

müəyyən etmək vacibdir ki, nə alınmalıdır, kimdən alınmalıdır, 
hansı miqdarda alınmalıdır, hansı qiymətə və hansı vaxtda; 

 mənfəətin əldə olunması məqsədilə alınmış malların yenidən satı-
şının təşkili; 

 ticarət sövdələşmələri üçün mal göndərənlər və alıcılar arasında 
daha əlverişli tərəf-müqabillərin axtarılıb tapılması; 

 effektivlik elementlərini nəzərə almaqla ticarət və malın hərəkəti 
prosesinin təşkili və onun həyata keçirilməsi;   

 malın keyfiyyətinə, onun rəqabətqabiliyyətliliyinə, bazarda yaran-
mış vəziyyətə  uyğun qələn optimal satış və alış qiymətlərinin 
müəyyən olunması; 

 bazar dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılması və operativ uçotunun 
həyata keçirilməsi və alıcıların ehtiyaclarının maksimal qaydada 
ödənilməsinə təsir edən amillər toplusundan fəal istifadə olunması; 

 bazar informasiyasının hazırlanması, malların son istehlakı zamanı 
servis xidmətinin təşkili sahələrində geniş xidmətlərin yerinə ye-
tirilməsi, həmçinin, mal hərəkəti sistemində maliyyə, sığorta və 
digər əməliyyatların təmin olunması.  

 Kommersiya fəaliyyətində yerinə yetirilən əməliyyatlar iki növə 
bölünür: istehsal və kommersiya əməliyyatları. 
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İstehsal əməliyyatı –yüklərin bilavasitə hərəkəti, onların saxla-
nılması, boşaldılması, nəql olunması, çəkilib qablaşdırılması, yenidən 
sortlara ayrılması və s. ilə bağlı olan proseslərdən ibarətdir. 

Kommersiya əməliyyatı – dəyər formasının dəyişməsi, yəni mal-
ların alqı-satqısı ilə bağlı olan proseslərdir. Kommersiya əməliyyatlarına 
həm də ticarət mexanizminin normal fəaliyyətinə imkan yaradan pro-
seslər, yəni bazar tədqiqatlarının təşkil olunması, infrastrukturun, əsas 
rəqiblərin qiymətləndirilməsi, təsirli reklamın formalaşdırılması və digər 
çoxsaylı prosesləri də aid etmək lazımdır.  

Kommersiya fəaliyyətinin bu cür əsas prosesləri ilə yanaşı, əlavə 
ticarət və istismar xidmətlərinin yerinə yetirilməsi kimi müştərilərin alqı-
satqı prosesində maraqlarının nəzərə alınması üçün son vaxtlar üstünlük 
təşkil edən prosesləri də vacibdir. 

Məhz satışdan əvvəl, satış və satışdan sonrakı servisin əlavə xidmət-
ləri kommersiya uğurlarının əldə olunması üçün müəyyənedici rol oynayır. 

Kommersiya xidmətləri kommersiya fəaliyyətində əsas rol oy-
nayır və malların tədavülü, onların alışı, satışı və satılması ilə bağlı olan 
xidmətlər toplusunu əks etdirir.  

Vasitəçi – kommersiya prosesinin kontragentləri (tərəf-müqabil-
ləri) arasında olan və mal, xidmət, informasiya mübadiləsi üçün onları 
bir-biri ilə calaşdıran hüquqi və yaxud fiziki şəxsdir. 

Kontragent rolunda bir qayda olaraq, mal istehsalçıları, topdan-
satış və pərakəndə istehlakçılar çıxış edirlər. 

Vasitəçilik fəaliyyəti heç də həmişə kommersiya əsasında həyata 
keçirilmir, çünki çox vaxt kommersant olmur. Lakin vasitəçilərin əsas 
sinfi – iri topdansatış sahibkarlardan, agentlərdən, dilerlərdən, distribü-
torlardan və kommersiya əsasında malların istehsalından tutmuş son 
istehlakçılara qədər bütün mərhələlərdə maraqların calaşdırılması ilə 
məşğul olan digər vasitəçilərdən ibarətdir.  

Lakin hər bir kommersant heç də həmişə vasitəçi olmur. Çoxsaylı 
müəssisələr məhsul istehsal edərək onu birbaşa öz aнбарlarыndan son 
istehlakçıya satırlar və mal mübadiləsi aktında orta vəziyyəti tutmurlar. 
Buna görə də, kommersiya fəaliyyəti – daha geniş anlayış olmaqla özün-
də təkcə ticarət prosesini deyil, həm də kommersiya əldə edilmələrini, 
mal və xidmətlərin kommersiya satışını əks etdirir. 

Vasitəçilik iqtisadi, təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin növlərindən biri 
olmaqla, biznesin son məhsuluna – istehlakçılara lazım olan mallara və 
xidmətlərə çevrilməsi məqsədilə müəyyən resurslardan: təbii, əmək və 
istehsal vasitяlяriндян istifadə olunmasını tələb edir. 
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Vasitəçilik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün müəyyən şərait 
və amillər lazımdır. Bunlara, birinci növbədə, əsas vəsaitlər aiddir. 
Torpaq sahələri, binalar, otaqlar, yüklərin saxlanılması və emalı цчцн 
avadanlıq, malların nəqli üçün lazım olan müxtəlif nəqliyyat növləri və s. 
əsas vasitələrdir. Ofis sahələri, rabitə vasitələri, kompyuter texnikası ol-
madan vasitəçilik fəaliyyətini səmərəli qaydada həyata keçirmək müm-
kün deyildir. 

Kommersiya-vasitəçilik fəaliyyətinin vacib amillərindən biri baş-
lanğıc pul kapitalının mövcud olmasıdır ki, bu da əsas və dövriyyə 
vəsaitlərinin alınması üçün lazыmdır. 

Vasitəçilik biznesinin həyata keçirilməsinin amillərinə elmi-infor-
masiya resurslarыны da əlavə etmək lazımdır ki, indiki zamanda vasitə-
çilik bunlarsız mümkün deyildir. 

Vasitəçilik əməliyyatının həyata keçirilməsində zaman amilini də 
nəzərə almaq lazımdır. Məlumdur ki, vasitəçilik əməliyyatlarının sürəт-
liliyi onun nəticəliliyinə və effektivliyinə həlledici təsir göstərə bilər. 

Vasitəçilik əməliyyatı sxemi şəkil 1.1.-də əks etdirilmişdir. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 1.1. Sahibkarlıq vasitəçiliyi 

 
Şərti işarələr: Ə - əmtəə kütləsinin vasitəçidən hərəkəti: X – xidmətlər; PƏ – 

malın alınmasına görə ödənilmiş və alınmış pulun məbləği; PX – vasitəçi xidmətlərin 
göstərilməsindən əldə etdiyi gəlirlər; Kf – sövdələşmənin aparılmasına görə vasitəçinin 
aldığı faizlər; ∆P – vasitəçinin bütövlükdə vasitəçilik əməliyyatlarından əldə etdiyi 
mənfəət; DM –vasitəçilik biznesinin saxlanılmasına və inkişafına vasitəçi tərəfindən 
çəkilən məsrəflər. 
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Deyilənlərdən görünür ki, vasitəçilik istehsal, ticarət, maliyyə sa-
hibkarlığının vacib tərkib hissələrindən biridir, yəni o, müxtəlif forma-
lara: istehsal, ticarət və maliyyə-kredit formalarına malik ola bilər. Spe-
sifiklik onda özünü büruzə verir ki, vasitəçi heç bir məhsul istehsal etmir, 
birbaşa satmır, kreditə pul vermir, lakin bununla belə əməliyyatların 
həyata keçirilməsinə fəal imkan yaradır. 

Vasitəçi istehsalçılarla, istehlakçılara lazım olan mal və xidmətlərin 
sahibləri ilə əlaqəyə girərkən onlardan malların və xidmətlərin mövcud-
luğu və satış şərtləri haqqında informasiya əldə edir. 

Satıcıdan informasiya əldə etdikdən sonra vasitəçi, alıcıları bu ba-
rədə məlumatlandırır və bu alıcıların dairəsi əvvəlcədən daxil olmuş mal 
və xidmətlərə olan ilkin sifarişlər əsasında formalaşdırılır. 

İnformasiya- kommersiya xidmətlərinin göstərilməsi prosesində va-
sitəçi firma əldə olunmuş sifarişlərə uyğun olaraq xidmət göstərdiyi 
müəssisə və təşkilatları kommersiya məlumatı ilə təmin edir və bu məlu-
matlarda, ilk növbədə, məhsulun alış və satışının təşkili üçün lazım olan 
informasiya, tələb olunan malların potensial istehsalçıları, onların isteh-
salat gücləri, malların qiymətləri, yükün çatdırılması üsulları barədə gös-
təricilər öz əksini tapır. Mövcud mal növünün konyunkturasının təhlilini 
və proqnozlarını, qiymətləri, malların tələb olunan həcmlərini, onların 
çeşidlərini, rəqabət səviyyəsini və bazar mexanizminin vəziyyətini əks et-
dirən digər əsas göstəriciləri özündə cəmləşdirən marketinq informasi-
yasına tələbat daha çoxdur.  

Kommersiya fəaliyyətində daha çox xüsusi çəkiyə malik olan fəa-
liyyət komissiya razılıqlarının rəsmiləşdirilməsi əsasında həyata keçirilən 
koммерсийа xidmətləridir. 

Əmtəə bazarında malın sahibi (komitent) ticarət vasitəçisinə (ko-
misyonçuya) malı satmağı (mübadilə etməyi) və yaxud onu almaq tapşı-
rığını verir. Komмерsiya müqavilələrində satış şərtləri, malın qiyməti, 
onun daşınma üsulları, komмерсиya muzdunun (bonusun) ölçüsü, tə-
rəflərin vəzifələri və məsuliyyətləri, onların rekvizitləri öz əksini tapır. 

Vasitəçilik fəaliyyətinin böyük bir hissəsi, sifarişçilərin ehtiyac 
duyduğu elmi məsləhətlərin, müxtəlif növ metodik tövsiyələrin, iqtisadi 
və texniki qərarların hazırlanması, yeni firmaların yaradılması, onların 
ləğv olunması, biznes-planların, biznes-kartların işlənilməsi, analitik ma-
terialların hazırlanması, ölkə daxilində və onun xaricində сатыш artırılma-
sının həyata keçirilməsi, kadr hazırlığı və yenidən hazırlığı kimi  elmi-
konsultativ xidmətlərin göstərilməsi üzrə görülən işlərin payına düşür. 
Vasitəçilik fəaliyyətinin bütün bu istiqamətləri dünya praktikasında bir 
anlayışla – konsaltinq xidmətləri anlayışı ilə adlandırılmışdır. 
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Vasitəçi təşkilatların işində vacib yerlərdən birini müştərilərə gös-
tərilən reklam xidmətləri, yəni malların müxtəlif reklam nəşrləri və in-
formasiya vasitələri: nəşriyyatlar, yayım vasitələri, daxili və xarici rek-
lam və s. vasitəsilə reklam olunması xidmətləri tutur. Vasitəçi təşkilat, 
reklam proqramlarının, reklam vərəqlərinin, kataloqlarının, videorolik-
lərin işlənilməsinə lazım olan büdcənin ölçüсцnün müəyyən edilməsini, 
geniş idman tamaşalarının və estrada şoularının keçirilməsi zamanı spon-
sorluq məsələlərinin əsaslandırılmasını yerinə yetirir. 

Dünya xidmət bazarında injinirinq xidmətlərinin, yəni sifarışçi-
müəssisələrə sənaye və sosial-məişət obyektlərinin tikintisi, optimal ti-
kinti variantının seçimi, tikinti layihəsinin işlənməsi, avadanlıq, maşın, 
mexanizmlərin göndərilməsi, “tam hazır” tikintinin aparılması, obyektin 
işə salınması, onun istismarı, bu obyekt üçün səmərəli texnoloji qərarla-
rın tapılması və tətbiq olunması kimi xidmətlərin göstərilməsi üzrə biznes 
inkişafdadır. 

Müasir vasitəçilik biznesinin əsas istiqamətləri arasında lizinq xid-
mətləri, yəni müştərilərə avadanlıqların, texniki vasitələrin, binaların, 
qurğuların və geniş istehlak mallarının, əsasən uzunmüddətli dövrə ica-
rəyə verilməsi xidmətləri daha fəal mövqe tutmağa başlamışdır. 

 Məhsulların yeridilməsi, malların alınması və istifadə olunması 
prosesi ilə bağlı olan xidmətlərin göstərilməsi üzrə çoxsaylı istehlak-
çıların sifarişlərini həyata keçirməklə kommersiya vasitəçiləri, eyni za-
manda, çoxlu sayda ticarət, nəqliyyat, sığorta, maliyyə-kredit, reklam, 
konsaltinq firmaları və nümayəndəliklərini də yaradırlar. 

Vasitəçinin fəaliyyətinin faydalılığı, bir qayda olaraq, sifarışçidə 
yaranan qənaətlə, yəni onun tərəfindən daşınma, saxlanılma, məhsulun 
satışı, həmçinin, servis xidmətindən istifadə olunması hesabına əldə edi-
lən qənaətlə qiymətləndirilir. Qənaət olunmuş bu pul vəsaitləri vasitə-
çinin xidmətindən istifadə edilməsi və onun cəlb olunması məqsədəuy-
ğunluğunu müəyyən edir. Lakin təcrübədə elə hallar olur ki, bu zaman si-
farişçi özünün məsrəflərindən artıq xərclərə də əl atmalı olur. O, bu xərc-
lərə bilərəkdən gedir, çünki bu zaman o, məsələn, malın yüksək keyfiy-
yəti və nüfuzluluğu, effektiv reklam hesabına başqa cür qazanc əldə edir 
və bu da onun firmasının əmtəə bazarında nüfuzunu, imicini qaldırır. 

Kommersiya-vasitəçi fəaliyyətin mənfəətliliyi və gəlirliliyi üç 
əsas məsələnin həlli zamanı mümkün ola bilər: 

1. Kommersiya informasiyasının (daxili və xarici bazarların nəinki 
vəziyyətini, həm də onların inkişafinin iqtisadi meyillərini qiymətləndir-
məyə imkan verən həm konyunktura xarakterli, həm də statistik xarakter-
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li göstəricilər bankını özündə əks etdirən informasiyanın) toplanması və 
yayımı üzrə daimi fəaliyyətdə olan sistemin yaradılması. 

2. Bazar infrastrukturunun əsas elementlərini – malların göndə-
rilməsi və servis xidməti üzrə kontraktla nəzərdə tutulan öhdəliklərin 
vaxtında yerinə yetirilməsi məqsədilə özünün anbar şəbəkəsini, nəqliy-
yatı, rabitəni, kommunikasiyaları formalaşdırmağa imkan verən maddi-
texniki bazanın yaradılması. 

3. Müştərilərin olmasını təmin edə bilən vəzifələrin vaxtında yeri-
nə yetirilməsi üçün öz kadrlarının – ticarət menecerlərinin və agentlərinin 
daimi olaraq keyfiyyətli hazırlığı və yenidən hazırlığı.  

 Vasitəçi-ticarət strukturların ən çox yayılmış növlərindən biri diler 
şirkətləri və firmalarıdır. Bunların əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, 
onlar öz hesablarına müxtəlif satıcılardan mal alırlar, mülkiyyət sahibinə 
çevrilirlər, sonradan isə bu malları öz adlarından satırlar. Bu isə dilerləri, 
məsələn, kommersiya vasitəçilərin digər çoxsaylı növü olan brokerlərdən 
fərqləndirir ki, sonuncular öz müştərilərinin hesabına və onların adından 
işləyirlər. 

Dilerlər özləri malların alış və satışını vasitəçilərlə həyata keçirmək 
arzusunda olan satıcıları və alıcıları özləri seçirlər. Öz adlarından işlə-
yərkən diler şirkətləri və agentləri nüfuzlarını qaldırmaq üçün, eyni za-
manda, bu və ya digər iri və məşhur istehsalçıları təmsil edə bilər. 

Qabaqcıl ölkələrin kommersiya-vasitəçilik fəaliyyətinin çoxillik 
təcrübəsi sübut edir ki, istehsalçıların özlərinin əsas istehsal fəaliyyətlə-
rindən diqqətin yayınmaması vacibdir və bu da topdansatış-vasitəçilik 
halqasının təsərrüfat dövriyyəsi prosesində rolunu müəyyən etmişdir.  

Bazar münasibətləri təcrübəsində müstəqil distribütorlar sənaye və 
yaxud iri topdansatış-vasitəçi firmaların nümayəndələri kimi çıxış edirlər. 

Müstəqil topdansatış vasitəçilər iki tip olurlar: anbarları olan (icarə-
yə götürən) distribütorlar və anbarları olmayan (icarəyə götürməyən) dis-
tribütorlar. İcarəyə götürməyən və anbarları olmayan distribütorları, adə-
tən, makler (dəllal)  adlandırırlar.  

Kommersiya və istehsalat fəaliyyətini tam ölçüdə həyata keçirən, 
yəni malları alan, onları anbarda yerləşdirib saxlayan, son istehlak üçün 
hazırlayan distribütorlar tam xidmətlər dəstini göstərən distribütorlar və 
yaxud «daimi tipli» distribütorlar qrupunu təşkil edirlər. 

Daimi istehsalçılardan mal alan və onu satan «qeyri-daimi tipli» di-
gər distribütorlar qrupu tam olmayan (məhdud) xidmətlər dəstini göstərən 
distribütorlar adlanırlar. Bu qrup daha çoxsaylıdır, buraya mal ixtisas-
laşmasına malik olan kiçik və orta vasitəçi halqanın nümayəndələri olan 
maklerlər daxildirlər.  
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Distribütorlarla sifarişçilər arasında münasibətlər müqavilə əsa-
sında qurulur. Bu zaman, satılan məhsulun topdansatış qiymətinə qiymət 
əlavəsinin ölçüsü, istehsalat və servis xarakterli xidmətlər kompleksi gös-
tərildikdə isə topdansatış qiymətlərdən güzəştlərin ölçüsü şərtləndirilir. 
Topdansatış-vasitəçi tərəf-müqabillər arasında qarşılıqlı əlaqələr təcrü-
bəsində qiymət əlavəsinin (güzəştlərin) ölçüsü bağlanılmış kontraktların 
konkret şərtlərindən: yerinə yetirilmə müddətindən, göndərilən mal parti-
yalarının ölçüsündən, göndərilən malların ölçüsündən, satılan malların 
ödənişi varintlarından (kreditə, nağd qaydada, möhlətli, qabaqcadan ödə-
niş və s.) asılı olaraq nizamlanır. 

ABŞ-da müstəqil vasitəçi-distribütorlar qrupu anbar sahələrinin 
80%-dən çoxunu, topdansatış müəssisələrinin sayının 80%-dək hissəsini 
öz əllərində cəmləşdirmişlər və ümumi mal dövriyyəsinin 50%-dən çoxu-
nu yerinə yetirirlər. 

Xüsusi müxtəlifliklə agentlər və brokerlər müəssisələri fərqlənir. 
Topdansatış sövdələşmələrə xidmət edərək onlar malların mülkiyyətçisi-
nə çevrilmirlər və buna görə də, onların xidmətləri aparılan mal əməliy-
yatlarının mürəkkəbliyindən asılı olan razılaşdırılmış faizlərlə ödənilir. 
Bir çox agent və broker firmaları (kontorları) informasiya-əlaqə funksi-
yalarının yerinə yetirilməsində ixtisaslaşmışdır. 

Agentlər və brokerlər xammal, material və yarımfabrikatlar bazarı-
na nisbətən maşın, avadanlıq və komplektləşdirmə məmulatları üzrə top-
dansatış ticarətində daha möhkəm mövqeyə malikdirlər. Bu isə, əsasən 
onunla əlaqədardır ki, maşın, avadanlıq və komplektləşdirmə məmulat-
larının istehlakçılara doğru hərəkəti xammalın satışına nisbətən daha 
yüksək tədavül xərclərinə malikdir, satış prosesi daha yüksək əməktu-
tumludur və çoxsaylı əlavə xidmətlərin, ilk növbədə, avadanlığın quraş-
dırılması və istismarı üzrə konsultasiya, servis xidmətlərinin göstəril-
məsini tələb edir. 

Çoxsaylı agentlərin içərisindən, ilk növbədə, sənaye, satış və ticarət 
qrupu agentlərini ayırmaq olar. 

1. Sənaye agentləri, bir qayda olaraq, şirkətin şəxsi satış apa-
ratını əvəz edirlər, lakin sənaye şirkətinin ticarət qulluqçularından fərqli 
olaraq əməkhaqqı deyil, komisyon muzdunu (mükafatını) alırlar. Onlar 
digər agentlərlə müqayisədə daha çox formal müstəqilliyi saxlamaqla 
mal göndərənlərin göstərişlərindən asılıdırlar. Sənaye agentləri, demək 
olar ki, həmişə anbar sahələrinə malik olmurlar, agent kontorlarında iş-
ləyirlər və ayrı-ayrı hallarda konsiqnator rolunda çıxış edirlər. 

2. Satış agentləri, bir qayda olaraq, çox da böyük olmayan sə-
naye firmaları və şirkətləri ilə uzun müddət ərzində işləyirlər və onların 
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bütün məhsulunun satışı ilə məşğul olurlar. Bu zaman onlar firmaların 
işçi heyətini tamamilə əvəz edirlər. Satış agentləri sənaye agentlərinə nis-
bətən alqı-satqı şərtlərinin müəyyən olunmasında daha çox hüquqa ma-
likdirlər. Satış agentlərinin kontor və firmaları, adətən istehlakçılara 
yaxın yerlərdə iri ticarət mərkəzlərində yerləşir.  

Bu agentlər qrupunun növlərindən biri komisiyonçulardır. Onların 
xidmətindən sənaye firmaları və şirkətləri özlərinin mal artıqlarını sat-
maq lazım gəldikdə istifadə edirlər. 

Komisiyonçular, bir qayda olaraq, satış yerinə (kontora) malikdir-
lər, həmçinin malların qəbul olunması, saxlanılması və satışı üçün anbar 
sahələrinə malik ola bilərlər. Onlar müxtəlif növ əlavə xidmətləri: bazar 
informasiyasının hazırlanması; yerli və xarici nəqliyyat şirkətləri, ma-
liyyə-kredit müəssisələri ilə müqavilə və kontraktların bağlanılmasında 
köməklik göstərilməsi kimi xidmətlər göstərir, xammal və materialın 
keyfiyyətinə və sortlara ayrılmasına nəzarət edirlər. 

3. Ticarət agentləri öz hesablarına və digər şəxsin maraqlarına uy-
ğun olaraq kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirlər. Agentlə onun 
partnyoru (prinsipal) arasında münasibətlər xüsusi agent müqaviləsi ilə 
nizamlanır. Ticarət agentləri partnyorun yazılı razılığı əsasında müstəqil 
fəaliyyət göstərirlər. Öz fəaliyyətlərinə görə bu vasitəçi qruplar sövdələş-
mənin prinsipal üçün hansı nəticə ilə qurtarmasından asılı olmayaraq 
bağlanılan sövdələşmənin məbləğindən faizlə mükafat formasında muzd 
alırlar. Səlahiyyətlərin həcminə görə ticarət agentləri: universal agent-
lərə, yəni prinsipalın adından istənilən hüquqi hərəkəti edənlər; baş 
agentlərə, yəni ancaq prinsipalın fəaliyyət dairəsinə aid olan ticarət söv-
dələşmələrini bağlamaq hüququna malik olanlar; xüsusi agentlərə, ancaq 
vəsatətnamədə göstərilən sövdələşmələri bağlamaq səlahiyyətinə malik 
olanlara bölünürlər. 

Ticarət agentləri qrupunun növlərindən biri kommivoyajor adlanan 
agentlərdir ki, onlar, bir qayda olaraq, sənaye şirkətlərinin ticarət nüma-
yəndəlikləri kimi çıxış edirlər və təmsil etdikləri firmalar ilə müddətli və 
müddətsiz saziş əsasında işləyirlər. Agentlərdən fərqli olaraq kommivo-
yajor müstəqil hüquqi və yaxud fiziki şəxs ola bilməz, çünki onun fəa-
liyyəti qeydiyyatdan keçirilmir. Öz işlərinə görə kommivoyajorlar ya sa-
bit əməkhaqqı, yaxud yerləşdirilən və satılan sifarişin məbləğindən 
hesablanan mükafat alırlar. Müasir qarşılıqlı bazar əlaqələri təcrübəsində 
bu cür vasitəçilərin əməyinin həvəsləndirilməsinin bu iki formasının 
əvəzləşdirilməsi tez-tez baş verir. Onların fəaliyyətinin əsas istiqamət-
lərindən biri kimi: məhsula sifarişlərin yerləşdirilməsini; istehlakçılar 
dairəsinin formalaşdırılmasını; malların müəyyən ərazidə satışının təşkil 
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olunmasını göstərmək olar. Bu zaman kommivoyajorlar müqavilə bağ-
lamır və ticarət sövdələşmələrini rəsmiləşdirmirlər. 

Ticarət brokeri – ticarət vasitəçilərinin daha fəal tiplərindən biridir, 
o, öz adından malı almır və satmır, kredit vermir, alqı-satqı sövdələşmə-
lərində müstəqil tərəf kimi çıxış etmir. Ticarət brokeri alqı-satqı sövdə-
ləşməsini öz müştərisinin adından və onun hesabına həyata keçirir; özü 
də brokerin müştərisi kimi həm malların satıcıları (satıcının brokeri), həm 
də alıcı (alıcının brokeri) ola bilər. 

Əmtəə brokeri müştərilərin birdəfəlik tapşırığı əsasında və onun tə-
limatı çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Əmtəə brokerinin üstünlüyü ixti-
saslaşdığı bazarın xırdalıqlarına qədər məlumatlı olmasından, geniş iş-
güzar əlaqələrə, müştərinin tapşırığını keyfiyyətlə və tam yerinə yetirmək 
imkanlarına malik olmasından ibarətdir. 

Əmtəə brokerinin fəaliyyətinin əsas üstünlüklərindən biri müştəri-
lərlə çoxsaylı danışıqlar aparılan zaman ciddi məxfiliyə riayət olunma-
sıdır. Bir qayda olaraq, brokerlər ticarət sövdələşməsinin iştirakçılarının 
adlarını açıqlamırlar. 

 
§ 1.3. Коммерсийанын функсийалары вя онун тяснифаты 

 
Щяр бир игтисади гурулуш юзлцйцндя мцряккяб бир системдир. Тя-

бии ки, бир систем дя ону тяшкил едян алт системлярдян вя йа елементляр-
дян ибарятдир. Системин нормал вя уьурлу фяалиййятi ону тяшкил едян 
елементляр арасындакы цфиги вя шагули ялагялярин оптимал тяшкилиндян 
асылыдыр. Ян цмуми шякилдя сюйляйя билярик ки, жямиййятин щяр бир мяр-
щялясиндя онун фяалиййятинин 4 мцщцм елементи мцшащидя едилир: 
мадди-техники-tехнолоъи, игтисади, тяшкилати вя сосиал-шяхси елементляр. 
Бу елементлярин щяр биринин фяалиййятинин уьурлу кечмяси цчцн функ-
сионал даиряси вардыр. Бу да айдындыр ки, садаладыьымыз бу елементляри 
бир-бириндян тясдиг олунмуш вя мцстягил фяалиййят эюстярян амилляр 
кими гиймятляндирмяк олмаз. Онлар бир-бирини тамамлайыр вя низам-
лайырлар. Сюзцэедян бу елементляр ичярисиндя фикримизжя ян мцщцмц вя 
субординасийа бахымындан апарыжысы сосиал-шяхси амилдир. Чцнки биринжи 
шяхси амилин кейфиййятиндян онун интеллектуал вя практик сявиййясиндян 
асылыдыр.  

Ялбяття, планлы, мяркязляшдирилмиш игтисади гурулуша малик олан 
тоталитар системлярдя дя щямин елементлярин гаршылыглы нисбятдя фяа-
лиййят субйектиниn малик олдуьу кейфиййятлярин цзя чыхмасына, шях-
сиййятин юзцнцтясдигиня вя юзцнц реаллашдырмасына имкан олмадыьын-
дан диэяр елементляр дя сяhв конструксийа шяклиндя гурулур вя жя-



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

30

 

 

миййятин динамизми итир. Доьрудан да Совет Иттифагынын игтисади систе-
мини йадымыза салсaq, айдын олар ки, орада мящсулдар гцввялярин йер-
ляшдирилмяси, иш гцввясинин пайланмасы вя истифадяси, истещсал сащяля-
ринин нисбятяиниn дягигляшдирилмяси, тялябат, ямякщаггы, истещсал олун-
муш малын реэионлар, шящярляр вя районлар арасындакы пайланмасы вя с. 
cидди сурятдя тяртиб едилмиш вя щяйата кечирилмясиня нязарят олунан 
мяркязляшдирилмиш план ясасында апарылырды. Айдын мясялядир ки, бу 
«шярт, планлы ялагяляр» системиндя щеч бир инсанын онун интеллектуал 
сявиййясиндян вя практик габилиййятиндян асылы олмайараг «юзбашына-
лыьына», плана ряьмян фяалиййят эюстярмясиня, эялир ялдя етмясиня, 
щяйат шяраитинин планда нязярдя тутуландан даща йцксяк сявиййяйя 
галдырмаьа ижазя вериля билмязди. 

Мящз бу садаладыьымыз жящятляря эюря Совет Иттифагы игтисадиййа-
тында, ясасян екстенсив методлардан истифадя едилирdi. Интенсив метод-
лардан истифадя едилмяси, санки «сцни сурятдя гурулмуш чярчивялярини» 
сындырмагла нятижяляня билярди. Мящз бу сябябдян дя азад базар игти-
сади гурулушуна хас олан бизнес, маркетинг, менежмент, коммерсийа 
вя диэяр ямялиййатлар вя демяли, бу ямялиййатлары идаря едян анлайыш вя 
категорийалар мяркязляшдирилмиш планлы жямиййятдя ола билмязди. Бялкя 
дя беля десяк даща доьру оларды ки, бу ямялиййатларын планлы жямий-
йятдя мцяййян гядяр мювжуд олмасы вя фяалиййят эюстərмяси башга 
анлайышларла ифадя едилирди (тижарят, идаряетмя, мал дювриййяси, гиймят-
гойма вя с.). Совет дюврцндя няшр олунмуш дярсликлярдя, енсиклопе-
дик няшрлярдя, монографийаларда вя мягалялярдя сюзцэедян катего-
рийаларын буръуа юлкяляриня, капиталист игтисадиййатына аид едилмяси еля 
бу сябябдян тюряйиб. Азад базар игтисадиййаты системи дя дюрд еле-
ментин вящдятиндян ибарятдир. Бурада да гурулушун мадди-техники-
технолоъи, игтисади, тяшкилати вя сосиал-шяхси амилляр бир-бирини ащянэдар 
сурятдя тамамлаmазса, систем йарадыжы функсийа йериня йетирилмязся 
системин фяалиййяти уьурлу ола билмяз. Базар мцнасибятляринин уьурла 
гурулмасы вя фяалиййят эюстярмяси цчцн жямиййятин мадди-техники-
технолоъи имканларындан сямяряли истифадя едилмяси, игтисадиййаты тян-
зимляйян ганунларын фяалийяти ясасында гурмасы, тяшкилати принсип вя 
методларын оптимал сечилмяси зяруридир. Бцтцн бунларла йанашы, жямий-
йятин сосиал-шяхси потенсиалы щяр жцр мящдудиййятлярдян вя янэяллярдян 
азад едилмяли, инсанларын малик олдуглары интеллектуал вя практик кей-
фиййятлярин юзцнцтясдигя вя юзцнц реаллашдырмаьа йюнялмяси сон дя-
ряжя зяруридир. Базар игтисадиййатынын мцщцм структур елементляри 
бизнес, маркетинг, менежмент вя коммерсийа ямялиййатларыдыр.  

Щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя базар игтисадиййатынын уьурла 
фяалиййят эюстярмясиня истинадян эюстярилян елементлярин щеч бир тя-
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камцл кечмядийи вя щазыр шякилдя формалашдыьыны эцман етмяк чох 
бюйцк сящв оларды. Щямин юлкялярин тарихи тяжрцбясиня гысажа нязяр 
салсаг эюрярик ки, бу елементлярин юзляри дя сон дяряжя кешмякешли    
яйинтилярля, позунтуларла, сычрайышларла баьлы олан узун бир инкишаф йолу 
кечмишдир. Ейни заманда, постсовет мяканында йаранмыш вя базар 
игтисадиййатына кечмяйи юзляри гаршысында мягсяд гоймуш юлкялярин 
тяжрцбясинин мцгайисяли тящлилi дя эюстярир ки, сюзцэедян 4 елементин 
формалашмасы щеч дя ряван бир просес дейилдир. Бурада бир сыра обйек-
тив вя субйектив амиллярин тясири нятижясиндя чохлу яйинтиляр вя сосиал 
игтисади тяряддцдляр мцшащидя едилмякдядир. Инди биз щямин анлайышла-
рын мащиййят вя мязмунунун ачылмасы вя дягигляшдирилмяси йолу иля 
онларын щяр биринин базар игтисадиййаты структурунда тутдуьу йери, 
онларын ясасындакы коoрдинасийа вя субардинасийа ялагялярини вя функ-
сионал фяалиййят даиряляринин мцяййянляшдирилмясиня жящд едяк.  

 Йухарыда коммерсийанын методолоъи ясаслары, анлайышı, мяз-
муну, мащиййяти, вязиййяtи вя дiэяр мясяляляр барясиндя эениш мялу-
мат верилдийини нязяря алыб, бу бюлмядя анжаг коммерсийа функсийа-
лары иля баьлы мясялялярдян бящс едиляжякдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
коммерсийа тяшкилат вя мцяссисяляринин тясяррцфат фяалиййятинин няти-
жяси коммерсийа ишинин тяшкили сявиййяси, коммерсийа функсийалырынын 
мцхтялифлийи вя онларын йериня йетирилмяси сямярялилийи, мцяссисялярин 
эялириня билаваситя вя долайы йолла тясир эюстярир. Бу бахымдан, ком-
мерсийа функсийалары шярти олараг бир нечя груп цзря формалашдырылыр вя 
щяйата кечирилир. Тящлилин мящз бу qруплар цзря апарылмасы dа 
мягсядяуyьун щесаб едилир. Фирманын коммерсийа хидмятинин йериня 
йетирдийи функсийалар схем шяклиндя ашаьыдакы кими тясяввцр едиля биляр 
(схем 1.1)  

Эюстярилян функсийалар ичярисиндя ясас yeri мал алышы вя мал сатышы 
тяшкил едир. Бцтцн йердя галан функсийалар ися она нисбятян табечилик 
ящямиййяти кясб едир. Базар механизминин фяалиййят эюстярдийи шя-
раитдя вя базар механизминя кечид дюврцндя тижарят тяшкилатларынын 
эялири мящз бу функсийаларын нежя йериня йетирмясиндян асылыдыр. Тях-
мини щесабламалара эюря мцяссисянин ялдя етдийи эялирин 70%-я гядяри, 
мящз бу функсийаларын йериня йетирилмяси иля баьлыдыр. Лакин ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа мцяссисяляриндя эялирин форма-
лашмасы цзря мювжуд гайдалар чох мцряккябдир.  

 
 
 
 

Схем 1.1. 
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Мялумдур ки, ихтисаслашмыш тижарят мцяссисяляриндя эялирин фор-

малашмасынын мцхтялиф мəнбяляринин мювжуд олмасы вя онларын дахи-
линдя айры-айры мал груплары, тижарят эцзяштляринин игтисади жящятдян 
ясасландырылмасынын ашаьы сявиййядя олмасы, сатыш ямялиййатларынын 
мцряккяблийи, тядавцл хяржляри учотунун зяифлийи вя с. эялирин планлаш-
дырмасыны вя учотунун апарылмасыны чятинляшдирир, юзцнц малиййяляш-
дирmяйя вя там тясяррцфат щесабына кечмясини тормозлайыр, эялир фор-
малашаркян анжаг щесаблашмада иштирак етмякля мювжуд ола биляр вя 
мювжуд дювриййя нязяря алыныр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ялдя едилян эялирин ясас щиссяси дювлят 
бцджясиня айрылдыьындан, бязи коммерсийа функсийалырынын йериня йети-
рилмясиндя тижарят ишчиляринин мараьы олмур. Ялбяття, бурада сющбят 
тякжя айырмаларын мигдарындан дейил, щямчинин, онларын игтисади жя-
щятдян ясасландырılmasından gedir. Беляликля, эялирин йаранмасына даир 
мювжуд тяжрцбя няинки тякмилляшдирилмяли, еляжя дя онларын йаранмасы 
принсипляри дяйишдирилмялидир. Ямяк коллективинин ардыжыл ахтрарышлар 
апарылмасына шяраит вя мараг йарадылмалыдыр. Эялирин ялдя едилмясиня 
тясир эюстярян функсийалардан бири дя хидмятин йериня йетирилмясидир. 
Бу функсийанын йериня йетирилмясинин эенишлянмяси ящали тялябинин там 
юдянилмяси нюгтейи-нязяриндян она чякилян ямяйин игтисади жящятдян 
юзцнц доьrултмасы, еляжя дя эялирин артмасы бахымындан сосиал-игти-
сади ящямиййятя малик олан просеся чеврилир. Бу хидмятя няйи аид ет-
мяк олар? Чешид щаггында информасийа верилмяси, тяляб вя сифаришлярин 
тяртибиндя эюстярилян кюмяклик, малларын дашынмасынын тяшкили вя бу 
гябилдян олан функсийалардыр. Гябул едилмиш тялиматларда бу хидмятин 

КОММЕРСИЙА  ХИДМЯТИНИН   ФУНКСИЙАЛАРЫ 

Маркетинг 
шюбяси 

Сатыш  
шюбяси 

Мал алышы 
шюбяси 

Харижи игтисади 
фяалиййят шюбяси 

1. Мал базарынын 
тящили вя прогноз-
лашдырылмасы 
2. Мал йеридилиши вя 
реклам 
3. Сатышын стимул-      
лашдырылмасы 
4. Гиймят вя мал 
сатышы 
5. Маркетинг 
планынын 
щазырланмасы 

1. Алыжыларла ком-
мерсийа ялaгяляринин 
йарадылмасы 
2. Сифаришлярин щазыр-
ланмасы 
3. Сатышын планлашдырыл-
масы 
4. Мал эюндярилмяси 
графикляринин тяртиби 
5. Сатыш цзря 
коммерсийа ишляри 

1. Bазарын 
тядгиги 
2. Мал 
эюндярянлярля 
коммерсийа 
ялагяляринин 
йарадылмасы 
3. Мал алышынын 
тяшкили 
4. Щазырлıг 
сферасында тящлил 

1.Идхал-ихраж 
сазишляринин 
баьланмасы 
2.Gюмрцк 
функсийалары 
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сайы 14-дян чохдур. Лакин гейд едилдийи кими, бу хидмятин жями 3-4-ц 
йериня йетирилир. Ялбяття, харижи юлкялярдя бу хидмятлярин сайы чохдур.  

Коммерсийа функсийалары ичярисиндя мцасир мярщялядя йериня йе-
тирилиян  ян  мцщцmляриндян бири дя идхал-ихраж функсийасыдыр. Лакин 
тяяссцф ки, бу функсийа щяля там инкишаfını тапмайыб вя бунун 
субйектив вя обйектив сябябляри мювжуддур.  

«Мцяссисяляр щаггында» Гануна эюря онлар харижи базара чых-
маг щцгугу ялдя етмишляр. Бу щцгугун верилмяси щяля мясялялярин 
там щялли дейилдир. Хцсусиля пяракяндя тижарят мцяссисяляринин бу 
щцгугдан там истифадя етmяляриндя бязи чятинликляр мейдана чыхыр. 
Тижарят фирмалары харижи фирмаларла ялагяйя эиряркян мювжуд маллары 
сатыр, бу да истянилян нятижяни вермир вя мал тяжщизи ащянэдарлыьы по-
зурлар. Бунун бир нечя сябяби вардыр. Илк нювбядя мцяссисялярин харижи 
базар щаггында мялуматы вя дцнйа базарынын конйунктуруну бил-
мямяси, еляжя дя щяр жящдля, щятта аз мигдарда беля валйута ялдя ет-
мяйя çалышмасыдыр. Она эюря дя бцтцн информасийалар топдан тижа-
рятдя топланмалы вя мящз идхал-ихраж ямялиййатлары она хас олмалыдыр. 
Хцсусиля, кичикщяжмли мцяссисялярин харижи базара чыха билмямяси 
буну тяляб едир. Еляжя дя, хцсуси билийя вя бажарыьа малик кадрлар да 
орада топланмалыдыр. Харижи юлкялярля сазишляр баьланмамышдан вя 
онларын даща сямяряли щяйата кечирилмяси цчцн маркетинг тядгигатла-
рынын апарылмасы даща мягсядяуйğундур. Харижи базара чыхмаг им-
канларынын, истещсал олунмуш малын рягабятя давамлылыьынын, алыжыларын 
тялябинин вя харижи базарын тяряф-мцгабилинин юйрянилмяси бу жцр 
проблемлярдяндир. Маркетинг тящлили мцгавиля ясасында, елми мяркяз-
ляря вя йа тяркибиндя олан маркетинг бюлмясиня щяваля едиля биляр. Бу 
жцр тядгигатларын нятижяси ялдя едилдикдян сонра мал dövriyyəsinin гу-
рулушу вя щяжми цзря конкрет планынын тяртиб едилмяси мягсядяуй-
ьундур. Харижи ялагяляр йарадыларкян харижи тижарятин маркетинг алят-
ляриндян-харижи базар стратеэийасы, базарларын сегменти, маркетинг 
васитяляринин сечилмяси, чешид вя гиймят сийасяти, реклам стратеэийасын-
дан вя с. истифадя олунмалыдыр.  

Харижи тижарят ялгяляринин йериня йетирилмясиндя ян мцщцм еле-
ментлярдян бири бу елементлярин учотунун апарылмасыдыр. Хцсусиля 
мцяссисялярин мцстягил олараг харижи базара чыхмасына ижазя верилмяси 
бу мясялялярин ящямиййятини даща да артырır. Bunlara nязарят ашаьыдакы 
мясялялəри ящатя етмялидир: 

- щяр бир тяряф-мцгабил цзря сатышын мцддяти, щяжми вя гурулушу 
цзря тящлил; 

- ялдя едилян эялирин хяржляря нисбяти вя бу йолла онун сямяряли-
лийинин тящлили; 
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- маркетинг тядбирляринин тясиринин тящлили. 
Беля тящлилин апарылмасында ясас мягсяд бурахылмыш сящвлярин 

айдынлашдырылмасы, онун арадан галдырылмасы цчцн тядбирлярин щазыр-
ланмасы вя онун харижи тижарят ямялиййатларынын йцксялдилмясиня йю-
нялдилмясидир 

Мал ресурсларындан сямяряли истифадя тижарятин важиб вя айрылмаз 
коммерсийа функсийаларындан биридир. Бу функсийанын важиблийи вя 
мювжудлуьу халг istehlakı малларынын истещсалынын артмасы, еляжя дя 
ихтисаслашмасы, реэионал хцсусиййяти вя с. иля шяртлянир.  

Ресурслардан истифадя олунмасына, онларын идаря едилмясинин 
тяркиб щиссяси кими бахылмалыдыр. Лакин бу мясяля лазыми дяряжядя инки-
шаф еtмямишдир. Мящз бунун нятижясидир ки, бязи йерлярдя мал  чатыш-
мазлыьы (дефисит) мювжуд олур. Ялбяття, бу коммерсийа апаратынын 
фяалиййятинин зяифлийиндян иряли эялир. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, 
важиб функсийа щеч дя бцтцн тяшкилатларда йериня йетирилмир. Бунларын 
сябябляриндян бири дя тижарят-васитячиlик функсийасына лазыми дяряжядя 
фикир верилмямясидир. 

 Бцтцн бунлара йекун вурараг нязяря алмаг лазымдыр ки, базар 
юйряниляркян еля информасийа ялдя едилмялидир ки, мал дювриййясинин 
инкишафына, мал истещсалынын артмасына, мал чешидинин оптималлашдырыл-
масына вя кейфиййятин йахшылашмасына имкан веря билян идаряetmə гя-
рарларынын гябул едилмяси цчцн ясас олсун. Беля информасийаларын ялдя 
едилмяси базар механизминин ясас проблемляринин айдынлашдырылма-
сына, тялябин инкишаф ганунауйьунлугларыны мцяййян етмяйя, гиймятин 
дяйишилмяси, мал тяклифи цзря баланс йарадылмасы, еляжя дя конйунктур 
шяраитинин юйрянилмясиня имкан вермялидир. Бахmayaraq ки, тяжрцбядя 
бу истигамятдя коммерсийа арашдырмалары апарылмыш вя нятижя ялдя 
едилmişdir. Топдан мал алышы тижарятин ян мцщцм коммерсийа функси-
йасыдыр. Мящз онун йериня йетирилмясинин кейфиййяти мал дювриййя-
синин, алыжылыг тялябинин гурулушу, кейфиййяти вя мигдарына уйьун мал-
ларла тямин едилмяси имканы верир. Еляжя дя мал алышы васитясиля тижарят 
сянайейя тясир эюстярир, лакин щягигятдя ян мцасир методлардан 
истифадя едилдикдя беля конкрет тижарят мцяссисясиня лазым олан малын 
мцтляг мигдарыны вя чешидини мцяййян етмяк практики жящятдян мцм-
кцн дейилдир. Она эюря дя, мал алышы щямишя коммерсийа рискиля баь-
лыдыр. Тяяссцфля гейд едилмялидир ки, бу эцнцн мювжудлуьу да индийя 
гядяр игтисади ядябиййатда эюстярилянlər мягсядяуyьун дейилдир. Щя-
мишя алынмыш малын там сатыш тапа билмяйяжяйи ещтималы мювжуддур. 
Бу бахымдан, тижарятин ян мцщцм вязифяси коммерсийа рискинин, йяни 
малиййя рискинин ашаьы салынмасы ещтималыны азалтмагдыр. Бу мясяляйя 
мцяссися щаггында республикада 1996-жы илдя гябул едилмиш Ганунда 
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хцсуси йер верiлир. Беля ки, мцгавиля азад алгы-сатгы ясасында апарылыр. 
Йармаркаларда баьланан беля мцгавиляляр, щятта дювлят сазишляри цзря 
истещсал олунмуш маллар цзря дя йериня йетириля биляр. Лакин бцтцн бу 
щалларда азад алгы-сатгы йармаркайа эятирилмяйян маллар цзря 
йармаркадан кянарда да щяйата кечириля биляр. Дювлят сифаришиня дахил 
олан беля маллар, анжаг щяжминдян артыг истещсал олундуьу шяраитдя 
йармаркайа чыхарыла биляр. Беля олдуьу тягдирдя мцяссисяйя анжаг 
тялябя жаваб верян мал алмаг щцгугу верилир. Лакин мал эюндярилмя-
синдя бязи зиддиййятляр дя мювжуддур. Беля ки, онун 11.13-жц маддя-
ляриндя эюстярилир ки, тясяррцфат ялагясини мцяййян етмяк, тясяррцфат 
ялагясини йаратмаг, мал эюндярилмясини мцяййян етмяк щцгугу 
тижарят департаментиня мяхсусдур. Белялилкля, бир тяряфдян азад алгы-
сатгы шяраитиндя тясяррцфат ялагясинин йарадылмасы цчцн мцяссисяйя 
мцстягиллик верилир, диэяр тяряфдян башга орган йарадылыр. Бундан беля 
нятижя чыхармаг олар ки, йухардакы тялиматлар мцяссисяйя беля мяся-
лядя гадаьа гойан гярарлар щазырланмасы щцгугу верир. Йармарка-
ларда азад алгы-сатгы кечирилмясиндя ялдя едилян илк тяжрцбяляр эюстярир ки, 
бу сащядя нязяря чарпан дяйишикликляр ялдя едилмямишдир. Бунун бир 
нечя сябяби вардыр. Бунлардан биринжиси, чешидин эенишляндирилмяси щаг-
гында йени технолоэийанын щазырланмамасы, истещсалын лазыми щяжминин 
тямин едилмямяси, онун мал ресурслары иля тямин олунмамaсыдыр. 
Икинжиси, истещсалчыларын мал базарында монополийайа малик олдуьу 
шяраитдя алыжынын гейри-бярабяр щцгуга малик олмасы, мал алышы цчцн 
лазыми имканларын олмамасыдыр. Лакин беля щалларда мал дефиситинин 
йаранмасы истещсалчылара маллары башга реэионларда сатмаг имканы 
верир. Бу да сянайейя тясир эцжцнц хейли азалдар. Ялбяття, бу нятижя 
щазырлыг просесинин лазыми сявиййядя олмадыьындан вя тясирин игтисади 
механизмляринин щазырланмаmaсы цзцндян баш веря биляр. Тижарятдя 
беля бир просесин йаранмасы базар игтисадиййатына кечидля, йени 
тясяррцфат механизминин гябул едилмясиля ялагядар гиймятляндирмядя 
баш верян уйьунсузлугдан иряли эялир. Бу функсийанын йериня йетирилмя-
синин ясас йолларындан бири тясяррцфат ялагяляринин оптимал вариантынын 
сечилмяси вя планлашдырылмасыдыр. Бу елементин ящямиййяти хцсусиля 
индики азад алгы-сатгынын мювжуд олдуьу шяраитдя мцстягил мал 
эюндярянлярин сечилмяси иля мал аланынын мал эюндяряня тящким 
олунмасы гайдасы фяалиййят эюстярдийи шяраитдя даща да артыр. Малларын 
чатышмадыьы, бязи маллар цзря инщисарын йарандыьы бир шяраитдя мал 
эюндярянин сечилмяси чох чятиндир. Буна бахмайараг, бу ямялиййат-
ларын щяйата кечирилмяси цчцн маркетинг тядгигаты васитясиля алыжыларын 
yери вя истещлакчыларын щансы мал сечмяси, алышын сябябляри, базарын йени 
мала олан мцнасибяти, мцхтялиф истещсалчылара мяхсус малларын ряга-
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бятя давамлылыьы вя с. юйрянилмялидир. Нятижядя щансы малын лазым ол-
дуьу вя ону кимлярин истещсал етдийи мцяййянляшдирилир. Анжаг буна 
жаваб алындыгда мал дашынмaсына минимум хярж сярф едилмяси нязяря 
алындыгдан сонра мал эюндярян сечилмяли вя онунла ялагя йарадыл-
малыдыр. Юз юлчцляриня эюря алыжы тяlяbиня уйьун эялян мал истещсал 
едилмяси işin йарысыдыр. Ону юз алыжыларына чатдырмаг, онун тялябатынын 
щягиги тялябя чеврилмяси цчцн шяраит йарадылмалыдыр. Бу просес вя 
онунла баьлы олан елементлярин цмуми мяжмуусu щяр бир мцясси-
сянин, фирманын коммерсийа фяалийятинин нятижяси мящсулун сямяряли 
щярякяти иля баьлыдыр. Бу просес мал йеридилиши просеси адланыр. Марке-
тологларын фикриня эюря мал йеридилиши юз ящямиййятиня эюря малларын 
кейфиййятиндян сонра икинжи йери тутур. Маркетингя эюря мал йеридил-
мяси планлашдырманын мцщцм мясяляляриндян биридир. Мал йеридилмяси 
юзцндя няглиййатын сечилмяси, малларын щярякятинин сахланылмасы, алыжы 
иля ялагя вя с. комплекс елементляри ящатя едир. Бу просесин ясас мяг-
сяди лазым олан малын лазым олан йеря лазым олан вахтда чатдырылма-
сыдыр. Бу просес müxtəlif каналлар вастясиля щяйата кечирилир. Мал йе-
ридилиши каналы дедикдя просесдя иштирак едян васитячи ролу ойнайан тяш-
килатлар вя шяхслярдир. Сатышын иштиракчысы кими онлар мала олан щцгугла-
рыны бир-бириня веря билярляр. Беля олдугда мал дейил, онун сянядляри 
щярякят едир. Бу каналлар мал вя онун характери, хяржлярин юдянилмяси 
цчцн малиййя вəсaитляри щаггында, сатышы марагландыран вя оптимал-
лашдыран информасийалар топлайыр. Бу каналын юлчцляриндян биринжиси 
кими, каналын узунлуьу, башга сюзля десяк, каналда иштирак едянлярин 
сайына эюря мцяййəнляшдирилир. Каналларын сечилмяси ашаьыдакы шяртляр-
дян асылыдыр: 
 Малларын характери (щансы базарда сатылыр, онун алыжыларынын 

характери, сатышы щансы хидмят тяляб едир); 
 Мящсулун истещсал мигйасы вя рягабятя давамлылыьы, фирманынын 

жари вя перспектив сийасяти, истещсалын мющкямлийи; 
 Сатыш каналынын характери (малиййя вязиййяти, тядавцл хяржляри, 

тижарят шябякяси вя онун характеристикасы). 
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал тяйинаты мящсулун щярякяти ис-

тещлак малларына эюря юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Чцнки 
бу щярякятдя пяракяндя тижарят иштирак етмир. Мцасир шяраитдя мящсу-
лун бюлцшдцрцлмяси системиндя баш верян цмуми дяйишикликляр истифадя 
олунан мал йеридилишиня каналын шагули маркетингя кечид кими гябул 
едиля биляр. Биринжи щалда каналын щяр иштиракчысы айрыжа мцстягил мцяс-
сися кими чыхыш едирся, икинжи щалда бцтцн иштиракчыларын интеграсийасы 
кими бахылыр. Шагули маркетинг системинин 3 ясас типи мювжуддур. Би-
ринжиси, каналын иштиракчылыьы бир рящбярликдир. Икинжиси, фирма хцсуси мц-
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гавиля ясасында бу иши тяшкил едир. Цчцнжцсц, ири истещсалчы бу просесляри 
тяшкил вя идаря едир. Коммерсийа фяалиййяти чох щалларда топдан, пя-
ракяндя тижарятин тяшкилат вя мцяссисяляр tərəfindən щяйата кечирилир вя 
чох щалда онлар малын сащибиня чеврилир. Лакин бязи щалларда бу функ-
сийаны аэентляр вя брокерляр дя щяйата кечирирляр. Тижарят тяшкилатла-
рындан фяргли олараг, онлар малын сащибиня чеврилмир, беля щцгуг га-
занмыр, васитячи ролу ойнайыр вя буна уйьун музд алыр.  

Онларын хидмятляриндян ашаьыдакы щaлларда истифадя олунур: 
a) фирманын малиййя вязиййяти о гядяр эцжлц олмадыгда; 
b) там юйрянилмямиш базара чыхыш заманы; 
c) сатышдан сонракы сервис бюйцк олмадыгда; 
ч)     базар шагули олдугда; 
d) базар сегментляринин мигдары чох олмадыгдa; 
e) базар цнсцрц олдугда (йяни истещлакчылар чохдур). 
Базар жоьрафи жящятдян чох йеря сяпяляндикдя, бир башга ялагя 

мцмкцн олмадыгдa, тез-тез тяжили мал лазым олдугда, сатыш мящсулу-
нун гиймяти вя дяйяри арасында бюйцк фярг олмадыьы тягдирдя мал йе-
ридилиши функsийасыны топдан тижарят тяшкилaты тяряфиндян йериня йетирил-
мяси даща мягсядяуйьундур. Мяшщур маркетолог Ф.Котлеря эюря, 
мал йеридилишин хидмят функсийалары сявиййяси ашаьыдакы амiллярдян асы-
лыдыр: 

 сифаришин йериня йетирилмяси мцддяти; 
 лазыми нязарят нювцнцн сечилмяси; 
 йцксяк сямяряли хидмят сявиййяси; 
 кейфиййятли анбар шябякяси; 
 лазыми мигдарда мал ещтийаты; 
 мал партийаларынын мигдары вя с. 

 Коммерсийа функсийалары ичярисиндя ящямиййят кясб едянлярдян 
бири дя истещлак тялябинин юйрянилмяси вя прогнозлашдырылмасыдыр. Ону 
да гейд етмяк лазыmдыр ки, бу пробlемдя ян мцщцм жящят тялябин 
формалашдырылмасы вя ону тямсил едян бирэя фяалиййят эюстярян сосиал, 
сатыш мянтягяси, сатыш вахты, гиймятин кейфиййяти, сатыш мцддяти вя с.-
дир. Лакин игтисадиййатда бунларла йанашы бу вя йа диэяр мала алышы 
доьуран сябяби вя ону йарадан шяраити билмяк лазымдыр. Бу амилляр юз 
тəбиятиня эюря, характери вя тялябя тясириня эюря вя диэяр сябяблярдян 
мцхтялифдир. Бунлары даща дяриндян юйрянмяк вя тясир юлчцсцнц бил-
мяк цчцн синифляшдирмяк вя тядгигаты о истигамятдя апармаг лазым-
дыр. Лакин мясялянин бу жцр юйрянилмяси апардыьымыз тядгигатын мюв-
зусу олмадыьындан буна эениш йер верилмямишдир.  

Лакин бу, щеч дя о деmək дейил ки, тялябин формалашмасы юйря-
ниляркян айры-айры амиллярин тясири вя онун инкишаф дяряжяси юйрянилмя-
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мялидир. Бурадан беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, тялябин инкишафында 
щялледижи амилляр истещсал дейил, истещсалын юзцндя якс олунан амилляр-
дир. Амиллярин синифляшдирилмяси, онлардан щансынын конкрет мала тяля-
бин формалашдырылмасына, тялябдя баш верян дяйишикликлярин тябияtини юй-
рянмяйя, онлара методолоъи йанашмайа имкан верир. Истещсалда йени 
техника вя технолоэийанын тятбиги, ямяк мящсулдарлыьынын даима арт-
масы, хяржлярин ашаьы салынмасы, капитал гойулушунун сямярялилийинин 
йцксялдилмяси, истещсал олунан малларын кейфиййятинин йахшылашмасы, 
чешидин эенишляндирилмяси, тябии ресурслардан сямяряли истифадя олун-
масы, йени-йени мцяссисялярин тикилмяси вя с. проблемлярин щялли инсан-
ларын тялябаты вя тялябинин даим артмасы иля баьлыдыр. Мцасир мярщялядя 
ямякщаггы щяля чохларынын ясас эялир мянбяйидир. Она эюря дя, щяр бир 
групун эялири дя мцхтялифдир.  

Базар мцнасибятлярi mürəkkəb системдян ибарятдир. Бурада ин-
санлар мцбадиля цчцн бу системин елементляридир. Инсанларын артaн тя-
лябинин сямяряли вя тез юдянилмяси тякжя обйектив амiллярин юйрянилмя-
синдян вя учотунун апарылмасындан дейил, еляжя дя субйектив амил-
лярин-алыжылар вя сатыжыларын юзлярини апармасындан асылыдр.  

Она эюря дя, онларын арасындакы мцнасибяти мцяййянляшдирмяк 
цчцн физики шяхслярин, сосиал групларын вя тябягялярин псiхолоэийасынын юй-
рянилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Мцасир шяраитдя истещсалын инкишафы, 
кейфиййяти тижарятин инкишафы иля баьлы олдуьундан инсанларын псiхолоэи-
йасыны вя тялябини формалашдыран амиллярин юйрянилмяси вя учотунун 
апарылмасы иля баьлыдыр. Тижарят ишчиляри юз иш вахтларынын 70%-ни алыжыларла 
тямаса, 30%-ни ися мал иля баьлы ямялиййатларa сярф едирляр. Алыжы юзцнц 
маьазада мцхтялиф жцр апарыр. Ялбяття, онларын мягсяди мцхтялиф олдуьу 
кими, яламятляри, габилиййятляри, йашлары, дцшцнжяляри, жинси тяркиби, пешя 
тямайцлц, башга хасиййятляри мцхтялифдир. Лакин инсанларын юзцнц 
апармасында ейни ганунауйьунлуг тякрар олунур. 

Йяни, онларда псiхолоъи вя сосиал психолоэийа щялледижи рол ойнайыр. 
Психолоэийа йунан сюзц олуб шяхсиййятин формалашмасыны вя онун нязяря 
чарпмасыны юйрянян елмдир. Даща доьрусу, онун предмети сосиал мцщит, 
шяхс вя груп коллективи вя коллективдянкянар  мцнасибятлярд ир.  

§ 1.4. İstehsal vasitələri dairəsində bazarın infrastrukturu 
 

Bazarın bütövlükdə və o cümlədən, əmtəə tədavülü sahəsində fəal 
inkişafı və təkmilləşdirilməsi vacib problemlərdən biri olmaqla, bu 
problemin həlli iqtisadiyyatı müasir bazar münasibətləri səviyyəsinə 
çıxara bilər. Problemin uğurlu həllində – iqtisadiyyatın sabitləşməsinin 
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rəhni, daxili və xarici iqtisadi əlaqələr sistemində istehsal və kommersiya 
strukturunun fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması durur. 

 İnkişaf etmiş bazar infrastrukturu əmtəə iqtisadiyyatının vacib 
atributlarından biridir və ictimai məhsulun təkrar istehsalı prosesində bu 
iqtisadiyyata uyğun istehsal, bölüşdürmə, tədavül və istehlak mexanizmi 
xasdır. Bu – təsərrüfat, o cümlədən, qeyri-istehsal sahələri və dairələri 
(həmçinin, istehsal vasitələri sisteminə xidmət göstərən və onların tər-
kibində fəaliyyət göstərən kommersiya-vasitəçi halqalar) kompleksi ol-
maqla bazarın fəaliyyət göstərməsinin ümumi təkrar istehsal şəraitini 
təmin edir. 

Bu sahələrin, dairələrin tərkibi və onların məqsədyönlü fəaliyyə-
tinin xüsusiyyətləri iqtisadiyyatda seçilən bazar modelindən daha çox 
asılıdır. 

Bazarın yerli və xarici tədqiqatçıları müasir bazar iqtisadiyyatının 
onlarca modelini formalaşdırmışlar. Rusiya Elmlər Akademiyasının 
akademiki Q.Arbatovun fikrincə, bazar təsərrüfatının 20 növü mövcud-
dur ki, bunlar da ölkələrin iqtisadi inkişafının xüsusiyyətlərindən, onların 
milli spesifikliyindən, ənənələrindən və s. asılı olaraq bir-birlərindən 
fərqlənir. Çoxsaylı formalardan, bizim nəzərimizcə, bazar modelinin üç 
əsas tipində dayanmaq daha məqsədəuyğundur: liberal (amerikan), sosial 
yönümlü (alman), sosial-demokratik (İsveç). 

Respublikamızın iqtisadi və sosial şəraitinə uyğun optimal bazar 
modelinin seçimi zamanı aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

 inkişaf perspektivlərində aydınlıq, ölkənin iqtisadi və sosial 
siyasətində dəqiq istiqamətləri seçmək; 

 aparıcı dünya ölkələrinin bazar təsərrüfatının aparılmasında qa-
baqcıl təcrübənin varisliyini təmin etmək; 

 ölkə əhalisinin həyatında sosial gərginliyin aşağı salınması mə-
sələsini maksimal olaraq genişləndirmək. 

XX əsrin əvvəllərində ABŞ-da yaranmış bazar iqtisadiyyatının 
liberal modeli üçün aşağıdakılar xarakterikdir: 

 mütləq üstünlük təşkil edən (dominant) xüsusi mülkiyyətin 
olması; 

 qanunvericiliklə təmin olunmuş və dövlətin müdaxiləsindən qo-
runan bazar subyektlərinin maksimum müstəqilliyi; 

 dövlət tərəfindən nizamlanmanın, əsasən makroiqtisadi proses-
lər çərçivəsi ilə məhdudlaşdırılması;  

 əhalinin həyat təminatı problemlərinin çox hissəsinın dövlətin 
iştirakı olmadan həll edilməsi; 
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 ÜDM-də dövlət büdcəsinin və sosial ehtiyaclar üçün dövlət 
investisiyalarının (sərmayələrinin) çox da böyük olmaması; 

  sosial ehtiyaclara xərclərin qalıq prinsipi ilə həyata keçirilməsi, 
əsasən yoxsul və işsizlərə yönəldilməsi. 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniyada L.Erhardın isla-
hatları zamanı formalaşan sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının əsas cə-
hətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 təsərrüfatçılığın xüsusi və dövlət bölmələrinin iştirakına əsasla-
nan qarışıq iqtisadiyyatın olması; 

  təkcə makroiqtisadi proseslərin deyil, həm də təsərrüfat sub-
yektlərinin ayrı-ayrı sahələrinin dövlət tərəfindən nizamlanmasının ma-
liyyə-büdcə siyasəti vasitəsilə deyil, pul-kredit siyasəti vasitəsilə həyata 
keçirilməsi; 

 iqtisadiyyatın sosial yönümlü olması, dövlət tərəfindən cəmiy-
yətin mənzil, səhiyyə xidmətlərinə, təhsil və mədəniyyət tələbatlarının 
ödənilməsinin müəyyən səviyyəsinə zəmanətin verilməsi; 

 azad rəqabətin nizamlanmasının məqsədyönlülüyü, kapitalın az 
əllərdə mərkəzləşdirilməsinin azaldılması, inflyasiya gəlirlərinin və gəlir-
lərin səmərəli istifadə oluna bilinməyən hissəsinin geri götürülməsi yolu 
ilə yeni təsərrüfat strukturlarının yaradılması; 

 işsizliyin azaldılması məqsədilə əhalinin məşğulluğunun nizam-
lanması; 

 amerikan modeli ilə müqayisədə dövlət büdcəsinin ÜDM-də 
daha çox xüsusi çəkisinin olması. 

İlk növbədə, İsveçdə tətbiq edilən sosial-demokratik model özünün 
əsas cəhətləri ilə sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı ilə üst-üstə düşsə də, 
lakin bir sıra özunə xas olan xüsusiyyətlərə də malikdır. Bu model onunla 
fərqlənir ki, aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 əhalinin gəlir səviyyələrinin daha az fərqləndirilməsi (diferent-
ləşdirilməsi) məqsədilə sosial siyasətin həyata keçirilməsi; 

 Almaniyada olduğu kimi istehsalat demokratiyasının inkişaf 
etdirilməsi; 

 əmək münasibətlərinin ümummilli miqyasda nizamlanmasının 
kollektiv müqavilələr, vahid tarif dərəcələrinin müəyyən olunması yolu 
ilə nizamlanması; 

 məşğulluq siyasətində əhalinin işsizliyinin minimallaşdırılma-
sına yönəldilmə; 

 dövlət büdcəsinin ÜDM-də yüksək xüsusi çəkiyə malik olması 
(ÜDM-də dövlət xərclərinin 60%-dən yuxarı olması və vergilərin səviy-
yəsinin 50% təşkil etməsi). 
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Bu modelin ayrı-ayrı cəhətləri müxtəlif vaxtlarda digər Skandina-
viya ölkələrində, Yunanıstanda, İspaniyada, Portuqaliyada və digər ölkə-
lərdə özlərini büruzə vermişdir. 

Adları çəkilən hər üç modeldə əsas fərqli cəhətləri sintezləşdirər-
kən, bu zaman onlarda aşağıdakı üç xarakterik cəhəti ayırmaq olar: 

Birincisi, müxtəlif mülkiyyət formalarının istifadə olunmasına mü-
nasibət, yəni: birinci model, əsasən xüsusi mülkiyyətə əsaslanır, ikinci və 
üçüncü modellər isə qarışıq iqtisadiyyatı əks etdirirlər; 

İkincisi, sosial siyasətin müxtəlif əsaslara malik olması; birinci mo-
deldə o, əhalinin aztəminatlı hissəsinin müəyyən qruplarına istiqamətlən-
dirilib, ikincidə isə - bütün cəmiyyətə, üçüncüdə ikincidə olduğu kimidir, 
lakin cəmiyyətin daha az fərqliliyinin təmin olunması yolu ilə. Bu zaman 
sosial xərclərin payı ABŞ-da ÜDM-in 20%-ni, Almaniyada - 29%-ni, 
İsveçdə isə - 33%-ni təşkil edir. 

Üçüncüsü, dövlət büdcəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin müxtəlif ol-
ması. Məsələn, ABŞ-da keçən əsrin 80-ci illərində bunun payı 1/3 
hissədən bir qədər çox idisə, İsveçdə isə bu 2/3-dən çox olmuşdur. 

Dördüncüsü, bazar iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən müxtəlif ni-
zamlanma dərəcəsinin olması. Əgər amerikan modelində bu cür nizam-
lanma mikroiqtisadi səviyyədə, demək olar ki, yoxdursa və ancaq makro-
iqtisadi proseslərin nizamlanmasında nəzərdə tutula bilirsə, alman və 
İsveç modellərində nizamlanma həm mikroiqtisadi, həm də makroiqtisadi 
səviyyələrdə həyata keçirilir. 

Aydındır ki, hər bir ölkənin öz xüsusiyyətləri də mövcuddur və bu 
da onun iqtisadiyyatını digər ölkələrin iqtisadiyyatından fərqləndirir.  

Bu cür fərqliliklər də təsərrüfatçılığın bazar vasitəsilə aparılmasının 
optimal modelinin seçimində nəzərə alınmalıdır. Burada inkişaf etməkdə 
olan bazarın sosial yönümlülüyü, bazar rəqabətinin azad olması, dövlət 
tərəfindən büdcə və antiinhisar mexanizmləri, maliyyə-kredit, sığorta və 
məntiqli vergi alətləri və həvəsləndirmələr vasitəsilə iqtisadi nizamlan-
manın, bazar təsərrüfatının müdafiəsinin dəqiq mexanizmləri aydın gös-
tərilməlidir. 

Müxtəlif idarəetmə səviyyələrində (respublika, regional) fərqli 
yanaşmaların həyata keçirilməsi bazar dövriyyəsinin bütün subyektlərinə, 
o cümlədən, vasitəçi-kommersiya strukturlarına geniş biznes azadlığı 
verir, onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin həvəsləndirilməsini təmin edir. 

Məsələnin ümumi qoyuluşu ondan ibarətdir ki, bu məsələ də sosial 
yönümlü bazar modeli əsasında həll oluna bilər. Sosial yönümlü bazar 
modeli də, öz növbəsində, vasitəçi-kommersiya halqasının fəaliyyətinin 
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səmərəliliyinə birbaşa təsir edən bazar infrastrukturunun xüsusiyyətlərini 
müəyyən edir.   

Nəzəri olaraq heç bir şübhə doğurmur ki, iqtisadiyyat sosialyönüm-
lü o vaxt ola bilər ki, o, səmərəli olsun. Səmərəli ona görə olur ki, o, 
sosial yönümlüdür. İqtisadi səmərəlilik seçilmiş modelindən asılı olaraq 
bazarın infrastrukturunun inkişafından asılıdır. Göstərilən əsaslı anlayış-
ların demokratik vahidliyi və qarşılıqlı əlaqəsi burada özünü büruzə verir. 

İnfrastruktur sahələrinin və dairələrin tərkibi, onların hansı fəaliy-
yət növünə xidmət etmələrindən asılıdır. 

Nəzəriyyə və təsərrüfat təcrübəsi istehsalat infrastrukturunu 
istehsala xidmət edən, onların həyata keçirilməsinə şərait yaradan sahələr 
və dairələr kompleksindən ibarətdir. Buraya – nəqliyyat və bütövlükdə 
nəqliyyat təsərrüfatı, rabitə, elektrik ötürücü xətləri, maddi-texniki 
təchizat və satış, neft və qaz kəmərlərinin fasiləsiz işini, təbii ehtiyatların 
səmərəli istifadəsini və ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən obyektlər 
aiddir. 

Bundan başqa, həm də sosial infrastrukturu da ayırırlar ki, buraya 
işçi qüvvəsinin təkrar istehsalını və insanların normal həyat fəaliyyətini 
təmin eləyən fəaliyyət dairələri: mənzil və bütövlükdə kommunal 
təsərrüfatı, səhiyyə, təhsil, mehmanxana təsərrüfatı, kütləvi iaşə və s. 
aiddir. Digər tərəfdən, sosial mühit də özünün infrastruktur təminatına 
malik olmalıdır. 

Göstərilən sahələrin və fəaliyyət dairələr kompleksinin tərkibi, bir 
qayda olaraq, bu və digər təsərrüfatçılıq mexanizmindən asılı olmur. La-
kin iqtisadi bazar mexanizmi (əgər o, yalançı bazar deyilsə) onların in-
kişafı və səmərəli fəaliyyətinə təsir etməlidir. 

Bununla yanaşı, bazar infrastrukturu probleminin həllinə xüsusi tə-
ləblər də qoyur. Bu da, ilk növbədə, bazar infrastrukturunun tərkibinə, 
onların bir sistem kimi istiqamətlənməsinə və nəticələnməsinə, ölkədə in-
kişafda olan yeni sosial-iqtisadi mexanizmin təmin olunmasına aiddir. 

  Sosial yönümlü bazar şəraitində infrastrukturun sosial yönümlülü-
yünü artırmaq lazımdır ki, bu da kommersiya halqasına həm əmək kol-
lektivlərinin sosial təminatının daxili məsələlərini uğurla yerinə yetir-
məyə, həm də onlara özlərinin əsas fəaliyyətlərini cəmiyyətin sosial 
proqramlarının tam və səmərəli təmin olunmasında fəal cəmləşdirməyə 
imkan verir. 

Bazar, özünün infrastrukturunun aşağıdakı vacib elementlərinin 
inkişafının zəruriliyini diktə edir: 

 müasir maliyyə-kredit və hesablaşma mexanizmini, ölkədə fasi-
ləsiz pul dövriyyəsini təmin edən çoxşaxəli bank sistemi; 
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 müxtəlif xammal-əmtəə məhsulunun, qiymətli kağızların bazar 
qiymətlərini və birja dövriyyələrini, daşınmaz əmlakın, valyuta vasitələ-
rinin alqı-satqısını, əmək və digər resursların təsərrüfat fəaliyyətinə cəlb 
edilməsini təmin edən, səmərəli işləyən ixtisaslaşdırılmış birja və hərrac 
sistemləri; 

 birjadankənar topdan və pərakəndə mal dövriyyəsini təmin edən 
geniş şaxələnmiş tədarükat-alış, kontrakt və ticarət-kommersiya sistemləri; 

 təkcə həyatın, əmlakın və kapitalın deyil, həm də bazar dövriy-
yəsinin bütün mərhələlərində müxtəlif kommersiya risklərinin sığortalan-
masını təmin edən etibarlı sığortalanma sistemi; 

 bazarın bütün subyektlərinin (hüquqi və fiziki şəxslərin) dövlət 
büdcəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən və onların istehsalat və təsər-
rüfat fəaliyyətinin inkişafını və səmərəliliyini artıran dəqiq təşkil olun-
muş vergi sistemi; 

 müasir xüsusi informasiya kanallarını və digər kommunikasiya 
vasitələrini özündə cəmləşdirən sazlanmış analitik-informasiya sistemi; 

 bazar dəyişmələrinə asan uyğunlaşan çevik pablik rileyşnz sis-
temi özünün mexanizmləri, formaları və metodları ilə. 

  Bazarı təmin edən sistemlərə həm də hüquqi sistemi (həmçinin, 
məhkəmə-arbitraj strukturlarını) də aid etmək lazımdır ki, bunsuz normal 
bazar, sadəcə olaraq, mövcud ola bilməz.  

 
§ 1.5. Коммерсийа фяалиййятинин информасийа тяминаты 

 
Коммерсийа фяалиййятинин уьурла щяйата кечирилмяси тижарят 

мцяссисяляри тяряфиндян ямтяя вя хидмятляр базарындакы ситуасийаны ха-
рактеризя едян информасийаларын даими тящлили вя учоту апарылмадан 
гейри-мцмкцндцр. Буну коммерсийа информасийасы адландырмаг 
гябул олунмушдур. Бурайа ашаьыдакылар щаггында информасийалары аид 
етмяк лазымдыр: 

- алыжылар вя алыш мотивляри; 
- базарын ямтяяйя гаршы тяляби; 
- базар конйунктуру; 
- конйунктур мцщит; 
- тижарят мцяссисясинин потенсиал имканлары вя онун рягабят 

габилиййятлилийи.  
Дцзэцн коммерсийа информасийасыны комплекс маркетинг тяд-

гигатларынын щяйата кечирилмяси йолу иля ялдя етмяк мцмкцндцр. Ону 
щям дахили, щям дя харижи мянбялярдян ялдя етмяк олар. Дахили мян-
бяляр сырасына мцяссисянин статистик вя мцщасибат щесабыны вя коммер-
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сийа фяалиййяти нятижяляринин оператив учот мялуматларыны аид етмяк 
олар. Бу йолла ямтяялярин реаллашдырылмасынын эедиши, ямтяя ещтийатлары, 
тядарцкат просеси, малэюндярянлярля мцгавиля ющдяликляри вя с. щаг-
гында информасийа ялдя етмяк олар. Коммерсийа информасийасынын 
харижи мянбяляри кими дювлят статистикасынын, дюври мятбуатын мялу-
матлары, щабеля хцсуси тядгигатлар заманы ялдя олунан информасийалар 
чыхыш едир. Бу информасийадан истифадя едяряк ямтяя дювриййясинин ин-
кишаф тенденсийасыны, ящалинин мцвафиг ямтяяляря гаршы тялябинин хц-
сусиййятлярини ашкар етмяк олар. Щямчинин, ящалинин сайы вя тяркиби, 
аиля вязиййяти, эялирляри вя с. щаггындакы информасийалар да чох мц-
щцмдцр. 

Тижарят мцяссисяляринин коммерсийа фяалиййятиндя информаси-
йаларын айры-айры нювляринин ящямиййятини нязярядян кечиряк. 

Алыжылар вя алыш мотивляри щаггында информасийалар коммерсийа 
гярарларынын гябулу цчцн ясасдыр. Бу информасийанын тящлили сатылма-
йан ямтяялярин бурахылмасы вя йа тядарцкаты рискини азалдан, щабеля 
ямтяялярин реаллашдырылма щяжмини артыран, мцяссисянин малиййя дайа-
ныглыьыны мющкямляндирян гярарлар гябул етмяйя имкан верир. Беля ин-
формасийайа ашаьыдакылары аид етмяк олар: хидмят эюстярилян ящалинин 
сайы, онун тяркиби, эялирляринин сявиййяси; милли, башга тенденсийалар вя 
адятляр; алыжыларын типляри вя с. Коммерсийа структурларı бу информа-
сийадан истифадя едяряк алыжыларла даща мягсядйюнлц иш аpараraq, бу-
нунла да ямтяялярин реаллашдырылма щяжминин артырылмасы вя юз фяалий-
йятляринин игтисади эюстярижилярини йахшылашдырмаг цчцн шяраит йарада 
биляр.  

Базарын ямтяяйя гаршы тялябляри щаггында информасийа тижарят 
мцяссисяляринин алыжылара тяклиф едяжякляри ямтяя вя хидмятляр цзря дцз-
эцн сечим етмяляри цчцн зяруридир. Буна эюря дя, коммерсийа хидмяти 
идаряляри ямтяялярин хцсусиййят вя жящятлярини, щабелə онларын алыжыларын 
тялябляриня ня дяряжядя жаваб вердиклярини йахшы билмялидир. Щямчинин, 
ямтяялярин «щяйат дюврцня», йяни ямтяянин базарда галдыьы дювря дя 
диггят йетирмяк лазымдыр. Ямтяянин рягабят габилиййятлилийи щаггын-
дакы информасийа да мцщцм ящямиййят кясб едир. О, ямтяяни аналоъи 
ямтяялярдян конкрет истещлакчынын тялабатларыны тямин етмя дяряжясиня 
эюря фяргляндирян хцсусиййятляр мяжмусу кими мцяййян олунур. Йяни, 
ямтяянин бу габилиййяти рягабят шяраитиндя уьуру тямин едяжякдир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ямтяя цзря гиймят онун кейфиййяти иля 
бирбаша ялагядядир. Тез-тез истещлакчылар дцшцнцрляр ки, йцксяк гий-
мятляр ямтяянин йцксяк кейфиййятиндян вя яксиня, ашаьы гиймятляр – 
ашаьы кейфиййятдян хябяр верир. Буна эюря тижарят мцяссисясинин ком-
мерсийа бюлмяляри ямтяяляр цзря гиймятлярин ян лайигли формада он-
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ларын кейфиййятини якс етдирdийи щаггында информасийайа сащиб олма-
лыдыр. Бу заман ямтяянин базарда гябулолунма дяряжясини, онун 
щаггында мцсбят ижтимаи ряйля мцяййян олунан нцфузлулуьуну да 
нязяря алмаг лазымдыр. Бунунла ялагядар, нцфузлу гиймятляр анлайышы 
да мювжуддур. Йяни, еля катеqорийалы алыжылар вар ки, онлар гиймятляри 
ашаьы олан ямтяяляри кейфиййятсиз щесаб едяряк алмырлар. Буна эюря дя, 
ямтяя вя хидмятляр цзря гиймятляри тяйин едяркян мцяссися гиймятлярин 
конкрет алыжы груплары тяряфиндян тяйин олунан йухары вя ашаьы щядляри 
щаггында информасийайа малик олмалыдыр. 

Базарын ямтяяйя гаршы тяляби щаггындакы информасийаны юйряняр-
кян ямтяянин габлашдырылмасына вя реклам тяртибатына хцсуси диггят 
йетирмяк лазымдыр. Онлар ямтяянин цстцнлцклярини гейд етмяли, онун 
реаллашдырылмасынын сцрятлянмясиня шяраит йаратмалыдарлар вя с.  

Коммерсийа хидмяти идаряляри ямтяя щаггындакы информасийанын 
эенишлийи вя чохтяряфлилийини нязяря алараг онун юйрянилмяси вя тящлилиня 
комплекс шякилдя йанашмалыдыр.  

Базар конйунктуру щаггында информасийа коммерсийа хидмяти 
бюлмяляриня базарда вя онун сегментляриндя тяляб вя тяклифи, базарын 
щяжм вя характерини, гиймятлярин сявиййясини, базар рягабятинин 
шяртлярини вя башга аспектляри зярури коммерсийа гярарларынын гябул 
едилмяси мягсядиля тядгиг етмяйя имкан верир.  

Ящалинин тяляби щаггында информасийа онун щяжмини, структу-
руну, ганунауйьунлуьуну вя инкишаф тенденсийаларыны характеризя 
едян мялуматлардыр. Бурайа, щямчинин, тялябин дяйишмяси сябябляри, 
онун формалашмасы вя инкишаф хцсусиййятляри щаггында информасийа да 
дахилдир. Бцтцн бунлар щям цмуми щяжминя, щям дя чешидиня эюря 
ямтяяляря гаршы тялабатын ясасландырылмасы цчцн база кими чыхыш едир.  

Ямтяя тяклифини истещсалын щяжми, структуру вя динамикасы, ямтяя 
ещтийатлары, йени ямтяяляр вя с. щаггында информасийаларын кюмяйиля 
мцяййян етмяк олар.  

Коммерсийа хидмяти бюлмяляри тяляб вя тяклиф щаггындакы инфор-
масийалары юйряняркян нязяря алмалыдырлар ки, онларын арасындакы уй-
ьунсузлуг ямтяялярин реаллашдырылмасынын нормал шяраитинин позул-
масына эятириб чыхарыр. Тялябин тяклифдян цстцн олмасы заманы тямин 
олунмамыш тяляб йараныр, тяклифин тяляби щяддян артыг цстялямяси за-
маны ися артыг ямтяя ещтийатлары топланыр вя бу да онларын сахланылмасы 
вя реаллашдырылмасы иля баьлы хяржлярин артмасына эятириб чыхарыр.  

Базар конйунктуру щаггында башга информасийаларла йанашы 
базарын жоьрафи мювгейи вя йерляшдийи йер, онун сярщядляри вя реэионал 
мцхтялифлиyи, щяжми, quruluşu вя ямтяялярля доймасы дяряжяси, гиймят-
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ляринин сявиййяси вя с. щаггындакы информасийа да мцщцм ящямиййят 
кясб едир.  

Рягабят мцщити щаггында информасийа коммерсийа структурла-
рына онларын базардакы реал вязиййятини обйектив олараг гиймятляндир-
мяйя имкан верир, беля ки, базар игтисадиййаты вя базарын ямтяялярля 
йцксяк шякилдя доймасы шяраитиндя рягабят базар гиймятляринин ямтяя-
лярин щягиги дяйяр вя кейфиййятляриня уйьунлашдырыр. Буна эюря дя, 
ямтяялярин рягиб-малэюндярянлярини юйряняркян онларын базардакы 
мювгелярини ашкар етмяк, онлар тяряфиндян тяклиф олунан ямтяялярин 
характеристикасыны, онларын малиййя вязиййятини, мцгавиля ющдяликляри-
нин йериня йетирилмяси заманы етибарлылыг зяманятляри вя башга инфор-
масийалары юйрянмяк лазымдыр. Ямтяялярин рягиб-алыжыларынын юйрянил-
мяси дя аз дягиглик кясб етмямялидир, бу заман онларын эцжлц вя зяиф 
тяряфлярини ашкар етмяк, мцяссисянин базаркы мювгейини обйектив ола-
раг гиймятляндирмяк лазымдыр.  

Тижарят мцяссисясинин потенсиал имканлары вя онун рягабят габи-
лиййятлилийи щаггында информасийа, мцяссисянин дайаныглы игтисади 
вязиййятини тямин едян инкишаф истигамятляринин дцзэцн мцяййян едил-
мяси цчцн онун фяалиййятинин эцжлц вя зяиф тяряфляринин гиймятлянди-
рилмяси цчцн мцщцмдцр. Бу мягсядля мцяссисянин игтисади потенсиалы 
вя тясяррцфат фяалиййятини сяжиййяляндирян эюстярижиляр тящлил олунур.  

Рягабят габилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси заманы мцяссися 
габагжыл технолоэийалар вя йени техникалардан истифадя олунмасыны, 
ямтяя вя хидмятлярин рягабятгабилиййятли олмасыны, мцяссисянин малий-
йя дайаныглыьы вя имижини нязяря алыр. Бцтцн бунлар мцяссисянин по-
тенсиал имканларыны мцяййян етмяйя вя онун базардакы рягабят мюв-
гелярини мющкямляндирмяк цзря тядбирляри сечмяйя имкан йарадыр. 

Тижарят мцяссисяляри коммерсийа информасийасынын тящлили ясасын-
да коммерсийа гярарлары, йяни ямтяялярин алгы-сатгысы иля баьлы ида-
ряетмя гярарлары гябул едир.  

 
 
 
 

 
§ 1.6. Коммерсийа сирри вя онун горунмасы 

 
Коммерсийа сирри юзцндя коммерсийа дцшцнжяляри иля гясдян 

эизлядилян игтисади мараглар, мцяссися вя тяшкилатын истещсал, тясяррцфат, 
идаряетмя, елми-техники, малиййя фяалиййятляринин мцхтялиф тяряфляри 
щаггында мялуматлары якс етдирир. Бу сирлярин горунмасы рягабят ма-
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раглары вя онларын игтисади тящлцкясизлийиня гаршы мцмкцн тящлцкялярля 
шяртлянир.  

Коммерсийа мяхфилийинин тязащцр формасы мцяссисянин, йаxud 
тяшкилатын коммерсийа мяхфилийиня аид олан вя тящлцкясизлик хидмяти 
тяряфиндян оьурланмадан, ашкаролунмадан вя йа сызмадан горунан 
сянядляр, схемляр, мямулатлардан ибарят олан коммерсийа сирридир.  

Коммерсийа информасийасынын дашыйыжылары мцяссися вя тяшкилат-
ларын рящбярляри, щабеля коммерсийа сирляри иля ишя бурахылмыш башга 
хидмятчилярдир.  

Мцяссися вя йа тяшкилат информасийаны мяхфиляшдиряркян тякжя юз 
тящлцкясизликляри принсипиндян йох, игтисади файдалылыг принсипиндян дя 
чыхыш етмялидир. Беля ки, базар шяраити истещсал едилян мящсул вя хидмят-
лярин тижарят рекламыны тяляб едир, онларын фяалиййятинин щяддян артыг 
мяхфиляшдирилмяси ися мянфяятин итирилмясиня сябяб ола биляр.  

Буна эюря дя, мəсəлəн, мцяссися вя йа тяшкилатын малиййя фяа-
лиййяти щаггында мялуматларынын, ишэцзар планлар вя йени мящсулларын 
истещсал планларынын, маркетинг щаггында информасийанын, мцштяри 
сийаhıларынын, тяшкилати схемлярин, ямякдашлар щаггында информасийа-
ларын вя башга ишэцзар информасийаларын сызма вя оьурланмадан го-
рунмасы тяляб олунур.  

Сюзсцз ки, коммерсийа сирриня елми-тядгигат лайищялярини, щяр 
щансы мящсулун истещсалы цзря конструктор, технолоjи ишлямяляри вя 
онун параметрлярини, патент цзря яризяляри, ЕЩМ-ларын програм тя-
минатларыны вя башга техники информасийалары аид етмяк олар.  

Мцяссися баьладыьы мцгавилялярин гайьысына галмалыдыр вя бу 
сянядляр мясулиййятли шяхсин йанында мцяййян йердя сахланылмалыдыр. 
Онлары йалныз мцяссися вя йа тяшкилатын рящбяринин йазылы разылыьы яса-
сында вермяк олар, чцнки мцгавилялярин биринжи нцсхяляринин итмяси 
мцбащисялярин ортайа чыхмасы вя онларын мящкямядя щяллиндя мцва-
фиг мцддяаларын сцбуту заманы ящямиййятли дяряжядя чятинликляря эя-
тириб чыхарыр. Мцяййян шяраитлярдя тякжя мцгавилянин мятни дейил, 
мцгавиля баьланылмасы факты да мцщафизя олунмалыдыр.  

Коммерсийа сирриня сямяряляшдирижи тяклифляр, ишляниб щазырланма 
вя йа тяртибат мярщялясиндя олан ихтиралар да аиддир. Яэяр ихтира цзря 
онун патент верилдикдян сонра коммерсийа сирринин кюмяйиля горун-
майа ещтийаж дуймурса, сямяряляшдирижи тяклифляр щятта рясмиляш-
дирилдикдян вя мцяллиф щцгугунун верилмясиндян сонра беля коммер-
сийа сирри олараг гала биляр, чцнки онлар юзцндя верилмиш мцяссися цчцн 
мцтярягги техники мясяляляри якс етдирир.  

Коммерсийа сирри сырасына «ноу-щау» типли информасийалары да 
аид етмяк олар, беля информасийалары шяхси щейятдян дя горумаг 
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лазымдыр ки, онлар башга мцяссисяляря эеtməlи олсалар, бу информасийа-
лары юзляри иля эютцря билмясинляр.  

Коммерсийа сирринин мцщафизясинин тямин олунмасы цчцн 
ашаьыдакы гайдалара риайят етмяк лазымдыр: 

- щейятин мяхфи сянядлярля ишя бурахылмасы цзря жидди нязарят; 
- мяхфи карэцзарлыгла ишя нязарят цчцн хцсуси сялащиййятляр hə-

valə олунмуш мясул шяхсляр тяйин олунмалыдыр; 
- мцяссися вя йа тяшкилатын рящбяри тяряфиндян мцвафиг ямякдаш-

ларла таныш едилмяли олан мяхфи сянядлярля иш цзря тялиматлар тясдиг 
едилмялидир; 

- хидмятчиляр тяряфиндян мцяссисянин коммерсийа сирринин горун-
масы щаггында йазылы ющдяликляря риайят етмяси цзярinдя нязарят ла-
зымдыр.  

Мяхфи информасийайа чыхышы олан ямякдашларын мадди вя мяняфи 
стимуллашдырылмасы системинин тятбиги арзуолунандыр.  

Мцяссисянин рящбяри дахили тящлцкясизлик хидмятляри вя мяхфи 
карэцзарлыг цзяриндя шяхси нязаряти щяйата кечирмялидир.  

Мцяссися вя тяшкилатын коммерсийа сиррини тяшкил едян информа-
сийанын горунмасынын чохсайлы цсуллары мювжуддур.  

Мцщцм мялуматлар олан сянядлярин щазырланмасыны ян сынанмыш 
ямякдашлара тапшырмаг лазымдыр. Бу заман сянядин нцсхяляринин сайы 
жидди шякилдя мящдудлашдырылмалыдыр. Сянядлярин сурятляринин чыхарыл-
масы заманы сурятчыхарма техникасынын етибарлы шякилдя нязарят алтында 
олмасынын гайьысына галмаг лазымдыр. Мясулиййятли шяхслярин нязаряти 
алтында сурятчыхарма каьызы вя рянэвуран лент мящв едилмялидир. Мях-
фи информасийанын етибарлы шякилдя ютцрцлмяси цсулу сечилмялидир.  

Информасийанын бирбаша оьурланмадан вя йа мящв олмадан го-
рунмасы цчцн физики мцщафизя тядбирляриндян (гапыларда гыфыллар, пян-
жярялярдя бармаглыглар вя с.) истифадя етмяк олар. Онлардан, бир гайда 
олараг, инзибати тядбирлярля (бурахылыш реjими, мяхфилик реjими, тящ-
лцкясизлик хидмяти вя с.) бирэя истифадя олунур. Бундан башга, юзцндя 
кифайят гядяр мцряккяб електромеханики, радиотехники, акустик вя 
башга гурьулары якс етдирян техники мцщафизя системи дя тятбиг олунур.  

§ 1.7. Коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирян щцгуги шяхслярин 
тяшкилати-щцгуги формалары 

 
Гцввядя олан ганунверижилик щцгуги шяхся ашаьыдакы кими тяриф 

верир:  
Тясяррцфат йолдашлыьы бир нечя шяхсин онлар арасындакы разылыг 

ясасында сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн бирляшмя-
сидир. Тясяррцфат йолдашлыьы там йолдашлыг вя йа инам ясасында йол-
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дашлыг (коммандит) формасында йарадылыр. Там йолдашлыьын иштиракчы-
лары вя инам ясасында йарадылан йолдашлыьын йолдашлары фярди сащибкар-
лар вя (вя йа) коммерсийа тяшкилатлары ола биляр. Йолдашлыгда яманятчи 
кими вятяндашлар вя щцгуги шяхсляр чыхыш едя билярляр.  

Тясяррцфат жямиййятляри бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян са-
щибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн жямиййятин мцлкиййя-
тиня верилян ямлак (мцлки щцгуглар) ясасында йарадылан жямиййятдир. 
Тясяррцфат жямиййятляри мящдуд мясулиййятли жямиййятляр, ялавя 
мясулиййятли жямиййятляр, гапалы типли сящмдар жямиййятляр вя ачыг типли 
сящмдар жямиййятляр формасында йарадылыр. Тясяррцфат жямиййятляринин 
иштиракчылары вятяндашлар вя щцгуги шяхсляр ола билярляр.  

Щцгуги шяхслярин йухарыда адлары чякилян тяшкилати-щцгуги 
формаларыны даща йахындан нязярдян кечиряк.  

Иштиракчылары (там йолдашлар) онлар арасында баьланмыш мцгави-
ляйя уйьун олараг йолдашлыг адындан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан йолдашлыг там йолдашлыг щесаб олунур. Там йолдашлыьын ясас 
фяргляндирижи хцсусиййяти онун иштиракчыларынын йолдашлыьын ющдяликляри 
цзря бцтцн ямлаклары иля гейри-мящдуд бирэя мясулиййятидир (субсидиар 
мясулиййят). Бундан башга, там йолдашлыг онун цзвляринин тясяррцфат 
фяалиййятиндя шяхсян иштиракыны нязярдя тутур, йяни конкрет шяхс йалныз 
бир там йолдашлыьын иштиракчысы ола биляр (бир шяхсин онларын истянилян 
сайынын иштиракчысы ола билдийи сящмдар жямиййятлярдян вя мящдуд 
мясулиййятли жямиййятлярдян фяргли олараг).  

Там йолдашлыгда ишлярин идаря едилмяси вя щяйата кечирилмяси 
ящямиййятли дяряжядя онун тясисат разылашмасы иля мцяййян олунур. 
Там йолдашлыьын щяр бир иштиракчысы яманятин юлчцсцндян асылы олмайа-
раг бир сяся малик олур (яэяр тясисат разылашмасы иля онун иштиракчыла-
рынын сяс сайларынын мцяййян едилмясинин башга гайдасы нязяря алын-
майыбса).  

Там йолдашлыьын мянфяят вя зяряри, яэяр тясисат разылашмасы вя 
башга мцгавиля цзря диэяр гайда нязярдя тутулмайыбса, онун иштирак-
чылары арасында онларын яманят капиталындакы пайына пропорсионал 
формада бюлцшдцрцлцр. Иштиракчыларын мянфяят вя зярярдя иштиракдан 
кянарлашдырылмасына йол верилмир.  

Ганун тясяррцфат йолдашлыгларында яманят капиталынын мцтляг 
минимумунун олмасыны тяляб етмир (тясяррцфат жямиййятляриндян 
фяргли олараг). Буна эюря дя, верилмиш тяшкилати-щцгуги форма фяалиййят 
мигйасларынын йолдашлыг иштиракчыларынын хцсуси капиталыны цстялядийи 
заман истифадя олуна биляр.  

Щазыркı дюврдя Русийада там йолдашлыглар ясас етибариля щцгуги 
шяхсин бу тяшкилати-щцгуги формасынын иштиракчыларын гейри-мящдуд 
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бирэя мясулиййятини тяляб етмяси сябябиндян эениш интишар тапмамышдыр. 
Инам ясасында йолдашлыг (коммандит йолдашлыг) ики категорийадан 
олан иштиракчылардан ибарятдир: там йолдашлар (комплементари) вя 
яманятчи йолдашлар (коммандитист). Комплементаринин щцгуг вя ющ-
дяликляри, о жцмлядян, йолдашлыьын юз ямлакы цзря ющдяликляри цзря там 
бирэя мясулиййят дахил олмагла, там йолдашлыьын щцгуг вя ющдяликляри 
иля аналоъидир. Конкрет шяхс инама ясасян йарадылан йалныз бир йолдаш-
лыгда там йолдаш ола биляр.  

Коммандитистлярин щцгуг вя ющдяликляри мцгавилялярин тясисатчы-
лары тяряфиндян мцяййян олунур, мясулиййят ися онларын йолдашлыьын 
ямлакына гойдуглары яманятлярин сярщядляри иля мящдудлашыр.  

Инам ясасында йарадылмыш йолдашлыьын фяалиййятинин идаря едил-
мяси йалныз там йолдашлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Яманятчи-ишти-
ракчылар йолдашлыьын ишинин идаря едилмяси вя щяйата кечирилмясиндя ишти-
рак етмяк, етибардан башга формада онун адындан чыхыш етмяк щц-
гугуна малик дейилляр, онларын сясвермя щцгугу йохдур. Комман-
дистлярин инам ясасында йарадылмыш ямякдашлыьын фяалиййятиндя иштира-
кынын ясас мягсяди йолдашлыьын мянфяятинин яманят капиталында онла-
рын пайына дцшян щиссясини ялдя етмякдян ибарятдир.  

Инам ясасында йарадылмыш йолдашлыьын (там йолдашлыгда олдуьу 
кими) гейдиййаты цчцн илкин капиталын илкин мябляьи регламентляшдирил-
мир вя мцштяряк сащибкарлыг фяалиййяти щаггында конкрет разылашма 
шяртляриндян ибарятдир.  

Сящмдар жямиййят. Онлар Русийада кифайят гядяр эениш йайыл-
мышдыр. Низамнамя капиталы мцяййян мигдарда сящмляря бюлцнмцш 
жямиййятляр сящмдар жямиййятляр адыны алмышдыр. Сящмдар жямиййятин 
иштиракчылары (сящмдарлар) онун ющдяликляри цзря жаваб вермирляр вя 
жямиййятин фяалиййяти иля баьлы зярярляр цзря онлара мяхсус олан сящм-
лярин дяйяри щяжминдя риск дашыйырлар.  

Сящмдар жямиййятлярин ачыг вя гапалы типляри фяргляндирилир.  
Иштиракчылары онлара мяхсус олан сящмляри башга сящмдарларын 

разылыьы олмадан юзэянинкиляшдиря билдийи жямиййятляр ачыг типли сящм-
дар жямиййятлярдир. Бу заман бцтцн арзу едянляр тяряфиндян ганунлар 
вя башга щцгуги актларла тяйин олунмуш шяртлярля сярбяст шякилдя 
сатылыр. Ачыг типли сящмдар жямиййятлярин иштиракчыларынын сайы мящдуд-
лашдырылмыр.  

Сящмляр тякжя тясисатчылар вя йа яввялдян мцяййянляшдирилмиш 
шяхсляр даиряси арасында бюлцшдцрцлян жямиййятляр сящмдар жямиййят-
ляри адланыр. Гапалы типли сящмдар жямиййятин сящмдарларынын (тясисат-
чыларынын, иштиракчыларынын) сайы 50-ни кечя билмяз.  



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

51

 

 

Сящмдар жямиййятин низамнамя капиталы сящмдарлардан ялдя 
едилмиш сящмлярин номинал дяйяриндян формалашыр вя гейдиййат анында 
федерал ганун тяряфиндян тяйин олунмуш ачыг типли жямиййят цчцн 
ямяйин юдянилмясинин минимал мябляьинин мин мислиндян, гапалы типли 
жямиййятдя ися йцз мислиндян аз олмамалыдыр.  

Ади вя сялащиййятли сящмляр фяргляндирилир.  
Щяр бир ади сящм онун сащибиня ейни щяжмдя щцгуг верир вя бу-

райа ашаьыдакылар дахилдир: сящмдарларын цмуми йыьынжаьында бцтцн 
мясяляляр цзря сяс щцгугу иля иштирак имканы, жямиййятин идаря 
едилмяси органларында вя онун нязарят органларында иштирак щцгугу, 
дивидендлярин юдянилмяси, жямиййятин ляьв едилмяси заманы онун 
ямлакынын бир щиссясининин ялдя едилмяси цзря вя с. 

Мцхтялиф типли сялащиййятли сящмлярин сащибляринин щцгуглары га-
нунверижилик вя конкрет жямиййятин низамнамяси иля мцяййян олунур. 

Жямиййятин идаря едилмясини онун органлары щяйата кечирир: 
Али – сящмдарларын цмуми йыьынжаьы; 
Коллеэиал – мцшащидя вя йа директорлар шuрасы; 
Щям коллеэиал – идаряетмя, щям дя тяк шяхсли – директор (ясас иж-

раедижи) ола билян ижраедижи. 
Идаряетмя органларынын сяриштяляринин бюлцшдцрцлмяси жямиййятин 

низамнамясиня вя сящмдар жямиййятляри щаггында ганунверижилийин 
тялябляриня мцвафиг олараг щяйата кечирилир.  

Беляликля, сящмдар жямиййятин тямял яламятляри вя хцсусиййятляри 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Жямиййят цзвляринин онларын ющдяликляри цзря мящдуд мясу-
лиййятлилийи, онларын яманятляринин, йяни мювжуд сящмлярин мябляьи бя-
рабяр кямиййяти (даща дягиг десяк, сящмдар жямиййятин иштирак-
чыларынын мясулиййяти йох, рискi мящдудлашыр, беля ки, жямиййятин креди-
торлары гаршысында айрыжа эютцрцлмцш сящмдар, цмумиййятля жаваб 
вермир). 

2. Сящмдар жямиййят йалныз юз ямлакы цзря олан ющдяликляря 
эюря мясулиййят дашыйыр. Бу заман о, сящмдарларын жямиййятин ишин-
дян кянар ющдяликляриня эюря мясулиййят дашымыр вя яксиня.  

3. Сящмдар капиталы юлчцсцня эюря бярабяр олан щиссяляря 
(сящмляря) бюлцнцр. Сящмдарлар мянфяятин бир щиссясини, щабеля мцяс-
сисянин ляьв едилмяси заманы онун ямлакынын бир щиссясини онларын 
сящмдар капиталда (сящмлярин мябляьиндя) пайларына пропорсионал 
шякилдя дивиденд шяклиндя ялдя едирляр.  

4. Сящмдар жямиййятлярдя онларын иштиракчыларынын истещсал-тясяр-
рцфат фяалиййятиня мцтляг жялб олунмасы тяляб олунмур. Сящмдар ка-
питалын формаладырылмасында мадди олараг иштирак етмяк кифайятдир. 
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Жямиййятин иштиракчылары онун тясяррцфат фяалиййятиндя билаваситя 
шяхсян иштирак етмядян дивидендляр ялдя едя билярляр. Беля имкан щц-
гуги шяхсляря вя вятяндашлара ейни заманда истянилян сайда сящмдар 
жямиййятин иштиракчысы олмаьа имкан верир.  

5. Сящмдар жямиййятин идаря едилмясинин али органы сящмдарла-
рын цмуми йыьынжаьыдыр вя бурада сящмдарлардан щяр бири онларын 
мювжуд сящмлярынын сайына пропорсионал сяс щцгугуна малик олур 
(сялащиййятли сящмлярин сащибляри истисна олмагла). 

Тясяррцфатчылыьын сящмдар формасы ящямиййятли дяряжя инкишаф 
перспективляриня маликдир, чцнки оnun бир сыра цстцнлцклярi varдıр. 
Онлар ясас етибариля ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Сящмдар жямиййятин йарадылмасы – бюйцк тясяррцфат мя-
сяляляринин сящмлярин вя башга гиймятли каьызларын бурахылмасы йолу иля 
щялл едилмяси цчцн ящямиййятли дяряжядя малиййя ресурсларынын сцрятля 
жялб едилмясинин ян еффектив цсулларындан биридир. Щямчинин, тясяррцфат 
фяалиййяти даща еффектив олан мцяссися, илк нювбядя, малиййя ресурсла-
рыны жялб етмяк шансына малик олур, беля ки, сящмдарлара юз вясаитля-
рини йерляшдирмяк цчцн даща сярфяли шяртляри – етибарлыгла мцшайият олу-
нан йцксяк дивиденд тямин едир. Бунун нятижясиндя эцжлц мцяссисяля-
рин вязиййяти даща да мющкямлянир, зярярля ишляйян мцяссисяляр ися 
«йуйулуб» эедир, йяни малиййя ресурсларынын дахили вя сащялярарасы йе-
нидян бюлцшдцрцлмяси вя онларын ижтимаи истещсалын даща еффектив са-
щяляриндя мяркязляшдирилмяси йолу иля бцтцн юлкя мигйасында игтиса-
диййатын юзцнц тянзимлянмяси просеси эедир.  

2. Сящмдарлар кими партнйор-мцяссисялярин (малэюндярянлярин, 
истещлакчыларын) жялб олунмасы тясяррцфат ялагяляринин етибарлыlıьыны эцж-
ляндирир. Иштирак системи, йяни сящмляря гаршылыглы сащиболма гурулмуш 
тясяррцфат мцнасибятляриня кейфиййятжя йени характер верир, онлары 
мцяссися ниййятляринин дар дястини ящямиййятли дяряжядя цстяляйян 
башга бир сявиййяйя чыхарыр. 

3. Сящмдар жямиййятиндя муздла ишляйян шяхсляря сящмлярин сатышы 
онларын йцксяк еффектив ямяйя гаршы стимулуну ящямиййятли дяряжядя 
эцжляндирир. Бу щалда «сащиб щиссинин» тярбийяляндирилмяси проблеми 
ящямиййятли дяряжядя арадан галхыр, чцнки сящм сащибляри «юз жибля-
риндя» бцтцн мцяссисянин вязиййятини щисс етмяйя башлайыр.  

4. Сящмдар жямиййятинин идаря едилмяси сящмдарлар гисминдя 
мцлкиййятчилярин юзляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Онлар гябул олун-
муш гярарларын дцзэцнлцйцня юз вясаитляри иля жаваб верирляр. Буна 
эюря дя, гярарларын гябулундан юнжя онларын мцзакиряси, ясасланды-
рылмасы, нятижяляринин гиймятляндирилмяси эялир ки, бу да тясяррцфат фяа-
лиййятинин еффективлийинин артырылмасынын мцщцм шяртидир.  
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Дцнйа вя йени йаранан милли тяжрцбя тясяррцфатчылыьын сящмдар 
формасынын фяалиййятинин кифайят гядяр йцксяк еффективлийини тясдигляйир.  

Мящдуд мясулиййятли жямиййят. Онлар Русийада ян эениш йайыл-
мыш жямиййятлярдир. Мящдуд мясулиййятли жямиййят бир вя йа бир нечя 
шяхс тяряфиндян йарадылан вя низамнамя капиталы тясисат сянядляриня 
ясасян мцяййян олунан пайлара бюлцнян коммерсийа тяшкилатыдыр. 
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары онун ющдяликляриня жа-
ваб вермирляр, лакин гойдуглары вясаитлярин дяйяри щяддиндя жямиййя-
тин фяалиййяти иля баьлы итки рискини дашыйырлар.  

Беля жямиййятин иштиракчыларынын сайы яллидян артыг олмамалыдыр.  
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчысы юз пайыны вя йа онун 

бир щиссясини башга бир иштиракчынын адына сярбяст шякилдя юзэянинкиляш-
диря биляр. Анжаг цчцнжц шяхсляря мцнасибятдя беля фяалиййят жя-
миййятин башга иштиракчылары тяряфиндян мцлки ялдяетмя щцгугу иля 
мящдудлашыр вя щятта низамнамя иля гадаьан едиля дя биляр.  

Мящдуд мясулиййятли жямиййятин идаря едилмясини онун али ор-
ганы олан иштиракчыларын цмуми йыьынжаьы, ижраедижи орган коллеэиал вя 
йа фярди шякилдя щяйата кечирир.  

Жямиййятин иштиракчысы истядийи заман башга иштиракчыларын разылыьы 
олмадан жямиййятдян чыха биляр. Бу щалда она низамнамя капиталында 
онун пайыны тяшкил едян ямлакын бир щиссясинин дяйяри юдянилмялидир.  

Мящдуд мясулиййятли жямиййятляр сящмдар жямиййятляри иля чох 
цмуми жящятляря маликдир. Онларда формалашма вя фяалиййят эюстяр-
мянин бир сыра ващид тямял принсипляри мювжуддур вя бу принсипляр 
ашаьыдакылара эятирилир: 

1. Мящдуд мясулиййятли жямиййятляр сящмдар жямиййятляр кими, 
сащибкарлыг фяалиййятиндя шяхсян иштирак етмяк йох (бахмайараг ки, 
бу истисна олунмур), илк нювбядя, орада капиталлар (ямлаклар) бир-
лийидир.  

2. Мящдуд мясулиййятли жямиййятляр сящмдар жямиййятляря ана-
лоъи олараг, ющдяликляря эюря йалныз юз ямлакы щяддиндя мясулиййят да-
шыйыр, онун иштиракчылары ися гойдуглары вясаитляр щяжминдя жямиййятин 
фяалиййяти иля баьлы итки рискини дашыйырлар.  

3. Сящмдар жямиййятляри кими, мящдуд мясулиййятли жямиййятля-
рин иштиракчылары да щям щцгуги şəxslər, щям дя вятяндашлар ола 
билярlər.  

4. Сящмдар жямиййятляри кими, мящдуд мясулиййятли жямиййятля-
рин иштиракчылары да сяс сайына маликдирляр, дивидендляр шяклиндя мян-
фяятин бир щиссясини, щабеля жямиййятин ляьв едилмяси заманы онларын 
низамнамя капиталындакы яманятляриня пропорсионал олараг ямлакын 
бир щиссясини ялдя едирляр.  
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5. Мящдуд мясулиййятли жямиййятлярдя вя сящмдар жямиййятляр-
дя олдуьу кими, низамнамя капиталынын юлчцсц ганунла müəyyən 
олунмуш мябляьдян ашаьы ола билмяз. Мящдуд мясулиййятли жямиййят-
ляр цчцн о, ямяйин юдянилмясинин минимал мябляьинин 100 мислиндян 
аз ола билмяз.  

Бунунла бярабяр, мящдуд мясулиййятли жямиййятляр сящмдар жя-
миййятlərinдян ящямиййятли дяряжядя фяргляря дя маликдир. Бунлар аша-
ьыдакылардан ибарятдир: 

1. Мящдуд мясулиййятли жямиййятлярдя иштиракчынын пайынын 
цчцнжц шяхся сярбяст шякилдя ютцрцлмяси гайдасы йохдур. Жямиййятин 
низамнамяси иля беля ютцрцлмя цзря гадаьа müəyyən едиля биляр.  

2. Мящдуд мясулиййятли жямиййят сящм бурахмыр. Иштиракчылар 
тяряфиндян гойулмуш яманятин тясдиг олунмасы цчцн гиймятли каьыз-
лар категорийасына аид едилмяйян йазылы шящадятнамя верилир. Мящдуд 
мясулиййятли жямиййятдя гиймятли каьызларын сярбяст сатышы йох, пайын 
ямлака верилмяси просеси эедир.  

3. Мящдуд мясулиййятли жямиййят юз щесабдарлыг нятижялярини 
няшр етдирмяйя мяжбур дейилдир, ачыг типли сящмдар жямиййятляр ися ил-
лик щесабаты вя мцщасибат балансыны няшр етдирмяйя боржлудур.  

4. Мящдуд мясулиййятли жямиййятин тяшкилати-щцгуги формасы 
нисбятян аз сайда иштиракчылар цзря щесабланмышдыр, бу щядд хцсуси 
олараг ганунла мцяййян ediliр. Ачыг типли сящмдар жямиййятлярдя ишти-
ракчыларын сайы лимитляшдирилмир. Бурада яксиня, иштиракчыларын сайынын 
ашаьы щядди müəyyən олунмалыдыр.  

Ялавя мясулиййятли жямиййятляр мящдуд мясулиййятли жямиййятля-
рин нюв мцхтялифлийидир. Буна эюря дя, мящдуд мясулиййятли жямиййят-
лярин фяалиййятини регламентляшдирян бцтцн мцддяалар, бири истисна ол-
магла, бу жямиййятляря дя аиддир.  

Ямлакын кифайят етмямяси заманы ялавя мясулиййятли жямиййятляр 
онун кредиторларынын тяляблярини тямин етмяк цчцн жямиййятин иштирак-
чылары юз ямлаклары цзря мцлки мясулиййятя жялб олуна биляр (щямчинин, 
бирэя гайдада). Анжаг бу мясулиййятин юлчцсц мящдуддур: о, онла-
рын бцтцн шяхси ямлакына йох (там йолдашлыгда олдуьу кими), йалныз 
онун бир щиссясиня аид олунур. Сющбят щяр кяс цчцн яманятляря дахил 
едилмиш мябляьдян ейни гат артыг юлчцдян эедир (мясялян, цч гат, беш 
гат вя с.).  

Беляликля, ялавя мясулиййятли жямиййят санки иштиракчыларын мящ-
дуд мясулиййяти олан йолдашлыгла мящдуд мясулиййятли жямиййятляр 
арасында аралыг мювгейи тутур.  

Истещсал кооперативляри. Истещсал кооперативляри вятяндашларын 
шяхси ямяк иштиракы вя цзвляринин юз мцлки яманятлярини (пайларыны) 
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бирляшдирмяси ясасында щяйата кечирилян мцшятяряк тясяррцфат фяалиййяти 
цчцн кюнцллц шякилдя бирляшмяси кими таныныр. Истещсал кооперативи 
коммерсийа тяшкилатыдыр.  

Истещсал кооперативинин цзвляри кооперативин ющдяликляри цзря ис-
тещсал кооперативляри щаггында ганун вя кооперативин низамнамяси 
иля нязярядя тутулмуш субсидиар мясулиййят дашыйырлар. 

Истещсал кооперативляринин тясяррцфат жямиййятляриндян вя йол-
дашлыглардан фярги ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Истещсал кооперативи онун фяалиййятиндя шяхси ямяйи иля иштирак 
едян, амма сащибкар олмайан вятяндашларын бирлийидир.  

Кооператив цзвляринин пай яманятляри вя онларын юлчцляри юз-юз-
лцйцндя ня сяслярин сайына, ня да кооператив цзвляринин ялдя етдикляри 
эялиря тясир эюстярмир. Кооперативин щяр бир цзвц пайын юлчцсцндян 
асылы олмайараг йалныз бир сяся малик олур, халис эялир ися компани-
йанын цзвляри арасында тясяррцфат жямиййятляриндя вя йолдашлıгларда ол-
дуьу кими, онларын яманятляриня пропорсионал олараг йох, ямяк ишти-
ракына мцвафиг олараг бюлцшдцрцлцр.  

Беляликля, истещсал кооперативи вятяндашларын ямяк вя сащибкарлыг 
фяалиййятинин тяшкилинин онун бцтцн иштиракчыларынын бярабярлийиня 
ясасланан хцсуси формасыдыр.  

2. Истещсал кооперативи цзвлярин беш няфярдян аз олмайан мцтляг 
минимумуну нязярядя тутур (тясяррцфат жямиййятляри бир шяхс тяряфин-
дян тяшкил олуна биляр). Яэяр истещсал кооперативиндя бешдян аз ишти-
ракчы варса, онда о, ляьв едилмялидир.  

Истещсал кооперативин идаря едилмяси структуру кооператив де-
мократийа принсипинин нязяря алынмасы иля гурулмушдур вя кооператив 
ишляринин идаря едилмясиндя онун бцтцн цзвляринин иштиракынын тямин 
едилмясини нязярдя тутур.  

Али идаряетмя органы кооперативин цмуми йыьынжаьыдыр. Истещсал 
кооперативинин рящбярлик органларына онун цзвц олмайан шяхсляр се-
чиля билмяз, йянi муздlу идарячилярин жялб едилмяси гадаьандыр. Истещ-
сал кооперативи юз ямлакынын ващид вя йеэаня мцлкиййятчисидир. Бу 
ямлакын пайлара бюлцнмяси йалныз онун дахилиндян щяр щансы цзвцн 
чыхмасы вя йа онун ляьви заманы кооператив цзвляринин мцмкцн тя-
лябляринин юлчцлярини мцяййян етмяк цчцн бир цсулдур.  

Истещсал кооперативи минимум мцтляг ики фонда малик олмалыдыр: 
пай (низамнамя) вя ещтийат (сыьорта). Щямчинин, иштиракчыларын пайла-
рына бюлцнмяйян бюлцнмяз фонд да йарадыла биляр, иштиракчы коопера-
тивдян чыхдыгда бу фонддан она юдяниш едилмир. Бюлцнмяз фондларын 
кооператив цзвляри арасында бюлцнмяси йалныз онун ляьви заманы, кре-
диторларын тялябляринин тямин едилмясиндян сонра мцмкцндцр.  
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Унитар мцяссисяляр. Унитар мцяссисяляр формасында йалныз дювлят 
вя бялядиййя коммерсийа тяшкилатлары йарадылыр. Онларын ямлакы йа 
дювлят, йа да бялядиййя мцлкиййятиндя олур, бюлцнмяздир, тясяррцфат 
вя йа оператив идаряетмя щцгугу цзря мцяссисяйя мяхсусдур.  

Мцяссисяйя рящбярлик, бир гайда олараг, ващид рящбярлик яса-
сында щяйата кечирилир, онун рящбяри мцлкиййятчи тяряфиндян, амма чох 
вахт ямяк коллективинин разылыьы иля тяйин олунур вя йа азад едилир.  

Гейри-коммерсийа тяшкилатлары. Йухарыда гейд едилийи кими, 
гейри-коммерсийа тяшкилатлары сащибкарлыг фяалиййятини о заман щяйата 
кечиря биляр ки, онлар бу тяшкилатларын йарадылдыьы мягсядя истига-
мятлянмишlяр вя бу мягсядя уйьун эялир.  

Гейри-коммерсийа тяшкилатларынын Русийа Федерасийасы Вятяндаш 
Məcəlləsi иля нязярядя тутулмуш бир сыра тяшкилати-щцгуги формаларыны 
нязярдян кечиряк. 

Истещлак кооперативляри. Истещлак кооперативи (бирлийи, жямиййяти) 
беля тясисатын иштиракчыларынын рянэарянэ тялабатларынын тямин едилмяси 
цчцн цзвлцк ясасында йарадылан, пай яманятляринин бирляшдирилмяси 
йолу иля щяйата кечирилян шяхслярин кюнцллц бирлийидир.  

Истещлак кооперативляри Вятяндаш Məcəlləсиндян башга норматив 
актларла да тянзимлянир. Бизим юлкядя истещлак кооперативляринин йахшы 
тяшкил олунмуш вя эениш шахяли системи мювжуддур.  

Истещлак кооперативляринин идаря едилмяси структуру истещсал 
кооперативинин идаря едилмяси структурунун гурулдуьу принсипляр яса-
сында гурулур (али орган – цмуми йыьынжаг; ижраедижи орган – щаки-
миййят вя с.). 

Истещлак кооперативи щцгуги шяхс кими, юз ямлакынын ващид вя 
йеэаня мцлкиййятчисидир. Беля фяалиййятдян ялдя едилян эялир, диэяр 
гейри-коммерсийа тяшкилатларындан фяргли олараг кооперативин цзвляри 
арасында бюлцшдцрцлцр, йахуд да цмуми йыьынжаьын мцяййян етдийи 
башга ещтийажларын юдянилмясиня эедир. Бу тип фяалиййят истещлак коо-
перативинин низамнамя мясялялярини дяйишмямялидир вя буна эюря дя 
онун истещсал кооперативиня вя йа тясяррцфат жямиййятиня, йяни ком-
мерсийа тяшкилатына чеврилмясиня эятириб чыхармыр.  

Щцгуги шяхсляр бирлийи (ассосиасийасы, иттифагы). Коммерсийа тяш-
килатлары сащибкарлыг фяалиййятинин координасийасы, щабеля цмуми 
мцлки марагларын мцдафияси мягсядиля юз араларында разылыг цзря ас-
сосиасийа вя йа иттифаглар формасында бирликляр йарада биляр. Бу заман 
беля ассосиасийа вя иттифаглар гейри-коммерсийа тяшкилатлары олур.  

Ассосиасийа вя иттифагларда гейри-коммерсийа тяшкилатлары да 
бирляшя биляр. Бу заман беля ассосиасийа вя иттифаглар да гейри-ком-
мерсийа тяшкилатлары кими галажаглар. Ассосиасийа вя иттифаглара дахил 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

57

 

 

олан мцяссисяляр юз тясяррцфат мцстягилликлярини, щцгуги шяхс статусла-
рыны сахлайыр вя мцлкиййят формаларыны дяйишмир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, ассосиасийа (иттифаг) она дахил олан мцстягил мцяссисяляря мцнаси-
бятдя йухары орган щесаб олунмур. О, иштиракчыларын кюнцллц олараг 
она вердийи функсийалары йериня йетирир вя сялащиййятляря малик олур.  

Ассосиасийанын ямлакы онун иштиракчыларынын мцштяряк ямлакыдыр, 
йяни иштиракчылар верилмиш ямлак цзря хцсуси щаглара малик олмурлар, 
онлар ямлакдакы пайлары цзря йердя галан иштиракчыларын разылыьы олма-
дан сярянжам вермяк щцгугуна малик дейилляр.  

Ассосиасийа юз цзвляринин ющдяликляриня эюря мцлки мясулиййят 
дашымыр. Лакин ассосиасийанын (иттифагын) цзвляри онун боржлары цзря юз 
ямлаклары иля ялавя мясулиййят дашыйырлар. Беля ялавя мясулиййятин ха-
рактер вя щядляри тясисат сянядляриндя мцяййян олунур.  

Ассосиасийанын цзвляриня онун низамнамясини таныйан вя фяа-
лиййяти ассосиасийанын мягсяд вя вязифяляриня уйьун эялян истиянилян 
мцяссися вя тяшкилатлары дахил етмяк олар. Ассосиасийада цзвлцк щаг-
гында гярар иштиракчыларын цмуми йыьынжаьыnda (конфранс, шура) гябул 
олунур. Ассосиасийайа йени иштиракчынын гябул олунмасы шярти ассосиа-
сийанын йарадылмасы, фяалиййяти вя онун низамнамяси иля разылашма 
мцддяалары иля яввялжядян йазылы разылaşdırılır. Ассосиасийада цзвлцyün 
юлчц вя тяркиби иштиракчылар вя йени иштиракчылар арасындакы разылыг цзря 
мцяййян олунан ишэцзар яманятин дахил едилмяси анындан башланыр.  

 
 

II ФЯСИЛ. КOMMERSİYA  
ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI 

 
§ 2.1. Kommersiya əlaqələrinin mahiyyəti  

və onların formalaşması prinsipləri 
 
Bazar mexanizmi şəraitində təkrar istehsalın bütün mərhələrində 

iqtisadi proseslərin idarə edilməsinə, o cümlədən, istehsal vasitələrilə 
əmtəə mübadiləsinə  tələblər artmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatında bu proseslər təşkil olunmuş kommersiya 
dövriyyəsi formasında çıxış edir ki, buraya müəssisə və birliklər tərə-
findən buraxılan istehsal-texniki, istehlak təyinatlı məhsulun ticarət vasi-
təsilə reallaşdırılması və istehlakçılar tərəfindən onun alınması daxildir. 

Hazırlanmış məhsulun iqtisadi cəhətdən səmərəli satışından isteh-
salat məsrəflərinin dayanmadan əvəzləşdirilməsi, bu məhsulun istehlakçı-
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larının təmin olunmasının dəqiq sistemindən isə - təkrar istehsal proseslə-
rinin fasiləsiz həyata keçirilməsi asılıdır. Bu, birbaşa əməyin məhsuldar-
lığına, buraxılan məhsulun bərabər ölçüdə buraxılışına, maddi resurslar-
dan və kapitaldan səmərəli istifadə olunmasına, müəssisələrin işinin ren-
tabelliyinin artırılmasına və mənfəət əldə edilməsinə təsir edir.  

Ticarət –kommersiya sisteminin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, bir 
qayda olaraq, hər hansı bir ayrıca götürülmüş sahə ilə əlaqədə deyildir və 
sahələrarası xarakter daşıyır. Alqı-satqı prosesi vasitəsilə məhsulun isteh-
salı və istehlakı bir-biri ilə bağlı olan sahələrdə elə bil ki, əlaqələndirilir. 
Bu proses məhsulu müxtəlif sahələrin istehsalçılarından istehlakçılarına 
çatdırılması rolunu oynayır. Bununla da o, müxtəlif sahələrdə, istehsallarda 
hazır məhsulun buraxılış həcmlərinin və müddətlərinin üst-üstə düşmədiyi 
mürəkkəb şəraitlərdə istehsal prosesinin vəhdətini təmin edir.  

Təkrar istehsal prosesi – istehsalın, bölgünün, mübadilə və isteh-
lakın üzvi vəhdətindən ibarətdir. Bu vəhdətın əsasını, bölgünün, mübadi-
lənin, istehlakın xarakterləri və üsulundan asılı olduğu maddi rifahların 
istehsalı təşkil edir. Lakin əmtəə dövriyyəsi istehsala birbaşa təsir gös-
tərir. 

Buradan belə görünür ki, əmtəə tədavülü prosesi, məhsulla mübadi-
lə forması kimi bazar şəraitində tamamilə istehsalın xarakteri ilə müəy-
yən edilir və onun vacib bir şərti kimi çıxış edir. Tədavül dairəsində hər 
bir istehsal birliyinin və müəssisəsinin fəaliyyətinin real nəticələri real 
ictimai qiymətini alır.  

Müasir bazar şəraitində təkrar istehsalın bütün məqamları, o cüm-
lədən, əmtəələrin bölgüsü və tədavülü, başqa sözlə desək, onların alışı, 
yaxud satışı prosesi dövlət nəzarəti və nizamlanması altında olmalıdır. 

Təsirli bazar mexanizmi vasitəçi-ticarət strukturlara, konkret isteh-
lakçıların müxtəlif mallara və xidmətlərə olan tələbini etibarlı ödəməyə, 
malların vaxtında alışının təmin edilməsinə, istehsal üçün və xammalın, 
material və avadanlıqların göndərilməsinə, sifarişlərin yerləşdirilməsinə, 
sahələrarası kooperasiyanı təşkil etməyə, istehsalçılar və istehlakçılarla 
iqtisadi cəhətdən sərfəli olan kommersiya əlaqələrini yaratmağa, minimal 
tədavül xərcləri ilə və minimum ehtiyatlarla mal hərəkətinin optimal for-
malarını seçməyə imkan yaradır. 

Buna görə də, maddi təchizatın və satışın müasir idarəetmə sistemi 
istehsal vasitələrinin bölgüsündə və mübadiləsində əmtəə-pul münasibət-
ləri mexanizmindən, iqtisadi nəzarət və həvəsləndirmə prinsiplərindən 
geniş istifadə edir. 

İqtisadi və sosail inkişafın müasir mərhələsində əmtəə-pul münasi-
bətləri yeni, bazar mexanizminə xas olan məzmuna malik olmuşdur: on-
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lar sahibkarlığın hərtərəfli genişləndirilməsi, xüsusi mülkiyyət mexaniz-
minin inkişafı, cəmiyyətin şəxsi və milli rifahının artımı əsasında sosial 
problemlərin maraqlarına uyğun olaraq istifadə edilməlidir. 

Əmtəə-pul mexanizmindən düzgün istifadə edilməsi sahibkarların 
təşəbbüslərinin ümumdövlət maraqları ilə uyğunlaşdırılması əsasında is-
tehsalın, bölgünün, mübadilənin və istehlakın effektivliyinin artırılması 
amillərini nəzərə almağa imkan verir. 

Bu da topdansatış-kommersiya idarəetmə sisteminə əsaslı surətdə 
təsir göstərir.  

Müəssisə və firmalar tərəfindən istehsal olunan məhsulun satışı bu 
prosesin əvvəlini, istehlakçılara çatdırılması isə - onun başa çatdırılması-
nı bildirir. Hər iki mərhələ ölkə iqtisadiyyatının stabil inkişafını və onun 
effektivliyinin qaldırılmasını təmin edir. 

Kommersiya-vasitəçilik əməliyyatının sahələrarası sistemi üçün, 
bazarın inkişafı ilə, bir-biri ilə əlaqədə olan alış və satış funksiyalarını va-
hid bir proses kimi idarə etməyə obyektiv imkanlar yaranır. Kommersiya 
strukturları istehlakçıları maddi resurslarla təchiz etməklə yanaşı isteh-
salçılara təsir edərək, onları bazar tədqiqatlarına əsasən istehlakçılar üçün 
lazım olan keyfiyyətdə və çeşiddə məhsul buraxmağa vadar edir. İstehsal 
olunmuş məhsulu satmaqla onlar, eyni zamanda, istehsalı və bütün qeyri-
istehsal dairəsini həmin məhsulla təmin olunması məsələsini də həll edir. 
Bu da, öz növbəsində, mənfəətin artırılması, mal-maddi dəyərlərin döv-
riyyəsinin sürətləndirilməsi, istehsal fondlarından daha yaxşı istifadə 
olunması, əmək məhsuldarlığının artırılması, ehtiyatların və tədavül xərc-
lərinin aşağı salınması və bunların nəticəsində - iqtisadiyyatın gəlirli-
liyinin artırılması ilə bağlı olan imkanlara şərait yaradır. 

Vasitəçi-ticarət halqasının fəaliyyəti hazırda aşağıdakı bir sıra prin-
siplərə əsaslanmalıdır: 

 Marketinq fəaliyyətində strateji planlaşdırmanın və idarəet-
mənin rolunun artırılması, bununla da istehsal və məhsulun istehlakının 
sabitliyini təmin etmək, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin əmtəə tədavülü 
dairəsinin etibarlı fəaliyyəti üçün şərait yaratmaq. 

 Hər bir ölkə tərəfindən müəyyən mərhələdə həll olunan təsər-
rüfat-siyasi və sosial məsələlərdən asılı olaraq daha effektiv sahələrə 
maddi və maliyyə axınlarının yönəldilməsi üzrə iqtisadi prioritetlərin 
müəyyən edilməsi. 

 Daxili imkanların hərtərəfli səfərbər olunması, maliyyə və 
maddi resurslardan səmərəli istifadə və onlara qənaət edilməsi. 

 Məhsulun göndərilməsi və daşınması zamanı bazar dövriyyə-
sinin bütün iştirakçıları: istehsalat birlikləri, kommersiya-vasitəçi firma 
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və şirkətlər, nəqliyyat və digər təşkilatlar tərəfindən təsərrüfat müqa-
vilələri, kontraktları, sifarışləri ilə şərtlənmiş qarşılıqlı hüquq və vəzifələr 
əsasında müqavilə öhdəliklərinə əməl olunmasına görə məsuliyyətin ar-
tırılması. 

 Müəssisələr tərəfindən buraxılan məhsulun satışı və maddi re-
sursların alışı prosesinin təşkilinin səmərəli formasının yaradılması 
(minimal tədavül xərclərini və məcmu ehtiyatları təmin etməklə). 

 Alıcıların tələblərini keyfiyyətli və səmərəli surətdə ödəməyə, 
maddi resurslarla çevik manevr edilməsinə, onların dövrililiyini sürətlən-
dirməyə imkan verən iqtisadi şəraitin yaradılması və müvafiq marketinq 
alətlərindən istifadə olunması. 

 Bazar infrastrukturunun əsas elementlərinin olduğu yüksək tex-
niki cəhətdən təchiz olunmuş müasir maddi-texniki bazanın təşkil edil-
məsi, onun daimi olaraq təkmilləşdirilməsi. 

 Müasir logistik yanaşmalar əsasında maddi axınların idarə edil-
məsinin elmi metodlarından, alıcıların tələblərinin maksimal və vaxtında 
ödənilməsi məqsədilə elektron bazarının, İnternet sisteminin geniş im-
kanlarından istifadə edilməsi; 

 Təkcə bazar partnyorları (tərəf-müqabilləri) ilə deyil, həm də 
bütövlükdə cəmiyyətdə qarşılıqlı sərfəli münasibətlərin yaradılması üçün 
sosial-etik marketinqin forma və metodlarından, kommunikativ modellər-
dən, o cümlədən, ictimai dairələrlə əlaqələrdən fəal istifadə olunması. 

Kommersiya əlaqələrinin formalaşdırılması prinsiplərinə əməl 
olunması, vasitəçi-ticarət sistemə istehsala fəal təsir etməyə, bu və digər 
mal və xidmətlərə olan tələblə təklif arasında uyğunsuzluğu tapmağa, 
malgöndərənlərlə istehlakçılar arasında səmərəli kommersiya əlaqələrinin 
formalaşmasına imkan yaradır. 

Satıcılarla alıcılar arasında olan kommersiya əlaqələrinin təkmil-
ləşdirilməsi, xüsusilə malların göndərişi üzrə birbaşa uzunmüddətli əla-
qələrin inkişaf etdirilməsi, obyektiv qanunauyğunluqdur və az məsrəf-
lərlə daha çox son nəticələrin əldə edilməsinə yönəldilmiş bütün bazar 
mexanizminin tərkib hissəsini təşkil edir.  

Problemi daha yaxşı başa düşmək üçün kommersiya əlaqələrini bir 
iqtisadi kateqoriya kimi və onun növü kimi nəzərdən keçirək. 

İqtisadi nəzəriyyə və təcrübə ona əsaslanır ki, istehsalat-texniki 
təyinatlı məhsullarla satış üzrə iqtisadi əlaqələr, malgöndərənlərlə isteh-
lakçılar (satıcılarla alıcılar) arasında, həmçinin tədavül prosesində onlarla 
vasitəçi-ticarət strukturları yaranan bütün qarşılıqlı iqtisadi, hüquqi və 
təşkilati münasibətlərin toplusunu nəzərdə tutur.  
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Kommersiya əlaqələrinin formalaşmasına cəmiyyətin iqtisadi in-
kişaf mexanizminə, ictimai istehsalın miqyasları, onun sahə strukturunun 
mürəkkəb olması, sənayedə ixtisaslaşma və kooperasiyanın dərinləşməsi 
prosesi, cəmiyyətdə istehsal, istehlak olunan məhsulun miqdarı və key-
fiyyəti təsir göstərir. Kommersiya əlaqələrinin formalaşmasından, onların 
strukturundan və təşkilindən tədavül dairəsinin həcmləri və iqtisadi gös-
təriciləri (məsələn, topdansatış satışın həcmi, tədavül xərcləri, vasitəçi-ti-
carət təşkilatlarının gəlirləri) çox asılıdır. 

Bütün bunlar müasir iqtisadi şəraitdə kommersiya əlaqələrinin for-
malaşmasının xüsusiyyətlərini, onların təşkilinin xarakterini və onların 
idarəedilməsinin metodologiyasını müəyyən edir. 

Kommersiya əlaqələrini aşağıdakı əlamətlərinə görə qruplaşdırmaq 
olar: 

 dolğunluğuna görə; 
 sahəvi strukturuna görə; 
 bazar strukturuna görə; 
 topdansatış-kommersiya təşkilatlarının iştirak dərəcəsinə görə; 
 malgöndərişinin təşkili formalarına görə; 
 fəaliyyətin davametmə müddətinə görə. 

Bazar mexanizmlərinin inkişafı zamanı mal hərəkətinin dolğunluğu 
əlaməti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Kommersiya logistikasındakı əsas elementləri nəzərə almaqla, 
kommersiya əlaqələri dolğunlaşma axınları əlamətinə görə bölünür. 
Dolğun axınları: mal resursları axınları, nəqliyyat axınları, informasiya 
axınları, enerji axınları və əmək resursları axınları aid edilir; dolğun 
olmayan axınlara – elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləmələri 
(ETTKİ ) axınları, yeniliklər, əsas fondlar, nizamnamə kapitalı və kapital 
qoyuluşu axınları aid edilir (şəkil 2.1). 

Bu əlamət, qarşılıqlı sərfəli əsaslanan ticarət-iqtisadi, maliyyə-
valyuta, elmi-texniki əməkdaşlıq kimi çoxməqsədli çevik sistem olan 
xarici iqtisadi əlaqələr zamanı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu əlaqələrin 
bütün üzvlərinin səyləri, vasitəçi-ticarət strukturları tərəfindən xarici ba-
zarda təşkil olunmuş mal axınlarının intensiv səviyyəsinə əsaslanan bey-
nəlxalq mal yeridilişi kanallarının inkişaf etmiş strukturunun yaradıl-
masına yönəldilmişdir. 

 
  Kommersiya logistikası   
  Strateji 

 idarəetmə 
Operativ 
idarəetmə 
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Yüksək dolğunluqlu axınlar 
 

Aşağı dolğunluqlu axınlar 
1. Mal resursları axınları 
2. Nəqliyyat axınları 
3. İnformasiya axınları 
4. Enerji axınları 
5. Əmək resursları axınları 

1. ETTKİ axınları 
2. Yeniliklər axınları 
3. Əsas fondlar axınları 
4. Nizamnamə kapitalı axınları 
5. Kapital qoyuluşları axınları 

Beynəlxalq sistemdaxili logistik kanal 
 
 
 
 
 

Şəkil 2.1. Xarici bazarda kommersiya logistikasının 
 iriləşdirilmiş və inteqrasiya olunmuş modeli 

 
Bazarın bütün subyektlərinin ahəngdar işi üçün həm sahələrarası, 

həm də sahədaxili kommersiya əlaqələri mühüm rol oynayır. Lakin on-
ların bu prinsip əsasında bölünməsi kommersiya əlaqələrinin təşkili və 
idarəedilməsi praktikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əgər sahədaxili 
əlaqələrin təşkili eyni bir sahəyə daxil olan müəssisələrin, firmaların və 
onların birliklərinin səlahiyyətinə aid olunursa, sahələrarası kommersiya 
əlaqələrinin təşkili, çoxsaylı kombinatlar, sənaye-maliyyə holdinq qrup-
ları və sahələrarası xarakter daşıyan vasitəçi-ticarət strukturları tərəfindən 
həyata keçirilir. 

Bazar strukturu əlamətinə görə kommersiya əlaqələri: dövlətdaxili 
və dövlətlərarası əlaqələrə bölünür. Birinci tipə bir ölkə və yaxud region 
daxilində yerləşən müəssisə, firma və təşkilatlar arasında yaradılan əla-
qələr; ikinciyə isə - bazar dövriyyəsinin yerli subyekti ilə onların əcnəbi 
partnyorları arasında yaradılan əlaqələr aid edilir.  

Kommersiya əlaqələrinin bölgüsünün üçüncü əlaməti – bu 
əlaqələrdə kommersiya təşkilatlarının iştirak dərəcəsinə görə əlaməti 
çox vacibdir. Bu əlamətə görə istehsalat-texniki təyinatlı məhsulların 
göndərilməsi üzrə əlaqələr: birbaşa firmalararası və vasitəçi-topdansatış 
təşkilatları tərəfindən vasitəçilik yolu ilə həyata keçirilən əlaqələrə bö-
lünür. 

Birbaşa əlaqələrə, məhsulun göndərilməsi üzrə bütün qarşılıqlı 
iqtisadi, hüquqi və təşkilati əlaqələr, firma-istehsalçılarla məhsul alan fir-
malar arasında birbaşa əlaqələr aid edilir.  

Logistik 
əməliyyatlar 

Logistik 
məsrəflər 
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Müasir şəraitdə istehsalat müəssisələri, birlikləri və firmaları ara-
sında birbaşa kommersiya əlaqələrinin təşkilinin əsasını birbaşa müqa-
vilələr (kontraktlar) təşkil edir. Birbaşa əlaqələr kimi, istehlakçılara təkcə 
xammalın, material və avadanlığın göndərilməsi deyil, həmçinin müxtəlif 
yarımfabrikatların və komplektləşdirici məmulatların istehsalat koopera-
siyası qaydasında göndərilməsi də həyata keçirilir. 

Vasitəçilik əlaqələrinə, adından məlum olduğu kimi, elə kommer-
siya əlaqələri aid edilir ki, bu zaman satıcı ilə alıcı arasındakı qarşılıqlı 
əlaqələrdə vasitəçi kimi müxtəlif vasitəçi-ticarət firmaları və şirkətləri 
çıxış edir. Onlar istehsalla istehlak arasında kommersiya əlaqələrini ya-
ratmaqla yanaşı, bu cür əlaqələrdə, tərəflərin qarşılıqlı iqtisadi və hüquqi 
münasibətlərində iştirakçı kimi çıxış edir: istehsalçılarla istehlakçılar 
arasında göndərilən məhsulun miqdarını və çeşidini, onun texniki 
xarakteristikasını, göndərilmə müddətini razılaşdırır, təsərrüfat müqavilə-
lərini imzalayır, məhsulun göndərişini təşkil edir, malgöndərənlər və is-
tehlakçılarla hesablaşmalarda iştirak edir, müqavilə öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Başqa sözlə, vasitəçi kommer-
siya əlaqələrində vasitəçi-ticarət halqası təkcə təşkilatçı kimi deyil, həm 
də məhsulun bazar dövriyyəsinin bir iştirakçısı kimi çıxış edir. 

Kommersiya əlaqələrinin bu əlamətindən onun dördüncü əlaməti – 
məhsulun göndərilməsinin təşkil olunması formalarına görə bölgü 
əlaməti yaranır.  

Bu əlamətə əsasən kommersiya əlaqələrini: malgöndərişinin tranzit 
forması, yəni məhsulun birbaşa istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərəkəti 
ilə təşkil olunan əlaqələr və topdansatış şəbəkəsi vasitəsilə, anbar vasi-
təsilə göndərilmə formasında təşkil olunan əlaqələr kimi fərqləndirmək 
lazımdır.  

Kommersiya əlaqələrinin təşkili zamanı göndərişlərin optimal for-
malarının seçimi həm sənaye bölməsinin, həm də topdansatış-kommer-
siya halqasının öz sisteminin işində böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. 
Məhz bu seçimdən məhsulun əmtəə mübadiləsi mühitində hərəkət sürəti, 
bu proseslə bağlı olan əmək məsrəfləri, məcmu ehtiyatların səviyyəsi və 
onlara qoyulmuş dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyə sürəti asılıdır. 

Digər tərəfdən, göndərişin seçim forması kommersiya əlaqələrinin 
və bunlardan irəli gələn tərəflərin qarşılıqlı iqtisadi, hüquqi və təşkilati 
əlaqələrinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Anbar göndərişləri vasitəçi-ticarət strukturlarının iştirakı ilə, tranzit 
göndərişləri isə - həm birbaşa kommersiya əlaqələri zamanı, həm də 
vasitəçilərin iştirakı ilə həyata keçirilir. 
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Fəaliyyətin davamiyyətinə görə kommersiya əlaqələri: uzunmüd-
dətli və qısamüddətli əlaqələrə bölünür. 

Kommersiya əlaqələrinin uzunmüddətli xarakteri, onların sabitliyi 
istehsalat birliklərinin, müəssisələrinin və firmalarının iqtisadiyyatında 
mühüm rol oynayır. Uzunmüddətli əlaqələr malgöndərənlərə və istehlak-
çıllara bir-birlərini daha yaxşı öyrənməyə, məhsulun istehsalı, göndə-
rilməsi və istehlakı müddətlərini əlaqələndirməyə, onların miqdarını və 
çeşidini dəqiq razılaşdırmağa imkan verir. 

Uzunmüddətli kommersiya əlaqələrinin yaradılmasının əsas şərti 
kimi məhsulun istehsalının və istehlakının sabitliyi çıxış edir. 

Həm birbaşa, həm də kommersiya firmalarının vasitəçiliyi ilə həya-
ta keçirilən işgüzar əlaqələr, uzunmüddətli və qısamüddətli xarakter da-
şıyır. 

Təcrübə göstərir ki, uzunmüddətli əlaqələrə onları aid etmək olar ki, 
bu əlaqələr, bir qayda olaraq, iki ildən çox müddət və yaxud bu dövrün 
çərçivəsindən kənara çıxan dövr üçün yaradılıb heç bir dəyişiklik edil-
mədən fəaliyyət göstərir. Qarşılıqlı bazar əlaqələri şəraitində birilədək 
müddətə yaradılan və il daxilində rüblər və yaxud yarımilliklər üzrə də-
yişdirilən əlaqələri - qısamüddətli əlaqələr hesab etmək lazımdır. 

Kommersiya əlaqələrinin nəzərdən keçirilən müxtəlif növləri və 
onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr ümumi formada şəkil 2.2-də gös-
tərildiyi kimidir. 

Kommersiya əlaqələrinin, onların forma və növlərindən asılı olma-
yaraq, fərqləndirici cəhətləri ondan ibarətdir ki, bazar iqtisadiyyatı 
şəraitində bu cür əlaqələr kommersiya əsasında və burada iştirak edən tə-
rəflərin qarşılıqlı fayda əldə etməsi prinsipi əsasında formalaşır.  

1. Kommersiya əlaqələri onların iştirakçıları tərəfindən iqtisadi cə-
hətdən hərtərəfli əsaslandırılmalı və əvvəllər mövcud olan avtoritar təsər-
rüfatçılıq şəraitində olduğu kimi, yuxarıdan qoyulan planlar əsasında 
malgöndərənlərin və istehlakçıların bir-birlərinə təhkim olunması prinsi-
pinə əsaslanmamalıdır.  

2. Əlaqələr, iqtisadi maraqlardan asılı olaraq, bazar dövriyyəsinin 
təsərrüfat və kommersiya halqaları tərəfindən yaradılmalı və həyata 
keçirilməlidir. 

3. Dövlət bu əlaqələrdə iştirakçi kimi ancaq o zaman iştirak edə 
bilər ki, bu əlaqələr dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi, sifarişçi kimi 
dövlətin çıxış elədiyi məqsədli kompleks planların həlli, dövlət qalıqla-
rının və ehtiyatlarının yaradılması, digər ümumdövlət ehtiyaclarının tə-
min olunması ilə bağlı olan məsələlərin həyata keçirilməsi və s. ilə bağ-
lıdır. 
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4. Eyni zamanda, dövlətin bazar dövriyyəsinin bütün iştirakçıla-
rının fəaliyyətini nizamlama və nəzarət sahəsində rolu artırılmalı, etibarlı 
iqtisadi və hüquqi müdafiə sistemi yaradılmalıdır. 

5. Vasitəçi kommersiya əlaqələrinin formalaşmasında vasitəçi-ti-
carət halqasına xüsusi yer ayrılır ki, bu halqa əmtəə, maliyyə və sərmayə 
(investisiya) siyasətinin vacib hissələrindən biridir. 

6. Kommersiya əlaqələrinin bütün sistemində bank sistemi fəal rol 
oynamalıdır ki, bu da hesablaşma, ödəniş, valyuta-maliyyə mexanizminin 
həyata keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi yolu ilə reallaşdırılır. 

7. Kommersiya əlaqələrinin birbaşa iştirakçısı kimi sığorta sistemi 
iştirak etməlidir ki, bu da kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilmə-
sində yüksək risklərin olması labüdlüyü və bunların etibarlı qaydada 
sığortalanması zəruriyyəti ilə bağlıdır. 

8. Kommersiya əlaqələrinin effektiv fəaliyyət göstərməsi, onların 
etibarlı qaydada nəqliyyat, informasiya və ekspedisiya təminatından, 
həmçinin bazar infrastrukturunun digər halqalarından çox asılıdır. 

Beləliklə, kommersiya əlaqələri sisteminin əsas mahiyyəti – bu əla-
qələrdə iştirak edən bazar dövriyyəsinin bütün subyektlərinin mütləq ola-
raq qarşılıqlı fayda əldəetmə prinsipidir. Birbaşa iştirakçılardan – kom-
mersiya fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərdən başqa heç 
bir kəs, bu əlaqələri yarada və özü üçün xeyir qazanma məqsədilə onlara 
təsir edə bilməz. 
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Şəkil 2.2. Kommersiya əlaqələrinin məhsul  
göndərişinə görə təsnifləşdirilməsi 

 
1 - dolğunluğuna görə; 2 – sahəvi strukturuna görə; 3 - ərazi strukturuna görə; 

4- topdansatış-kommersiya təşkilatlarının iştirak dərəcəsinə görə;  
5 – mal göndərişinin təşkili formalarına görə; 6 – fəaliyyət müddətinə görə 

 
 
 
 
 

§ 2.2. Kommersiya xidmətlərinin konsepsiyası,  
təsnifat əlamətləri 

 
Marketinq – bazar münasibətlərinin inkişafının qanunauyğun nə-

ticəsidir. Bazar münasibətləri prinsiplərinin Azərbaycan təcrübəsinə yeri-
dilməsi 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayan əmtəə-pul münasibət-
lərinin inkişafı ilə müşahidə olunur. 

Marketinq konsepsiyası iqtisadiyyatın lazımi servis xidmətlərinin 
inkişafı hesabına istehlak tələbinin tam və effektiv ödənilməsinə yönəl-
dilməsini nəzərdə tutur.  

Mütəxəssislərin əsas nəticəsi ondan ibarət olmuşdur ki, 1990-cı 
illərdə Avropa iqtisadiyyatında maddi istehsal dairəsinin xüsusi çəkisi, 
xidmət sferasının artımı şəraitində daimi olaraq aşağı düşməkdə davam 
etmişdir. 

Kommersiya xidmətlərinin inkişaf etməsi ilə Azərbaycanın iqtisa-
diyyatı servis xarakteri daşımağa başlayır ki, bu da onu tədricən istehsal-
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çıların iqtisadiyyatından istehlakçıların spesifik tələblərinin tam və dol-
ğun ödənilməsi iqtisadiyyatına çevirir. 

Servis xidmətlərinin geniş surətdə göstərilməsi istehsal və təda-
vülün effektiv fəaliyyətinin son nəticəsini müəyyən edən əsas amilə çev-
rilir. Bu - ölkə iqtisadiyyatında yeni mərhələdir və onun inkişafının daha 
mütərəqqi mərhələsinin başlamasından xəbər verir. 

«Xidmət» anlayışı ikili məna daşıyır: 
1. Digərlərinə fayda verən fəaliyyət. 
2. Kiməsə təqdim olunan təsərrüfat rahatlıqları. 
Belə söyləmək olar ki, məhz xidmətlər müəyyən mənada cəmiyyə-

tin inkişaf səviyyəsini: onun məhsuldar qüvvələrini və mənəvi vəziy-
yətini özlərində təcəssüm etdirir. Buna görə də, xidmətlərin göstərilməsi 
tədricən vasitəçi-kommersiya fəaliyyətinin müstəqil bir növünə çevrilir 
və bunları da istiqamətlərinə görə iki böyük müstəqil qrupa bölmək olar. 

1. İstehsalat istehlakına yönəldilmiş və hüquqi şəxslərə (sənaye və 
yaxud digər firmalar və şirkətlər) göstərilən xidmətlər. 

2. Fərdi son istehlaka yönəldilmiş və bir qayda olaraq, fiziki 
şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlər.  

Bundan belə çıxır ki, xidmətlər kommersiya obyektinə çevrilir və 
kommersiya firmasının faydalı iqtisadi fəaliyyətinin nəticələrinə təsir 
göstərir. Xidmətin keyfiyyəti nə qədər yüksəkdirsə, göstərdiyi firmaya 
daha çox xeyir verir (gəlir gətirir).  

ISO 8402-86 standartına əsasən xidmətin keyfiyyəti – onun xassə-
ləri və xarakteristikaları ilə müəyyən olunur ki, bunlar da xidmətlərə 
müəyyən tələbatları ödəmək qabiliyyətini göstərir. 

Xidmət kommersiyasının konsepsiyası - cəmiyyətin tələbatlarının 
maksimal ödənilməsi məqsədilə xidmət marketinqindən, kommersiya 
logistikasından istifadə etməklə effektiv alqı-satqı prosesinin təşkili üçün 
yüksək keyfiyyətli vahid istehsal, kommersiya, institusional və sosial 
xidmətlər kompleksinin yaradılmasını nəzərdə tutur. 

 Müştərilərin servis xidməti kommersiyasının və eyni zamanda, iq-
tisadi cəhətdən əsaslandırılmış kommersiya əlaqələrinin geniş inkişafı 
topdansatış-kommersiya fəaliyyətinin strukturuna və idarəetmə for-
malarına fəal təsir göstərir. 

Bu da xidmət kommersiyasının müasir sosial cəhətdən istiqamət-
ləndirilmiş bazarda inkişafının bir sıra nəzəri əsaslarını şərtləndirir. 

Birincisi, xidmətlərin və eyni zamanda, bütün xidmət sferasının in-
frastrukturalı strukturunu ayırmaq lazımdır. Bu, infrastrukturun, iqtisa-
diyyatın əsas sahələrinin və qeyri-istehsal sferasına xidmət göstərən 
təminedici bir sistem kimi mahiyyətindən irəli gəlir. Xidmət kommersi-
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yası xidmət sferasının bir sahəsi kimi infrastrukturun ən vacib element-
lərdən biri olmaqla onun tərkibinə daxildir. Bu zaman əhaliyə göstərilən 
xidmətlər sosial infrastrukturunun yerinə yetirdiyi məsələlərin tərkibinə 
daxildir. 

İkincisi, müştərilərə göstərilən xidmətlərin müxtəlifliyi onların də-
rindən sistemləşdirilməsini, təsnifləşdirilməsini və tipləşdirilməsini tələb 
edir. Bu tələb, onların sahəvi və məqsədli istiqamətlənməsindən, kom-
mersializasiyaolunma dərəcəsindən, tarifləşdirmənin şərtlərindən, qiy-
mətyaranmadan, gəlirlilikdən və digər əlamətlərdən irəli gəlir. Dünya nə-
zəriyyəsi və təcrübəsində bu məsələlərin həllinə müxtəlif yanaşma və va-
riantlar mövcuddur. Bu cür təsnifləşdirmənin variantlarından biri aşağı-
dakılardan ibarətdir: 

 istehsal və qeyri-istehsal xidmətlər; 
 satışdan əvvəl və satışdan sonra xidmətlər; 
 nəqliyyat və ekspedisiya-anbar xidmətləri; 
 logistik xidmətlər; 
 informasiya-kommersiya xidmətləri; 
 marketinq xidmətləri və proqnozlar;  
 reklam xidmətləri və pablik rileyşnz sistemi xidmətləri; 
 kassa-hesablaşma və digər bank xidmətləri; 
 diler, broker və distribütor xidmətləri; 
 agent və komisyon xidmətləri; 
 sığorta xidmətləri; 
 konsaltinq və injinirinq xidmətləri; 
 lizinq xidmətləri (maliyyə və operativ lizinq xidmət olunmaqla 

və xidmət olunmadan); 
 auditor xidmətləri;  
 notarial, advokat və digər hüquqi xidmətlər. 

Aydındır ki, bu siyahı heç də tam siyahı deyildir. Burada ancaq va-
sitəçi-kommersiya təşkilatları tərəfindən müştərilərə göstərilən xidmət-
lərə nümunəvi yanaşma təmin olunmuşdur.  

Bütün xidmətlər həm də aşağıdakılara görə fərqləndirilir: 
 kapital qoyuluşlarının ölçüsünə görə; 
 icraçıların ixtisas dərəcəsinə görə; 
 xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olan texnoloji proseslərin 

mürəkkəbliyinə görə; 
 xidmət olunan müştərilərin sosial tərkibinə görə. 

Üçüncüsü, xidmətlər problemlərinin vacib nəzəri baxışı – onların 
kommersiya obyekti kimi nəzərdən keçirilməsidir. Əvvəllər qeyd olun-
duğu kimi, xidmətlər alqı-satqı predmetidir, yəni onlar kommersiya fəa-
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liyyətinin obyektidir. Bu cür kommersiyanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, bundan alınan gəlir iki mənbəyə: birbaşa və dolayı mənbələrə ma-
likdir. Birincisi – xidmətin müştəri tərəfindən ödənişi; ikincisi isə satılan 
malın satışdanqabaq xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində (məsələn, alı-
cının sifarişinə əsasən parçanın qabaqcadan biçilməsi və s.) rəqabət qabi-
liyyətinin artması ilə şərtlənmişdir. Statistik qiymətləndirmələrə görə, 
xidmətlərin vaxtında göstərilməsi nəticəsində gəlir orta hesabla 10-20% 
artır. Buradan belə nəticə çıxır ki, xidmətlərin kommersiyası – çox spe-
sifik bir kateqoriyadır. Bir tərəfdən ona malların topdansatışının həcm-
ləri, digər tərəfdən isə - xidmətlərin özünəməxsus mal kimi satışı məblə-
ğinin ölçüsü təsir edir. Qrafiki olaraq bu, şəkil 2.3-də göstərildiyi kimidir. 

  
Şəkil 2.3 

 
Bu, o deməkdir ki, vasitəçi-kommersiya firmasının topdansatış 

mal dövriyyəsi yerinə yetirilən xidmətlərin həcmindən asılı olan funksiya 
şəklində göstərilə bilər: 

 

 
Burada, Q – topdansatış bazarda satılan məhsulun topdansatış dövriyyəsi; 
       S – yerinə yetirilən xidmətlərin həcmi. 

Bu zaman mal dövriyyəsinin göstərilən xidmətlərin həcmindən 
elastikliyi anlayışı tətbiq oluna bilər: 

 

 
 
Mal dövriyyəsinin göstərilən elastiklik əmsalı məhsulun topdan-

satışı göstərilən xidmətlərin həcminin dəyişməsinə necə reaksiya verdi-
yini göstərir, yəni bu əmsal xidmətlərin həcminin 1 faiz dəyişməsi 
( ) zamanı topdansatış mal dövriyyəsinin həcminin dəyişməsini 
( ) göstərir. 

  

 Xidmətlər Mallar 
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Əgər əldə olunan K(S)>1 olarsa, mal dövriyyəsi göstərilən xid-
mətlərdən elastik olur. Bu zaman satış qiymətlərini əvvəlki səviyyədə 
saxlamaq olar. K(S)<1 olarsa, satış qiymətlərinin artırılması mümkün he-
sab edilə bilər. 

Xidmətlərin elastikliyinin sxemi şəkil 2.4-də göstərildiyi 
kimidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 2.4. Xidmətlərin elastikliyinin qrafiki 
 

Tamamilə aydındır ki, xidmətlər, əsasən, duyulmayan və hiss olun-
mayandır, onlar nəyə isə yiyələnməyə gətirib çıxarmır. Xidmətlər bazarı 
istehsal ilə malların (xidmətlərin) istehlakı arasında əlaqələndirici halqa 
olaraq, onların təkrar istehsalının mütənasibliyini təmin edir. Xidmət 
bazarının malların istehsalından əsas fərqi – xidmətin istehsalının, isteh-
lakının eyni bir vaxt ərzində baş verməsi və onun saxlanılma üçün müm-
kün olmamasıdır. Bu da tələbin bazarda nizamlanmasına şərait yaradır, 
xidmətlərlə ticarəti məhsullarla ticarətdən fərqləndirir.  

Bir qayda olaraq, xidmətlər istehsalçılarla istehlakçılar arasında bir-
başa əlaqələrə əsaslanır. 

Xidmətlər bir əmtəə kimi özünün xarakterik cəhətlərinə malikdir: 
 ələkeçməzlik, duyulmayan və yaxud qeyri-maddi xarakterə malik-

olma, yəni xidmətləri görmək, sınamaq, saxlamaq çətindir; 
 xidmətin istehsalının və istehlakının bir-birindən qırılmazlığı, yəni 

mallardan fərqli olaraq xidmətləri ehtiyat üçün etmək olmaz. Onları 
ancaq müştəridən sifariş gələndən sonra reallaşdırmaq olar; 

 həmcins olmama və yaxud yerinə yetirilən xidmətlərin eyni keyfiy-
yətdə olmaması; bu da işçilərin ixtisas səviyyəsindən və ya rəqabə-

Q1 

Q0 

So S1 

Satışın həcmi, Q 

Xidmətlərin həcmi, S 

 Q = f(S) 
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tin olmamasından, cəmiyyətlə əlaqə sisteminin fəaliyyətində çatış-
mazlıqların olmasından asılıdır. 
Xidмət bazarında tələb və təklifin razılaşdırılması üçün aşağıdakı-

ların olması zəruridir: 
1. Lazım olan informasiyanın əldə olunması və müştərilərə xid-

mətin keyfiyyətinin qaldırılması məqsədilə elektron bazarının əsas ele-
mentlərinin tətbiq edilməsi. 

2. Vasitəçilik firmasının strategiyasının reallaşdırılması məqsədilə 
həm özünün məqsədli alıcı auditoriyası ilə, həm də cəmiyyətin işgüzar 
dairələrinin nümayəndələri ilə vaxtında əlaqələrin yaradılması üçün mar-
ketinq kommunikasiya kanallarından fəal istifadə edilməsi. 

3. Müştərilərin təchizatının keyfiyyət sisteminin tətbiq olunması: 
qabaqcadan və cari sifarişlərin rəsmiləşdirilməsi standartlarının reallaşdı-
rılması, satışdan əvvəl və satışdan sonra xidmətlərin göstərilməsi, elek-
tron və avtomatlaşdırma vasitələrindən fəal istifadə etməklə xidmətin də-
qiq, sürətlə və operativ olaraq yerinə yetirilməsi. 

Son vaxtlar yerli bazarda müştərilərə xidmət olunmasının dəqiq 
standartları qoyulmuşdur ki, bu da yerli ticarəti beynəlxalq standartlara 
yaxınlaşdırmağa imkan verir. 

Yerli sahibkarlar müştərilərə xidmət etməyin əsas qaydalarını mə-
nimsəmişlər: 
 müştərilərə yüksək diqqət göstərilməsi;  
 yüksək keyfiyyətdə xidmət kompleksi (bu xidmətlər nəinki yaxşı 

olmalıdır, onlar mükəmməl olmalıdır); 
 mütəxəssislərin və bütün işçi heyətinin təhsil və ixtisas səviyyəsinin 

daimi olaraq artırılması; 
  kommersiya fəaliyyətinin nəticələrinin yüksəldilməsi və firmanın 

cəmiyyətdə tanınması məqsədilə pablik rileyşnz sisteminin forma 
və metodlarından savadlı və operativ qaydada istifadə olunması. 
Vasitəçilik xidmətləri konsepsiyasının formalaşdırılması zamanı bu 

cür xidmətlərə bütövlükdə xidmət bazarında olan tələbatın səviyyəsini və 
dərəcəsini nəzərə almaq lazımdır (həm satıcılara, həm də alıcılara qar-
şılıqlı sərfəli olmanı nəzərə almaqla). Məhz tələbin vəziyyəti və əldə edi-
lən gəlirlərin bazar mal dövriyyəsinin iştirakçıları arasında yenidən böl-
güsü – vasitəçilik fəaliyyətinin effektivliyini müəyyən edir. Vasitəçilik-
kommersiya fəaliyyətinin idarəetmə formasının təşkilatı formasına birba-
şa təsir göstərən kommersiya xidmətləri konsepsiyası şəkil 2.5-də 
göstərilib. 

Hazırkı vaxtda servis firmalarının strukturunun dəyişdirilməsi nəticə-
sində injininrinq xarakterli xidmətlərin çəkisi daha da görəmli olmuşdur. 
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İnjinirinq xidmətləri – mühəndis-konsultasiya sənaye, tikinti və digər 
kommersiya təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən istehsalat, kommersiya və 
elmi-texniki xarakterli xidmətlərin göstərilməsi üzrə kompleks 
əməliyyatların yerinə yetirilməsidir. Servis xidmətləri tərəfindən həyata 
keçirilən injininrinq xidmətlərinin əsas əməliyyatları şəkil 2.6-da 
göstərildiyi kimidir. 

 Xidmət kompleksinin yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinin müntə-
zəm uçotunun aparılması – kommersiya fəaliyyətinin son nəticəsinin 
ayrılmaz atributlarından biridir. 

Xidmətin keyfiyyəti - xidmətin özünün yerinə yetirilməsi keyfiyyəti 
ilə müştərilərə göstərilən keyfiyyətin cəmindən ibarətdir. 

Xidmət keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisi aşağıdakı düs-
turla hesablanır: 

 
burada a1,a2 – anket sorğusu yolu ilə əldə edilən çəkilər; 
       Kxi - istifadə olunan xidmətlərin kompleks keyfiyyət 

göstəricisi; 
       Kxp - xidmət prosesinin kompleks keyfiyyət göstəricisi. 
Ayrı-ayrı firmalar xidmətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 

təcrübədə sosioqramlardan istifadə edir ki, bu da xidmət keyfiyyətini 
daha dolğun qiymətləndirməyə imkan verir. 

Sosioqram - demoqrafik əlamətləri nəzərə almaqla respondent 
qruplarının xidmət keyfiyyətinin keyfiyyəti barədə olan müsbət və mənfi 
qiymətlərin (rəylərin) qrafiki təsviridir (şəkil 2.7). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Əmtəə (mal) istehsalçıları 

İşçi heyəti 

Satış 

BAZAR 

Əmtəə (mal) 

Topdansatış vasitəçilər 

Kommersiya sövdələşmələri 
 

Sosial  
xidmətlər 

 

Kommersiya 
xidmətləri 

 

İstehsalat 
xidmətləri 

 

İnstitusional 
xidmətlər 

 

MAL 
GÖNDƏ-

MAL 
GÖNDƏ-
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Şəkil 2.5. Kommersiya xidmətinin konsepsiyası 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B A N K 

S İ F A R İ Ş Ç İ 

- Sifarişin yerləşdirilməsi üçün  
 bazarın konyunkturunun öyrənilməsi  
- İnjinirinq xidmətlərinin yerinə  
 yetirilməsinə kontraktın bağlanılması 
- İnjinirinq şirkəti tərəfindən bankdan kreditin 
  alınması  
- Sifarişçi tərəfindən kreditlərin alınması 
- Texniki-iqtisadi əsaslanmanın işlənilməsi 
- Texniki iş layihəsinin işlənilməsi 
- İşin gedişatına nəzarət edilməsi 
- İşçi heyətinin öyrədilməsi və injinirinq    
  xidmətlərinin birinci partiyasının hazırlanması 
- Layihənin təhvil verilməsi 
- Kontrakt üzrə görülmüş işlərin haqqının  
   ödənişi 
- Quraşdırma, sazlama xidmətlərinin  
   göstərilməsi 
- İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
 

İnjinirinq firması 
 
Baş malgöndərən  
və podratçı 
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Şəkil 2.6 . Servis firmaları tərəfindən injinirinq xidmətlərinin 

göstərilməsi üzrə əsas əməliyyatlar 
 
Bu cür sosioqram şək.2.6-dа göstərildiyi kimidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2.7. Sosioqram 
Şərti işarələr: 

          ticarətin keyfiyyətinin əla qiymətləndirilməsi;             qarşılıqlı müsbət münasi-
bət;           ticarətin keyfiyyətinin neqativ qiymətləndirilməsi;           qarşılıqlı neqativ 
münasibətlər. 

Respondentlər qrupu 30 nəfərdən ibarətdir. Göstərilən altı qrupdan 
A, B, C, D, E, F ibarət kollektivlər xidmətin effektivliyinin keyfiyyət 
əmsalından (K) istifadə edilməklə, həmçinin onların bir-biri ilə birbaşa 
qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə almaqla tədqiq olunmuşdur. 

Sosioqramın qiymətləndirilməsi və A, B, C, D, E, F qrupları 
kollektivlərinin mülahizələrinin ümumiləşdirilməsi zamanı istehlakçılara 
xidmətin keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisindən istifadə olunur 
ki, onun da əsasını xidmət alıcılarının ümumi rəyləri təşkil edir, yəni: 

 
Burada, C – xidmətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi əmsalıdır; 

X1 - «əla» qiymət; X2 - «yaxşı» qiymət; X3- «kafi» qiymət; X4 - «qeyri-
kafi» qiymət. 

 İstehlakçılara xidmət keyfiyyətinin sosioqramının təhlili üçün 
ekspert komandasının iştirakçıları dəvət olunurlar. Ekspertlər hesablanan 
göstəricidən (Ə) başqa, hər bir respondent qrupu daxilində istehlak xid-

B C 

D 
F 

A E 
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mətlərinə olan müxtəlif münasibətlərin ballarla qiymətləndirilmə siste-
mindən də istifadə edirlər. Marketinq bölmələrindən olan ekspertlər res-
pondentlərin hər bir sosial qrupları və bütövlükdə sosiaqram üzrə xidmət 
keyfiyyətinə ümumiləşdirilmiş qiymət verirlər.  

Əldə olunan nəticələr xidmət sistemini təkmilləşdirməyə və fir-
manın strukturunun dəyişdirilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən edən 
tədbirləri nəzərdə tutmağa imkan verir. 

 
§ 2.3. Topdansatış ticarətin təşkili üzrə  

kommersiya fəaliyyəti 
 

Vasitəçi-kommersiya fəaliyyətinin əsas istiqamətləri arasında bi-
rinci plana topdansatış və pərakəndə ticarətin həyata keçirilməsi üzrə iş 
çıxır. Bu iş – vasitəçi-kommersiya fəaliyyətinin mahiyyətinin əsas ifadə-
etmə forması olmaqla, məhsulların məkan və zamanda hərəkəti və yığımı 
prosesini nizamlayır.  

Topdansatış ticarət – alqı-satqı əqdləri (aktları) iştirakçıları ara-
sında sərbəst qarşılıqlı fəaliyyətin vacib halqası olmaqla bu əqdləri iri 
həcmlərdə və böyük partiyada mallarla reallaşdırır. Topdansatış ticarət, 
onun əsas həyata keçirilmə prinsiplərinə əməlolunma zamanı geniş in-
kişafa malik ola bilər: 

1. Onun fəaliyyəti üçün resurs bazasının yaradılması, yəni mal küt-
ləsi ilə alıcıların tədiyyə qabiliyyətli tələbini ifadə edən pul kütləsi arasın-
da balansın əldə olunması. 

2.Ticarət sövdələşmələrini uğurla həyata keçirmək üçün sərbəst 
olaraq tərəf-müqabilləri seçməyə və kommersiya əlaqələrini formalaşdır-
mağa imkan verən bazar infrastrukturunun lazımlı elementlərinin yara-
dılması. 

3.Topdansatış ticarətin bütün mərhələrində maddi həvəsləndirmə, 
məsuliyyət elementlərini özündə cəmləşdirən və alıcıların tələbatlarının 
ödənilməsinə, yüksək gəlir əldə olunmasına yönəldilən maliyyə-qiymət 
sisteminin formalaşdırılması. 

Keçmiş SSRİ məkanında topdansatış ticarətinə 1965-ci ildən xüsusi 
diqqət yetirilməyə başlanılmışdır ki, bu da iqtisadi islahatlara keçidin 
başlanğıcı olan sənayenin idarə edilməsinin yenidən qurulması, yeni 
planlaşdırma və iqtisadi həvəsləndirmə metodlarına keçidlə bağlıdır. O 
vaxtlar istehsalat-texniki təyinatlı məhsullarla topdansatış ticarət, isteh-
lakçıların xalq təsərrüfatının inkişafı üzrə dövlət proqramına əsasən la-
zımi miqdarda, çeşiddə və müddətdə fasiləsiz, ahəngdar təchiz olunması 
məqsədilə maddi resursların planlı qaydada bölgüsü kimi nəzərdən 
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keçirilidi. İstehsal vasitələri ilə topdansatış ticarətinin inkişaf prosesinə 
ölkə üzrə SSRİ Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi (Qossnab) 
rəhbərlik edirdi. 

Topdansatış ticarətin əsas növləri aşağıdakılardan ibarət idi: 
 SSRİ Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin ərazi üzrə 

orqanları tərəfindən bölüşdürülən məhsulların topdansatış müəssisələri 
tərəfindən və tranzit yolu ilə satışı; 

 məhsulların topdansatış mağazaları tərəfindən satışı; 
 daxili imkanların səfərbər olunması qaydasında məhsulların 

satışı. 
Aydın səbəblərə görə malın planlı qaydada bölgüsu, onun sərbəst 

qaydada satışı bir araya sığa bilməzdi və buna görə də yeni formaların 
tətbiqi üzrə böyük səylərə baxmayaraq, o vaxtlar malın sərbəst satışı heç 
cür həyata keçmədi. 

Keçmiş SSRİ məkanında olduğu kimi, Azərbaycanda da topdan-
satış ticarətin inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi 1991-ci ildən sonra 
baş verdi ki, bu zaman respublikada bazar mexanizmi tətbiq olunmağa 
başlanıldı; məhsulun mərkəzləşdirilmiş qaydada bölgüsü ləğv olundu, 
«Mülkiyyət haqqında», «Sahibkarlıq və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» 
qanunlar qəbul edildi, topdansatış qiymətlər sərbəst buraxıldı və topdan-
satış ticarətin yeni institutlarının təşkilati formaları yaradılmağa başla-
nıldı. Bazar topdansatış ticarətin ən parlaq nümayəndələri olan ticarət ev-
ləri, əmtəə və fond birjaları, daimi fəaliyyətdə olan topdansatış sərgiləri 
və yarmarkaları fəaliyyətə başladı. 

Bu cür strukturların fəaliyyətinin fərqli cəhətləri topdan satışın 
həcmləri deyil, onların, ilk növbədə, tərəf-müqabillərin (partnyorların) 
seçimi, tam maliyyə müstəqilliyi və sərbəstliyi, kommersiya fəaliyyətinin 
nəticələrinə görə mənəvi və maddi məsuliyyət sahəsində bazar xarakterli 
olmasıdır. 

Müasir dövrdə yerli iqtisadiyyatda topdansatış ticarət mühüm yer 
tutur. 

Məhz topdansatış ticarət yerli istehsal mallarınıın və böyük miq-
darda xarici malların daxili bazara keçidinin fəal iştirakçısıdır. Məhz top-
dansatış ticarət yerli istehsalçıları daxildə istehsal olunan malların keyfiy-
yətinin yüksəldilməsinə və bununla da həm daxili, həm də xarici bazarda 
möhkəm yer tutmağa vadar edir. 

Topdansatış ticarətin ümumi strukturunu şəkil 2.8-də göstərildiyi 
kimi əks etdirmək olar. 

 
 

Xammal və yarımfabrikatlarla 
topdansatış ticarət  

Hazır məhsulla topdansatış  
ticarət  

Ərzaq 
malları 

İstehsal 
vasitələri  

İstehlak malları  
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Şəkil 2.8. Topdansatış ticarətin ümumi strukturu 

 
Sxemdən göründüyü kimi, topdansatış ticarət bazarda satılan isteh-

salat-texniki təyinatlı və fərdi istehlak məhsullarının bütün növlərini 
əhatə edir və vasitəçi-topdansatış halqası tərəfindən həm istehsalla, həm 
də istehlakla həyata keçirilən təsərrüfat əlaqələrinin mərkəzində olur. O, 
təkrar istehsal prosesində istehsal və istehlak sferaları arasında vacib 
vasitəçi  rolunu oynayır. 

Topdansatış ticarət tərəfindən həll olunan əsas məsələlərdən aşa-
ğıdakı birincidərəcəli məsələləri qeyd etmək olar: 
1. Bazarın konyunktur tədqiqi üçün istehsalat-texniki təyinatlı məh-

sullara, istehlak mallarına olan tələb və təklifin vəziyyətinin cari, 
perspektiv proqnozunu nəzərə almaqla məlumat bankının toplan-
ması və yaradılması. 

2.  İstehlakçıların çeşid, miqdar və keyfiyyət üzrə həqiqi sorğularına 
uyğun olaraq malların istehsalının yerləşdirilməsi üzrə səylərin 
istiqamətləndirilməsi. 

3.  Alınmış sifarişlərə, bağlanılmış müqavilə, kontraktlara əsasən 
istehlakçıların vaxtında, ahəngdar və keyfiyyətli qaydada təchiz 
olunması. 

4.  Sifarişçilərin cari və gözlənilməz tələbatlarının ödənilməsi üçün 
mal qalıqları ilə operativ qaydada manevr edilməsi məqsədilə onla-
rın formalaşması və anbarda saxlanılmasının təşkil olunması. 
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5.  Yüksək mexanikləşdirilmiş yükləmə-boşaltma vasitələrindən, mo-
bil nəqliyyatdan, yüksək effektivli çoxdövriyyəli tara növlərindən 
istifadə etməklə topdansatış ticarətin mütərəqqi forma və metod-
larının tətbiq olunması. 

6.  Topdansatış ticarət prosesinin malgöndərənlər, vasitəçilər və alı-
cılar arasında bütün qarşılıqlı əlaqələr sisteminin nizamlanmasının 
və həvəsləndirilməsinin iqtisadi metodlarından geniş istifadə 
edilməsi. 

7. Topdansatış ticarət prosesinin reallaşdırılmasının bütün mərhələlə-
rində tədavül xərclərinin aşağı salınması hesabına maksimal müm-
kün olan qənaətin əldə olunması. 
Topdansatış ticarətin inkişaf məsələlərinin həlli zamanı bir-biri ilə 

bağlı olan müəyyən funksiyalar kompleksini yerinə yetirmək lazımdır və 
ilk növbədə: 

 istehlakçıların yaranan tələbatlarını, sorğularını, sifarişlərini 
müəyyən etməli, yəni sifarişlər çantasının formalaşdırılması üzrə böyük 
işi təşkil etməli və həyata keçirməli; 

  satılan malların çeşidi üzrə reklam, məsləhət, logistik və servis 
xidmətləri kompleksinin hazırlanması, təşkili və həyata keçirilməsi; 

 yükləmə-boşaltma işlərinin həyata keçirilməsi və sonradan mal-
ların nəql olunması, quraşdırılması, sazlanması və son istehlakçılara sa-
tışdansonrakı servis xidmətinin göstərilməsi; 

 mürəkkəb topdansatış ticarət prosesinin hər bir mərhələsində 
istehlakçılara səmərəli, keyfiyyətli və qənaətli xidmət edilməsinə yönəl-
dilmiş tədbirlər sisteminin işlənilməsi və tətbiq olunması. 

İqtisadiyyatın kommersiyalaşdırılmasına, onun inhisarlaşdırılmasına 
və azad rəqabətin olmasına baxmayaraq, topdansatış ticarətin müasir 
vəziyyəti, ilk növbədə, bazar infrastrukturu elementlərinin formalaşdırıl-
masını tələb edir. Çox vaxt anbar və ticarət sahələri çatışmır. Nəqliyyat həm 
mənəvi, həm də fiziki olaraq köhnəlmiş, yeni mobil nəqliyyat növlərinin 
alınmasına çox vaxt vəsait çatışmır. Müasir ticarətə çox vaxt ən geridə 
qalmış nəqliyyatla, rabitə vasitələri və kompyuterlərlə xitmət göstərilir. 

Müasir ticarətin elmi-texniki səviyyəsinin qaldırılması dövlət tərə-
findən yerinə yetirilən bir sıra tədbirlərlə mümükündür. Buraya – bazar 
infrastrukturu elementlərinin formalaşmasına yönəldilmiş sərmayələrə 
güzəştli vergiqoyma, ticarətin maddi-texniki bazasının inkişafına məq-
sədli kapital qoyuluşu və digər tədbirlər aiddir. 

Hazırda topdansatış ticarət aşağıdakı əsas formalara malikdir: təc-
hizatın tranzit forması, bu zaman topdansatış baza malları anbara gəti-
rilmədən birbaşa son istehlakçıya satır və anbar forması, bu zaman mal-
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ların satışı birbaşa özünün anbarlarından həyata keçirilir. Bu satış for-
malarının nəticəsi kimi topdansatış tranzit dövriyyəsi və müvafiq olaraq 
anbar mal dövriyyəsi mövcuddur. Ticarət bazalarının ümumi mal döv-
riyyəsində anbar mal dövriyyəsinin payı daha çoxdur. Topdansatış baza-
larının mal dövriyyəsi: hesablaşmalarda iştirak etməklə mal dövriyyəsinə 
(pulu ödənilmiş və yaxud bazanın öz vəsaitləri hesabına ödənilmiş) və 
hesablaşmalarda iştirak etməməklə dövriyyəyə (ödənilməmiş, lakin təşkil 
olunmuş) bölünür. Hesablaşmalarda iştirak etməklə tranzit dövriyyə za-
manı ticarət firması malgöndərənə yüklənmiş malların dəyərini ödəyir, 
sonradan onu alıcılardan geri götürür. Hesablaşmalarda iştirak etməmək-
lə dövriyyə zamanı malgöndərən hesabı ödəmək üçün topdansatış firma-
ya deyil, birbaşa alıcıya təqdim edir. Tranzit dövriyyəsini təşkil edərkən 
topdansatış bazası malgöndərənlərlə alıcılar arasında ayrıca haqqla 
vasitəçi rolunu oynayır. Bu zaman o, malgöndərənlə məhsulun alıcısı ilə 
müqavilə bağlayır, müqavilələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Tran-
zit dövriyyəsinin əmək tutumluluğu anbardan aşağıdır, ona görə də qiy-
mət əlavələrinin yüksək ölçüləri zamanı o, topdansatış bazaları üçün əl-
verişlidir. Malların tranzit göndərişi üçün əsas sənəd – sərəncamdır 
(naryad) və o, topdansatış müəssisəsi tərəfindən yazılaraq konkret mal-
göndərənə - istehsalçıya ünvanlanır, onun surəti isə alıcının – bazanın 
müştərisinin ünvanına göndərilir.  

Anbar ticarəti forması zamanı malların anbardan satışının aşağıdakı 
metodlarından istifadə olunur: 

 alıcılar tərəfindən malların şəxsi qaydada seçilməsi; 
 istehlakçıların yazılı, telefonla, teleqrafla, teletaypla, telefaksla 

rəsmiləşdirilmiş sifarişlərinə, tələbnamələrinə uyğun olaraq malların 
seçilməsi; 

 sifariş çantasının formalaşmasına çoxsaylı ticarət agentlərinin 
və yaxud kommivoyajerlərin cəlb olunması; 

 ticarətin poçt bağlama (posılka) forması və avtoanbarlar vasitə-
silə ticarət.  

Alıcıların şəxsən özləri tərəfindən seçilən malların satışı, adətən, 
mürəkkəb çeşidlilər üçün (avtomobillər, kürklər, xəzlər, ən yeni kostyum 
və tikili məmulatlar modelləri, xalçalar, mebel və s.) xarakterikdir. Alıcı-
lara rahatlıq üçün bir çox vasitəçi-topdansatış təşkilatları mal nümunələ-
rinin düzülüşü və onların təqdim olunması üçün sərgi salonlarına ma-
likdir. 

 Anbar ticarətinin daha perspektiv forması - malların mal nümunə-
lərinin səyyar stendlər, həmçinin avtoanbarlar vasitəsilə satışıdır. Mal 
nümunələrinin səyyar stendləri avtomobilin gövdəsində quraşdırılır, irəli 
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çıxan yeşiklər, nümunələr olan vitrinlər, həmçinin malların alıcılara çat-
dırılmasının əmtəəşünas tərəfindən rəsmiləşdirilməsi üçün reklam siyahı-
ları, albomlar, kataloqlar, biznes-kartlar ilə təchiz olunur. Mal nümunə-
lərinin səyyar stendlərindən fərqli olaraq avtoanbarlar bazada mallarla 
yüklənib qrafik əsasında yola düşərək mağazalara mal buraxır. 

Poçt bağlama ticarəti mağazalar – xırda topdansatış ticarət va-
sitəsilə həyata keçirilir. Bu satış metodu uzaq yaşayış məntəqələri üçün 
əlverişlidir. 

Malların topdansatış bazarlarda satışı mülki qanunvericiliklə 
nizamlanır ki, bunun da əsasında təsərrüfat münasibətlərin iştirakçılarının 
bərabərliyinin tanınması, onların mülkiyyətinin toxunulmazlığı, müqavilə 
sərbəstliyi, bazarın müdiriyyətinin onların kommersiya fəaliyyətinə 
müdaxilə etməsinin yolverilməzliyi durur. 

Bazardakı sövdələşmələrin iştirakçılarına aiddir: malların mülkiy-
yətçiləri, bunların da arasında, ilk növbədə, bilavasitə istehsalçılar, top-
dansatış müəssisələri, vasitəçi-ticarət firmaları və onların bazarda ticarət 
əməliyyatlarını həyata keçirmək hüququna malik olan nümayəndələri – 
satıcılar; alıcı rolunda çıxış edən pərakəndə ticarət strukturları; ticarət 
sövdəıləşmələrinin rəsmiləşdirilməsində iştirak eləyən topdansatış ba-
zarın işçi heyəti. Topdansatış bazarın müdiriyyəti sövdələşmələrin müəy-
yən olunmuş aparılma qaydasına əməl olunmasına nəzarəti təmin edir, 
bazarın iştirakçılarına qısa və uzunmüddətli icarəyə bazar rüsumu almaq-
la ticarət salonunda və anbarlarda sahə ayırır. Bazar ərazisini vaxtında 
təmizləyir, sanitar şərtlərini və yanğından mühafizə texnikasını təmin 
edir. Ticarət qaydalarının pozulmasına və yaxud öz öhdəliklərinə əməl 
etməməyə görə müdiriyyət xidmət istifadəçiləri qarşısında müqavilə ilə 
nəzərdə tutulan qaydada tam məsuliyyət daşıyır. 

Son vaxtlar «keş end kerri» tipli xırda topdansatış mağaza-an-
barlar daha geniş yayılmışdır ki, bu da hərfi tərcümədə «ödə və daşı » 
mənasını verir. Bu cür mağaza tipləri xırda istehlakçıların: malları xırda 
partiyalarla alan dükançaların, pavilyonların, çadır (palatka) sahiblərinin 
təchiz olunmasına istiqamətlənib.  

Təcrübədə bir çox distribütorlar və diler firmaları «satışın proq-
nozu» zamanı səlisləşdirilmiş eksponent düsturundan istifadə edir: 

  
burada, - bir aya satışın proqnozu; 
       X – t ayında faktiki satış; 
       A – statistik yolla müəyyən olunan xüsusi əmsal (praktikada, adətən 
0,3  bərabər qəbul olunur); 
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       Ft - t ayına satışın proqnozu. 
 Satışın gələcək dövrə olan həcminin proqnozlaşdırılması zamanı 

«satışın yayılma (nüfuzetmə)» göstəricisi, başqa sözlə, potensial satışın 
səviyyəsi də nəzərə alınır ki, bu da bir qayda olaraq aşağıdakı düsturla 
müəyyən edilir: 

 
burada, Csy – satışın yayılma əmsalı, %; 
      Qf – satışın faktiki həcminin ölçüsü; 
       Qpot – satışın potensial həcmi. 

Satışın yüksək yayılma dərəcəsinə (Csy ≥ 60%) malik olan firmalar 
üçün əlavə istehlakçıların cəlb olunması məqsədəuyğun olmaya bilər, 
cünki bu, marketinq tədqiqatlarının aparılmasına çəkilən xərclərin yük-
səlməsinə və bunun nəticəsində də ümumi tədavül xərclərinin artımına 
səbəb olur. 

 
§ 2.4. Пərakəndə ticarətin təşkili üzrə kommersiya fəaliyyəti 
 
İqtisadiyyatın kommersiyalaşdırılması prosesində malların satışının 

vacib forması olan pərakəndə ticarət formasının nəzərdən keçirilməsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Malların pərakəndə ticarət müəssisələrində satışı üzrə kommersiya 
işi topdansatış müəssisələrindəkindən öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. 

Pərakəndə ticarət müəssisələri malları az miqarda son alıcılara 
satır, yəni əmtəə tədavülünü başa vurur. Şübhəsiz ki, pərakəndə satış 
üçün təkcə alıcılara servis xidmətinin göstərilməsinə uyğunlaşdırılmış, 
təchiz edilmiş xüsusi ticarət sahələrinin olması deyil, həm də tez-tez də-
yişən tələb və alıcıların arzularına uyğun olan ticarət çeşidinin seçilməsi, 
formalaşdırılması üzrə çox böyük işin təşkil olunmasına ehtiyac duyulur.  

Malların pərakəndə satışı ticarətin digər formalarından mağaza, 
palatka, pavilyon, dükançılar şəbəkəsinin ərazi üzrə səpələnməsi ilə 
fərqlənir. Pərakəndə ticarət - fərdi sahibkar, kiçik müəssisə, şərikli müəs-
sisələr, səhmdar cəmiyyətləri  şəklində özünün müxtəlif xüsusi sahib-
karlıq formaları ilə də fərqlənir.  

Pərakəndə ticarətin inkişafı - istehlak tələbinin öyrənilməsi və 
proqnozlaşdırılması üzrə xüsusi xidmətlərin yaradılmasına, malların çe-
şidlərinin formalaşdırılmasına, pərakəndə ticarətin respublika, şəhər, 
rayon, qəsəbə səviyyəsində mütərəqqi forma və metodlarının tətbiqi və 
müəyyən edilməsinə, pərakəndə ticarətin gedişatına nəzarət, malların və 
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məmulatların yeni növlərinin işlənilməsinə, malların standartlaşdırılması 
və markalanmasının tətbiq olunmasına ehtiyac duyur. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində bu problemləri həll etmək üçün 
hər bir mal üzrə onun indentifikatoru rolunu oynayan vahid universal 
ştrixli kodlardan və ərzaq mallarının üzərinə avtomatik qaydada hesab-
lanma üçün xüsusi etiketlərdən istifadə olunur. Kassa terminallarının kö-
məyilə satılan malların avtomatik hesablanması və tam xarakteristikaları 
həyata keçirilir. Satılan mallar haqqında məlumatlar telefon, teletayp, 
telefaks rabitə kanalları vasitəsilə ticarət şirkətinin baş ofisinə ötürülür. 
İnformasiyanın toplanmasının və işlənilməsinin bu cür texnologiyası bir 
tərəfdən, təmin olunmuş tələbin operativ qaydada tam öyrənilməsini və 
firmaya malların satışını mövcud ehtiyatlara əsasən həyata keçirilməsini 
təmin edir. Digər tərəfdən də o, müştərilərin həm birdəfəlik, həm də 
daimi sifarişlərinin yerinə yetirilməsi zamanı çeşidin formalaşması 
sahəsində malgöndərənlərlə dəqiq qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasına 
imkan verir. 

Malların fəal qaydada satışının həvəsləndirilməsi məqsədlərinə, 
məlum olduğu kimi, reklam xidmət edir. Reklam kampaniyası bir neçə 
istiqamətlərdə aparılmalıdır – pəncərə və mağazadaxili vitrinlərin tərtib 
edilməsindən tutmuş, reklamın nəşr, nəqliyyat, radioteleviziya, video-
rolik və digər xarici növlərindən istifadə etməklə malların reklam sər-
gilərinin təşkil olunmasınadək. 

Pərakəndə ticarət çərçivəsində kommersiya işinin düzgün təşkil 
olunması mal dövriyyəsinin artımına, əhali tələbinin tam ödənilməsinə və 
kommersiya uğurunun qazanılmasına imkan yaradır. 

Əsas satış metodları arasında ilk planda aşağıdakılar meydana çıxır: 
özünəxidmət; xidmət piştaxtası vasitəsilə; nümunələr üzrə; açıq düzülüşlə 
və ilkin sifariş əsasında. 

Pərakəndə ticarətin daha mütərəqqi forması - malların özünəxidmət 
əsasında satışıdır. Bu satış forması zamanı nəinki ticarət əməliyyatının 
müddəti azaldılır, həm də alıcıların çoxsaylı mallara satıcıların köməyi 
olmadan sərbəst yanaşmasına və satıcıların əməyindən səmərəli istifadə 
olunmasına imkan yaradılır. Seçilmiş malların pulunun ödənişi nəzarətçi-
kassirlər tərəfindən xidmət edilən hesablaşma qovşağında həyata ke-
çirilir. Bir qayda olaraq, bu metod həm ərzaq mallarının, həm də sənaye 
mallarının satışı zamanı istifadə oluna bilər. Bir sıra daha qiymətli və 
əhəmiyyətli mallar: avtomobillər, xəzlər, elektrik malları, mədəni-məişət 
və onlardan istifadə üzrə əlavə məsləhət verilməsini tələb eləyən digər 
mallar istisnalıq təşkil edir.  
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Özünəxidmət zamanı satıcıların funksiyaları malların düzülüşü, 
onların istifadə müddətləri, keyfiyyəti, hesablaşma əməliyyatlarının 
yerinə yetirilməsi və malların qablaşdırılması haqqında birdəfəlik 
məsləhətlərin verilməsinə gətirib çıxarır. 

Daha ənənəvi və yayılmış metodlardan biri də xidmət piştaxtası 
vasitəsilə satış metodudur ki, buraya aşağıdakı əməliyyatlar aiddir: 
alıcıların arzularının müəyyən olunması üçün onlarla görüşlərin təşkili; 
malların təklif olunması və göstərilməsi; malların seçilməsində köməklik 
göstərilməsi və əlaqədar məsləhətlərin verilməsi; malların satışı ilə bağlı 
olan xidmətlər kompleksinin – kəsilmə, çəkmə, parçaların biçilməsi, 
hazır məmulatın müştərinin ölçülərinə uyğunlaşdırılması kimi xidmət-
lərin göstərilməsi; hesablaşma əməliyyatları; alınmış malların qablaşdı-
rılması və buraxılması. Alınmış mallara görə hesablaşmalar və onların 
qablaşdırılması, bir qayda olaraq, satıcının və yaxud nəzarətçi-kassirin iş 
yerində həyata keçirilir. Texniki cəhətdən mürəkkəb mal növlərinin satışı 
zamanı satıcı, məmulatın pasportunda satış tarixi və zəmanətli xidmət hü-
ququnun olması barədə qeyd etməli və mütləq qaydada mal çekini alıcıya 
verməlidir. 

Nümunələr üzrə malların satışı mal nümunələrinin ticarət salonun-
da yığılması və alıcıların onlarla sərbəst olaraq tanış olması nəzərdə tu-
tulur. Bu metod zamanı satış üçün nəzərdə tutulan mallar, göstərilən 
nümunələrdən ayrıca yerləşdirilir. Bu metod ticarət sahəsindən istifadədə 
əsaslı qənaət edilməsinə şərait yaradır, yəni az bir sahədə daha geniş 
çeşiddə malları nümayiş etdirmək mümkündür. Bu metod, bir qayda 
olaraq, texniki cəhətdən mürəkkəb iriölçülü malların satışı zamanı tətbiq 
edilir. Soyuducuların, paltaryuyan maşınların, elektrik plitələrin, avto-
mobillərin qoyulmuş nümunələri həmişə yarlıklara malik olur ki, burada tam 
artikul, model, istehsalçı, qiymət, zəmanətli xidmət müddəti, yüklərin 
çatdırılması formaları haqqında dəqiq və dolğun informasiya göstərilir. 

Malların açıq düzülüşü vasitəsilə satış metodu alıcılara növlər və 
qiymətlər üzrə qruplaşdırılmış malları sərbəst olaraq seçməyə və onlarla 
tanış olmağa imkan yaradır. Satıcının funksiyası malların çəkilməsi, 
qablaşdırılması, buraxılışı və onlar haqqında informasiyanın verilməsi ilə 
bitir.  

Hazırda həm ərzaq mallarına, həm də mürəkkəb çeşidli qeyri-ərzaq 
mallarına ilkin sifarişlər üzrə satış metodu fəal olaraq inkişaf etməkdədir. 
Ticarətin bu növünün genişləndirilməsi alıcılara hiss olunan qənaət əldə 
etməyə imkan verir. Alıcıların rahatlığı naminə sifarişlərin qəbulu aparıcı 
ticarət firmaları mağazalarda, avtomağazalarda, iş yerində və hətta ev-
lərdə həyata keçirilir. Bu zaman ödəniş forması müxtəlif ola bilər: malın 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

84

 

 

alınması zamanı, qabaqcadan ödəniş formasında və yaxud poçt köçür-
məsi yolu ilə. Sifarişin yerinə yetirilməsi çox vaxt malların birbaşa alıcı-
ların ünvanına çatdırılması ilə müşayiət olunur. Sifarişlərin yerinə ye-
tirilmə müddətləri malların qrupundan və növündən asılı olaraq ərzaq 
mallarına – 5-8 saatdan, sənaye mallarına - 15 günədək müəyyən edilir. 

Poçt vasitəsilə ticarət mağazasız ticarətin spesifik formasını əks 
etdirir. Əhali üçün bu ticarət formasının rahatlığı malların kreditə 
möhlətli ödənişi yolu ilə əldə olunmasındadır. Bir qayda olaraq, xaricdə 
bu ticarət formasından istifadə zamanı alıcı ilkin olaraq malın dəyərinin 
5%-ni ödəyir (mal sifarişin rəsmiləşdirildiyindən sonra yeddinci günə 
göndərilir), yerdə qalan məbləğ malın növündən və əhəmiyyətliliyindəın 
asılı olaraq 5-9 ay ərzində ödənilir. Xaricdə mağazadankənar ticarətin 
yeni növü olan – elektron ticarət geniş yayılmağa başlanmışdır. Bu forma 
zamanı alıcı kompyuter vasitəsilə kataloq üzrə lazım olan məmulatın 
modelini seçə bilər və eyni zamanda, seçilmiş malların dəyərinin xüsusi 
kredit kartları vasitəsilə ödənişini yerinə yetirə bilər. 

 Pərakəndə ticarətin müxtəlif forma və metodları əlavə xidmət 
kompleksi olmadan effektiv ola bilməz; bu cür xidmətlər bir çox ölkə-
lərdə alıcı uğrunda rəqabət mübarizəsində üstün mövqe tutur. Burada üç 
xidmət növünü ayırmaq lazımdır: 

1. Malların alışı ilə bağlı olan xidmətlər, yəni sifarişlərin qəbulu, 
səlahiyyətli məsləhətlər, malların qablaşdırılması və onların evlərə 
çatdırılması. 

2. Malların alınmasından sonra göstərilən xidmətlər: kostyumlar 
və digər tikili malların müştərinin ölçülərinə uyğunlaşdırılması; elektron 
texnikanın çox mürəkkəb növlərinin (kompyuterlər, telefonlar, musiqi 
mərkəzləri) evdə quraşdırılması və sazlanması.  

3. Malların effektiv satışına səbəb olan xidmətlər. Bunlara aid-
dirlər: yüksək mədəni xidmətlə müşayiət olunan əlverişli və rahat mühit; 
bufet, kafe, istirahət otaqları və uşaq otaqlarının, saxlama kameralarının, 
satış mənbəyinin yaxınlığında rahat saxlama üçün avtomobil dayana-
cağının təşkil olunması; təmir emalatxanaları və s. Xidmətlər ödənişli və 
ödənişsiz ola bilər, lakin onların hamısı mağazaya daha çox alıcı kontin-
gentinin cəlb olunması məqsədilə təşkil edilir. 

 Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, pərakəndə ticarət 
çox mürəkkəb mal hərəkəti prosesinin son mərhələsi olmaqla, tələbin 
indikatoru kimi çıxış edir, yəni qiymətə və tələbata görə istehsalat-texniki 
təyinatlı və geniş istehlak mallarını müəyyən edir. 

 
§ 2.5. Elektron kommersiya 
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Azərbaycanda son zamanlar belə bir anlayış özünə geniş yer 

tapmışdır ki, internet – biznesin aparılması üçün lazım olan vacib mühit-
lərdən biri olmaqla özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. İnternetdə 
tərəf-müqabilləri və yaxud müştəriləri axtarır, özünün biznesinə yardımçı 
olan üsulları arayıb tapır, tərəf-müqabillər, dilerlər, provayderlərlə apa-
rılan əməliyyatları avtomatlaşdırır; pərakəndə internet-mağazaları yaradır 
və onları inkişaf etdirirlər. 

Elektron kommersiyanın inkişaf templəri Azərbaycanda dünya 
göstəricilərdən xeyli aşağıdır ki, buna səbəb müəyyən problemlərin və 
elektron kommersiyanın inkişafına təsir edən ciddi mənfi amillərin möv-
cud olmasıdır. 

Onlayn ticarəti üzrə dövriyyə milyardlarla dollarla ölçülür. Məsə-
lən, qonşu Rusiyada «Rosbizneskonsaltinq»in məlumatlarına əsasən 
2004-cü ildə internet vasitəsilə 11,8 milyard dollarlıq təkcə istehlak mal-
ları satılmış, malların və xidmətlərin ümumi satışı isə 240 milyard dollar 
təşkil etmişdir.  

Bütün dünya üzrə onlayn ticarətinin fəallığının artımı 1990-cı illə-
rin ortalarından başlanmışdır. Kompyuter avadanlığı istehsal edən iri fir-
maların arxasınca şəbəkəyə ənənəvi malların satışını həyata keçirənlər 
daxil olmağa başladılar. Çoxlu sayda kitab mağazaları, kompakt-disklərin 
və videokassetlərin satışı üzrə mağazalar şəbəkəsi yaranmışdır.  

Tezsatılan mallar üzrə elektron kommersiyanın təşkili zamanı ba-
şa düşmək lazımdır ki, internet-mağazanın quruluşu təkcə potensial müş-
tərilərin geniş dairəsini əhatə etməklə deyil, həmçinin sahibkarların bir 
sıra öhdəliklərdən (o cümlədən, ticarət sahələrinin saxlanılması, kom-
munal məsrəflərin ödənişi, işçi heyətinin öyrədilməsinə və onların əmək-
haqqına çəkilən xərclər, anbar kompleksinin təşkil olunması) azad olun-
ması ilə bağlıdır. 

Elektron kommersiya vasitəsilə mobil telefonların satışı və şan-
varı rabitə operatorlarının xidmətləri üzrə təcrübə Azərbaycanda da ya-
yılmışdır ki, kommersiya fəaliyyətinin bu növü istehlakçılar üçün sərfəli 
olmaqla yanaşı, həm də şirkətlər üçün də geniş imkanlar yaradır. 

«Elektron kommersiya» termini sahibkarların şüuruna möhkəm 
daxil olmuşdur. İnternet-mağazalara olan diqqət təkcə onlayn mağazala-
rının sayının artması ilə deyil, istifadəçilərin və ənənəvi ticarətin bazar 
iştirakçılarının biznesin yeni növünə olan marağı ilə şərtlənmişdir. 

Elektron kommersiya mahiyyətcə həm istehsal vasitələri, həm də 
istehlak predmetləri olan mal resurslarının bütün toplusunu əhatə edir.  
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Elektron kommersiya – müəssisələr, təşkilatlar və fərdi şəxslər 
arasında olan münasibətlərin bir forması olmaqla, burada məhsulların 
göndərilməsi üzrə təsərrüfat əlaqələri tərəflər arasında sərbəst olaraq 
elektron şəbəkələrin köməyi ilə formalaşdırılır. 

Elektron kommersiyanın bazara girişini təmin edən İnternet şəbə-
kəsi kompyuter hipermediya mühiti ilə şərtlənən ilk satışı əks etdirir ki, 
bu şəbəkə kommersiya və reklam fəaliyyəti üçün bənzərsiz (unikal) 
imkanlar yaradır və iki əsas elementin mövcudluğu ilə çıxış edir. 

Birincisi, internet – kommunikasiyanın yeni vasitəsidir və o, «bir 
çox şeylərin – çoxlu adamlara» kommunikasiya modeli ilə təqdim olun-
muşdur. Bundan başqa, informasiyanın təqdim olunmasının hipermediya 
vasitəsi olmaqla ənənəvi informasiya vasitələrindən özünün interaktiv 
təbiəti, yüksək çevikliliyi və miqyaslılığı ilə fərqlənir. 

İkincisi, internet – qlobal virtual elektron bazar olmaqla, heç bir 
ərazi və yaxud zamanla şərtlənən məhdudiyyətlərə malik deyildir və o, 
malları vasitəçi firmaların köməyi olmadan satmağa imkan yaradır. 

Şəbəkə vasitəsilə həyata keçirilən kommersiya fəaliyyəti, ilk növ-
bədə, aşağıdakı məqsədləri güdür: 
 firmanın və yaxud malın (xidmətin) əlverişli imicinin yaradılması; 
 istifadəçilərin firma və yaxud məhsul barəsində informasiyaya 

malik olmasına şərait yaradılması; 
 bütün mövcud imkanlardan: qrafikadan, səsdən, animasiyadan, 

videotəsvirdən və bir çox digər vasitələrdən istifadə etməklə mal 
haqqında tam məlumatın verilməsi; 

 bazarda olan vəziyyətə operativ qaydada münasibət bildirilməsi: 
prays-vərəqlərdə olan göstəricilərin təzələnməsi, firma və yaxud 
şirkətin malları barəsində məlumatlar, əks əlaqənin vaxtında də-
qiqləşdirilməsi; 

 məhsulun internet vasitəsilə satışı – bir virtual nümayəndəlik yeni 
ticarət nöqtələrinin açılmamasına imkan verəcəkdir, yəni korporativ 
xərcləri azaldacaq və gəlirləri artıracaqdır. 

Kommersiya əlaqələrinin bu növü pərakəndə internet-mağazalar 
çərçivəsi ilə məhdudlaşdırılmır; ona son vaxtlar istehsalçı müəssisələr, 
xammal, neft resurslarını göndərənlər tez-tez müraciət edirlər. 

İnternet-kommersiya bazarın müxtəlif çeşidliyini: daşınmaz əm-
lakdan tutmuş qiymətli kağızlar bazarınadək olan mühiti əhatə edir.  

Elektron kommersiya həm də regionlar, sahələr arasında kom-
mersiya əlaqələri sisteminə də təsir göstərir, malların ölkə üzrə yerinin 
dəyişilməsi yollarını müəyyən edir ki, bunun da nəticəsində əməyin ərazi 
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üzrə bölgüsü təkmilləşdirilir, regionların inkişafında mütənasiblik əldə 
olunur. 

Qlobal elektron kommersiyanın əsas vəzifələri aşağıdakılardan 
ibarətdir: 
 istehsalat-texniki təyinatlı məhsullara və xalq istehlakı mallarına 

olan tələbin, təklifin və onların bazarlarının marketinq öyrənişi; 
 malların istehlakçı üçün lazım olan çeşiddə, miqdarda və lazımi 

keyfiyyətdə istehsal olunması; 
 vasitəçi, pərakəndə ticarət müəssisələrinin, istehlakçıların geniş 

çeşiddə mallarla vaxtında, dolğun və ahəngdar təchiz olunması; 
 mal göndərişinin planauyğunluğunun və ahəngdarlığının təmin 

olunması əsasında mal ehtiyatlarının saxlanılmasının təşkili; 
 mal göndərənlər, vasitəçilər, istehlakçılar arasında bütün qarşılıqlı 

münasibətlər sisteminin nizamlanmasının iqtisadi metodlarının ge-
niş tətbiq olunması; 

 ənənəvi ticarət münasibətləri forması zamanı malların istehsalçı-
lardan istehlakçılara doğru hərəkəti ilə bağlı olan toplu məsrəflərin 
aşağı salınması. 

Elektron kommersiya bir çox üstünlüklərə malikdir ki, bunlar da 
ölkənin iqtisadi inkişafının real mənzərəsinə həmahəng olaraq daxil olur. 

Elektron kommersiyanın istifadə olunması: 
 informasiyanın alınmasında (xüsusilə beynəlxalq əməliyyatların 

həyata keçirilməsi zamanı) operativliyi artırır; 
 malın planlaşdırılmasından və sifarişindən onun satışınadək olan 

dövrülük azalır, çünki əldə olunan sənədləri hər dəfə daxil etməyə 
ehtiyac duyulmur, həm də bunlar daxil edilən zaman səhvin ya-
ranma ehtimalı da azalır; 

 daha ucuz kommunikasiya vasitələrindən istifadə olunması hesa-
bına informasiya mübadiləsi ilə bağlı olan məsrəfləri əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldır; 

 şirkəti müştərilərə qarşı münasibətlərdə daha açıq olmağa imkan 
verir; 

 tərəf-müqabilləri və müştəriləri məhsullar və xidmətlər haqqında 
asan və tez məlumatlandırmağa imkan verir; 

 alternativ satış kanallarını (məsələn, korporativ saytdan istifadə 
etməklə elektron mağaza vasitəsilə və yaxud potensial müştərilərə 
daxil olan mallar haqqında informasiyanın məqsədli qaydada gön-
dərilməsi) yaratmağa imkan verir. 

Biznesdə müasir internet-texnologiyaların tətbiq olunması veb-
saytın və yaxud sifarişin verilməsi imkanı olan elektron kataloqun yara-
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dılması ilə məhdudlaşmır, texnologiyanın və toplanmış təcrübənin işgü-
zar əməliyyatların aparılması üsullarının internet və əlaqədar şəbəkəli 
kompyuter texnologiyaları vasitəsilə dərindən yenidən qurulmasında is-
tifadə olunmasını nəzərdə tutur. 

Onlayn ticarəti texnologiyalarının tətbiqi, ilk növbədə, inkişaf et-
miş regional tərəf-müqabil şəbəkəsinə malik olan şirkətlər üçün lazımdır, 
çünki bunlar sifarişlərin emal olunmasının dəyərini əhəmiyyətli qaydada 
aşağı salmağa imkan verir. 

İnformasiya xidmətlərinə istiqamətlənmiş bazar sahələrinin sürət-
lə artımı ilə informasiyanın ödənişli qaydada təqdim olunmasına yönəl-
dilən servis xidmətlərinin sayı da artır. 

Elektron biznes öz nüfuz dairəsinə daha çox sayda satıcıları və 
alıcıları cəlb edir. 

Elektron kommersiyanın fərqli cəhətləri cədvəl 2.1-də göstərildiyi 
kimidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cədvəl 2.1    
Elektron kommersiyanın fərqli xarakteristikaları 

 
Fərqlər 

meyarları 
Ticarətin növü 

Ənənəvi Elektron 
1 2 3 
Alıcıların cəlb 
olunması üsulları 

Mağazanın əlverişli yerləş-
məsi; alıcının reklam vasi-
təsilə cəlb olunması; vitrinin 
və mağazaya girişin yaxşı tər-
tibatı; ticarət salonunun daxili 
tərtibatı və onun rahat təşkili; 
alıcı tərəfindən ona lazım olan 
malın seçilməsi (malın ticarət 
salonunda satıcının köməyi ilə 
nə qədər sadə və tez seçilmə-
sindən alıcı tərəfindən bu ma-

Elektron vitrin və mağazaya 
giriş bir yerdə cəmlənmişdir 
 
Bütün reklam informasiyası 
alıcı üçün başa düşülən və qısa 
formada göstərilməlidir 
 
Saytın naviqasiyası elə yaxşı 
təşkil olunmalıdır ki, nəyi, 
harada və necə əldə etmək 
aydın olsun 
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ğazada alış etmək qərarı da 
asılı olacaqdır) 

  
 

Psixoloji təsir 
vasitələri 

Alıcıya psixoloji təsir gös-
tərilməsi üzrə böyük imkan-
ların olması, məsələn, alıcıya 
satıcının səriştəliliyinın təsir 
göstərməsi  

Satıcılar alıcılara psixoloji təsir 
göstərmək imkanından məh-
rumdurlar. Lakin bunun bəzi 
müsbət cəhətləri vardır. Bəzi 
adamlar (adətən, o adamlar ki, 
onlara nə lazım olduğunu qa-
baqcadan bilirlər) onlara lazım 
olmayan malları satmağa cəhd 
göstərməyi sevmirlər, lakin 
adamların digər kontingenti isə 
sərbəst olaraq seçim edə bil-
mirlər  

Mal haqqında 
informasiyanın 
verilməsi üsulları 

Adi ticarət prosesində mal ilə 
tanışlıq şəxsən həyata keçirilir 

Elektron mağazada bu cür 
tanışlıq alıcı tərəfindən malın 
məlumatlı təsvirinin və müva-
fiq xarakteristikalarının diqqət-
lə öyrənilməsindən sonra baş 
verir. Bu amil malın çeşidini 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, 
lakin bu, o demək deyildir ki, 
həmin mal heç də satışa çıxa-
rılmır, sadəcə olaraq ona olan 
tələb azdır 

Ticarətin təşkilinə 
çəkilən məsrəflər 

Ticarət və anbar sahələrinin, 
ofislərin, ticarət avadanlığının 
mütləq mövcud olması  
 
 
 
 
Reklam məhsulunun hazırlan-
masına və yayılmasına çəkilən 
xərclərin yüksək olması 
 
 
İşə çoxlu sayda heyətin cəlb 
olunması və s. 
  

Elektron mağaza vasitəsilə ti-
carətin və xidmətin təşkili, ma-
ğazaların, ofislərin və anbar-
ların, həmçinin hər cür ticarət 
avadanlığının olmasını vacib 
etmir 
 
Adi kataloqların nəşri və gön-
dərilməsi əvəzinə elektron ka-
taloqlar yaratmaq olar ki, bu da 
ucuz başa gələcəkdir 
 
Bu formada ticarətin təşkili 
satışa, reklama və pərakəndə 
şəbəkənin saxlanılmasına çə-
kilən xərcləri azaltmağa imkan 
verir. Faktiki olaraq məhsul 
pərakəndə satışla həyata keçi-
rilir, lakin bu topdansatış qiy-
mətlərdə olur (20-30% ucuz 
qiymətə)  

Mağazaya gəlişin 
sadələşdirilməsi 

Mağazaların ərazi üzrə bir-
birindən uzaqlığı və böyük 

Onlarca elektron mağazada ol-
maq bu sayda adi mağazaları 
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vaxt sərf etməsi ilə çətinləşir gəzməkdən və yaxud lazım 
olan malı (və yaxud daha ucuz 
malı) tapmaq üçün onlarca 
telefon nömrəsinə zəng vur-
maqdan qat-qat asandır. Alı-
cılara yolda tıxaclara vaxt sərf 
etmək, dayanacaqda yer axtar-
maq, lazım olan malı tapmaq 
üçün mağazalardakı saysız ke-
çidlərdə gəzmək lazım gəlmir 

Əlçatma dərəcəsi Aşağıdır: vaxt və ərazi 
məhdudiyyətləri 

Planetin istənilən nöqtəsindəki 
istənilən elektron mağaza alı-
cıya əl çatan yerdədir. Ona gö-
rə də alıcı gəzinti və yaxud 
ezamiyyət zamanı ona lazım 
olan malların və xidmətlərin 
seçimində məhdud deyildir. Bu 
cür mağazalar sutka ərzində 
açıq olur, onlarda adi mağaza-
larda olduğu kimi alıcı yığın-
tısı və növbəliliyi yoxdur. 
Alıcı ona rahat olan vaxt ərzin-
də alışı həyata keçirmək 
imkanına malikdir  

Xidmətin 
keyfiyyəti 

Alış zamanı və mal haqqında 
daha tam informasiya almaq 
üçün məsləhət üçün satıcıya 
müraciət etmək lazım gəlir. 
Bu halda malın seçilməsi satı-
cının səriştəliliyindən, o cüm-
lədən, satıcı tərəfindən alıcıya 
nə qədər vaxt sərf edə bilə-
cəyindən asılı olacaqdır  

Yaxşı təşkil olunmuş elektron 
mağaza bütün mallar üzrə 
geniş səpkidə informasiya tə-
minatını təklif edir və buna 
görə də alıcıya mal haqqında 
məsləhət almaq üçün satıcının 
azad olmasını gözləmək lazım 
gəlmir. Həmçinin, bu mağa-
zada digər saytlara aid qeydlər 
də olur ki, bunlar da mallar 
haqqında digər müstəqil mən-
bələrdən məsləhət almaq və 
bununla da özünün şəxsi fik-
rinə əsasən seçim etmək im-
kanı olur, yəni alıcı satıcı ilə 
üz-üzə gəlmir, inandırma və 
emosional amillərin təsiri al-
tına düşmür  

Bazara çıxış vaxtı Uzun müddət ərzində baş 
verir. Bazar şəraitinin müs-
təqil olaraq nizamlanması və 
onun dəyişməsinə operativ 
münasibət göstərilməsi inzi-
bati maneələrə görə çətinləşir 

Az vaxt ərzində və işin bazar 
şəraitindən asılı olaraq müs-
təqil və operativ nizamlanma-
sının mövcud olması  
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Malların növləri 
sərgisi 

Adi mağazada, bir qayda ola-
raq, malların seçimi məhdud-
dur, ona görə də alıcı ona la-
zım olan malı tapmaq üçün bir 
neçə bu cür mağazaları gəz-
məli olur  

Əgər alıcıya lazım olan mal 
hər hansı bir elektron mağa-
zasında yoxdursa, onu baş-
qasında da tapmaq olar. Həm 
də istehsalçı-firmanın veb-say-
tına birbaşa sifariş də gön-
dərmək olar 

İnformasiyanın 
dolğunluğu 

Tam deyildir, mağazanın, şö-
bənin dar profilli istiqamətlən-
məsinə yönəldilib 

Alıcılar, şirkətlər, məhsullar və 
rəqiblər haqqında çoxlu sayda 
müqayisəli məlumatları evdən 
çıxmadan və yaxud ofisi tərk 
etmədən əldə edə bilərlər. 
Onlar öz diqqətlərini qiymət, 
keyfiyyət, istifadə müddəti və 
satışda mövcudluğu kimi ob-
yektiv meyarlarda cəmləşdirə 
bilərlər 

 
Respublikada elektron kommersiyanın inkişafına mane olan 

səbəblərə aşağıdakılar aid oluna bilər: 
1) avadanlığın dəyərinin və ixtisaslı texniki heyətə çəkilən xərc-

lərin daxil olduğu ilkin kapital qoyuluşunun yüksək olması; 
2) internetin milli şəbəkəsi istifadəçilərin auditoriyasının azsaylı 

olması; 
3) alışın və onun çatdırılmasının təşkilinin mürəkkəb formasının 

mövcud olması. Azərbaycanda «elektron pullar» çox asta və çətinliklə 
özünə yer tapır, kredit kartlarının sahiblərinin sayı hələ də azdır. 

Bundan başqa, elektron kommersiyada rəqabət çox yüksəkdir. 
Adi mağaza ona ümid ola bilər ki, alıcı ucuz mal axtarışında nəzakətli və 
peşəkar məsləhətçidən ayrılmaq istəməz, internet-mağazada isə belə 
üstünlük yoxdur. 

Hazırkı gündə elektron kommersiyanın sosial-iqtisadi mahiyyəti 
bu biznesin mənfəətli olmasında deyil, daha çox real mövcud olan ticarət 
salonlarına, mağazalarına imic və dərk edilmə kimi əlavə olunan imkan-
lardan ibarətdir.  

Elektron biznes effektivliyin artırılmasının mənbələrindən biridir 
və o, işgüzar tərəf-müqabillərin səmərəli qarşılıqlı əlaqələrinin təmin 
olunması məqsədilə və əlavə gəlir mənbələrinin yaradılması üçün infor-
masiya texnologiyalarından istifadə olunmasına yönəldilmişdir. 

Elektron kommersiya özündə kompyuter şəbəkələrindən və yaxud 
internetdən istifadə etməklə marketinq tədqiqatları kompleksini, təklif-
lərin verilməsini, satışı, icarəyə verilməsini, lisenziyaların təqdim olun-
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masını, malların, xidmətlərin və informasiyanın göndərişini cəmləşdirir 
(şəkil 2.9) 

 
 
 
  
 
  
               
 

Şəkil 2.9. Elektron kommersiyanın növləri 
 
«Elektron kommersiya» anlayışı internetdə ticarətdən daha ge-

nişdir, çünki ona elektron kommersiya fəaliyyətinin bütün növləri daxil 
olur. Şəkil 2.9-da elektron kommersiya üçün iki sinif sistemi: «biznes – 
biznes» (Business–to–Business – B2B) «biznes – istehlakçı» göstə-
rilmişdir. 

«Biznes – Biznes» sistemində iki təşkilatın biznes-prosesinin tam 
avtomatlaşdırılmış qarşılıqlı əlaqələr sxemi reallaşdırılıb. 

Bir də ona nəzər salmaq lazımdır ki, «biznes – biznes» sistemində 
olan bütün biznes-təşkilatlar eyni əhəmiyyətə malikdir («distribütor - 
diler», «istehsalçı – malgöndərən» və s. tipli iyerarxiyalar yoxdur) və bu 
təşkilatların sayı «biznes - istehlakçı» sistemində olduğu kimi təkcə iki 
deyil, istənilən miqdarda ola bilər. 

B2C sisteminə aiddir: 
 veb-dizayn vasitələri: ticarət şirkətinin prays-vərəqləri, reklam 

bannerlərlə, rekvizitlərlə tərtib olunmuş veb-vitrin; 
 veb-vitrindən başqa internet-ticarət prosesinin idarə olunması üçün 

lazımi biznes məntiqinə malik olan (bek-ofis) internet-mağaza 
(İM); 

 internet-mağaza kimi olan və bek-ofisi şirkətin ticarət biznes-
prosesinə inteqrasiya olunmuş ticarət internet-sistemi (TİS). 

Elektron kommersiyanın keyfiyyət əlamətləri üzrə ümumiləşdi-
rilmiş təsnifatı cədvəl 2.2-də göstərildiyi kimidir. 

 
Cədvəl 2.2 

Elektron kommersiyanın keyfiyyət əlamətləri 
 

Göstəricilər Veb-vitrin İM TİS 

Elektron kommersiyanın növləri 

Biznes – Biznes 
(Business–to–Business – B2B) 

Biznes – İstehlakçı 
(Business–to–Customer – B2C) 
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Tətbiqolunmanın isti-
qamətləri 

 Kitabların, audio- və videokassetlərin, hədiyyələrin, 
ofis üçün əşyaların, fərdi kompyuterlərin pərakəndə satışı  
 Turizm xidmətlərinin rəsmiləşdirilməsi (biletlər, turlar, 
mehmanxanalar) 
 Güllərin, hədiyyələrin çatdırılması 
 Pullu informasiya xidmətləri (yeniliklər, analitik arxiv 

informasiyası) 

Satışın səviyyəsi  Elektron vitrinlər (prays-
vərəqləri əlavə etməklə); alıcı-
ların sifarişləri elektron poçt, 
telefon/faks vasitəsilə qəbul 
olunur 

 Elektron mağazalar 
(alıcıların sifarişlərinin 
onlayn formasında forma-
laşdırılması imkanı)  
 Pullu informasiya xid-
mətləri (yeniliklər, anali-
tik, arxiv informasiyası) 

Tətbiqolunmanın miq-
yası 

  Kiçik, yaxud 
orta istehsalat 
və ya ticarət-va-
sitəçi müəssisə-
nin elektron ma-
ğazası 

 Kor
porativ 
sistem-
lər 

Quraşdırma 
texnologiyası 

 İxtisaslaşdırılmış işləmələr 
(elektron kommersiya sistemi 
avtomatlaşdırma bölməsi və 
yaxud müvəqqəti işləyicilər 
kollektivi tərəfindən hazır-
lanır) 

 İxtisaslaşdırılmış məh-
sullar əsasında işləmələr 
 Tamamlanmış (qablaş-
dırılmış) məhsullar əsa-
sında sistemlərin qurul-
ması 

Sifariş olunmuş malla-
rın (xidmətlərin) alıcı-
lara çatdırılması vasi-
tələri 

 Özünün şəxsi çatdırılma xidməti 
 Ekpress-çatdırılma xidməti 
 Elektron poçt (informasiya xidmətləri) 
 İnformasiya resurslarına və yaxud rabitə kanallarına çıx-
ma, informasiyanın ixracatı («köcürülməsi») imkanlarının 
(proqram təminatı, informasiya resursları) verilməsi  

 
İnternet-ticarət – elektron kommersiyanın ancaq bir hissəsi olub 

çox gur inkişaf etmişdir. İnternet vasitəsilə ticarət əməliyyatlarını bir çox 
təşkilatlar – həm malların (xidmətlərin) istehsalçıları, həm distribütorlar, 
həm də ticarət şirkətləri - həyata keçirə bilər. 

İnternet-mağazanın strukturu adi mağazaların quruluşundan çox 
az fərqlənir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, o, əsas üstünlüyə - daimi alı-
cılara malik olmaqdan məhrumdur. Daimi müştərilərin mövcudluğu 
internet-mağaza üçün çox vacibdir, çünki onun dövriyyəsinin yarısı 
«təkrar alıcılar» vasitəsilə təkrarlanıb çoxalır.  
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İnternet-mağazanın uğurlu işinin əsasını planauyğun və effektiv 
qaydada həyata keçirilən marketinq tədbirləri və reklam təşkil edir. 

Elektron kommersiya müəssisəsinin texnoloji prosesinə aşağıdakı 
xüsusiyyətlər xarakterikdir: 
 məlumatlandırılma – potensial alıcıların məhsul haqqında məlumat-

lara rahat yanaşmanın olması, effektiv axtarış sisteminin möv-
cudluğu, mallar haqqında əlavə məlumatların olması, operativlik, 
yeniliklər haqqında informasiya; 

 regionluq - regionların əhatə olunmasının genişliyi və onlarda mal-
ların çatdırılması sisteminin səmərəliliyi; 

 pərakəndə halqa - elektron satış sisteminin konkret alıcılara doğru 
istiqamətləndirilməsi; 

 sifarişin rahatlığı – malın alış üçün seçiminin sadəliliyi və əyani-
liyi, sifarişin yerinə yetirilməsi mərhələsi haqqında məlumatın 
mövcudluğu və operativliyi; 

 çeşid - əhalinin rəngarəng tələbatlarının daha tam ödənilməsi və 
istehsalat proseslərinin optimallaşdırılması üçün lazımdır; 

 ödənişin rahatlılığı – ödəniş mexanizminin müştərilər üçün ope-
rativ və əlverişli olması, ödənişlərin identifikasiya olma imkanı, 
kreditləşdirmə, sığortalanma üzrə əlavə xidmətlər imkanı və s. 

 sifarişin alınması – struktur tərəfindən xidmət olunan regionda 
müştərilərə malın çatdırılması imkanları və operativliyi; 

 müştərilər ilə əks əlaqə -  mallar, sifarişin yerinə yetirilməsi haqqın-
da əlavə informasiya xidmətin keyfiyyətini qiymətləndirməyə 
imkan verir, daimi alıcılara əlavə güzəştlər verir, sabit alıcı qrupla-
rını formalaşdırır və bununla da satış bazarını genişləndirir. 

İnternet-mağazanın ilkin vəzifəsi – auditoriyanın yeniliklər, yeni 
layihələr haqqında vaxtında məlumatlandırılmasından ibarətdir. Bu 
baxımdan, onlayn biznesi çox mənfəətli biznesdir, bunun da səbəbindən 
internet sayəsində alıcılara tam xidmətlər kompleksini: lazım olan malın se-
çilməsindən onun çatdırılmasına kimi mərhələni təqdim etmək mümkündür. 

İnternet-mağaza və yaxud veb-vitrin – internetdə mövcud iş for-
malarından, öz biznesinin internetdə təqdim olunması formasından 
biridir. İnternet-mağaza həm istehsalçının, həm də distribütorun ola bilər. 
Veb-vitrində həm çeşidi, həmçinin regional prinsipi ilə istənilən mallar 
təqdim oluna bilər. İnternetə çıxarılan biznes – onlayn biznesinin əksidir. 

Beləliklə, internet-mağazanın yaradılması prosesində təkcə veb-
formanın sadəcə olaraq, prays-vərəqə köçürülməsi kimi məsələni həll 
etmək deyil, həmçinin virtual həyatın real həyatla, şirkətin cari biznes-
prosesləri ilə təsirli əlaqəsini təmin etmək lazımdır. 
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İnternet-layihə özünə qarşı xüsusi münasibət tələb edir. Elektron 
kommersiya sisteminin işə salınmasından qabaq bir neçə əməliyyatı 
yerinə yetirmək lazımdır, bunlardan ən vacibləri aşağıdakılardır: 
 yeni layihənin ayrıca bir struktura çıxarılması; 
 ixtisaslı menecerlər, biznes-ekspertlərdən ibarət komandanın ya-

radılması və rəhbərlik tərəfindən internet-layihəyə birbaşa nəzarətin 
həyata keçirilməsi. 

Səmərəli ticarət internet-layihənin əsas xarakteristikalarından biri 
daxili quruluşa malik olan və düşünülmüş reklam fəaliyyətindən iba-
rətdir. İnternetdə kommersiya layihəsinin səmərəliliyinin artırılması üçün 
təkcə şəbəkədə keyfiyyətli saytın yerləşdirilməsi kifayət etmir. Onun 
yeridilməsi və axtarış sistemlərinin reytinqlərində və kataloqlarında 
yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəyyən addımlar atmaq lazım 
gələcəkdir. 

Reytinqlərdə yüksək yer tutan elektron kommersiya müəssisələrinin 
təhlilindən əldə olunmuş məlumatlara əsasən, elektron kommersiya 
müəssisələrinin funksional doldurulmasının yüksək əhəmiyyəti haqqında 
nəticə çıxarmaq olar. Birbaşa satışları həyata keçirən uğurlu saytlar dərəcəsinə 
düşmək üçün internet-mağaza aşağıdakı xarakteristikalara malik olmalıdır: 
 optimal həcmdə informasiyaya malik olmalı; 
 təklif olunan məhsulun kataloqu olmalı; 
 firmanın tələbi, yəni müəssisəyə lazım olan xammal, materiallar, ta-

mamlayıcı materiallar və yaxud xidmətlər haqqında informasiyaya 
malik olmalı; 

 sövdələşmələrin bağlanılmasının müxtəlif variantlarından və on-
ların həyata keçirilməsi mexanizmlərindən istifadə olunması; 

 qarşılıqlı hesablaşmaların tez və səmərəli sisteminin təşkil olunması 
məqsədilə firma tərəfindən istifadə olunan hesablaşma sxemləri və 
sistemləri barədə qeydlərə malik olmalı. 

Elektron kommersiya müəssisələrindəki texnoloji proseslərdə 
göstərilən xarakteristikalar çox şərtidir və bazarın konkret şəraitinin və 
müəssisə qarşısında duran məsələlərin dəyişməsindən asılı olaraq dəyişir. 
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III ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  
ЕТИКА ВЯ ПСИХОЛОЭИЙАСЫ 

 
§ 3.1. Коммерсийа етикасы  

 
Коммерсийа етикасы мцасир бизнесин мювжуд ола билмядийи еля 

бир категорийадыр ки, онсуз коммерсийанын нящянэ потенсиалындан 
еффектив истифадя етмяк гейри-реалдыр. Коммерсийа етикасы ижтимаи щя-
йатын ясас мясяляляриндян бириня чеврилмиш анлайышдыр вя о, 
сащибкарлыьын етика вя мядяниййяти адыны алмышдыр.  

Коммерсийа етикасы - дцзэцнлцйя, ачыглыьа, верилмиш сюзя са-
диглийя, гцввядя олан ганунверижилийя уйьун олараг, базарда еффектив 
фяалиййят эюстярмяк габилиййятиня ясасланан ишэцзар етикадыр.  

Бизим юлкядя щазырда сащибкар тябягясинин фяал шякилдя формалаш-
масы просеси эедир. Сабиг партийа-тясяррцфат рящбярлийинин йериня яняня 
вя авторитетиндян, дцшцнжяляриндя яталятдян узаг олан йени инсанлар 
эялмишдир. Мящз онлар игтисадиййат сферасында йенидянгурма про-
сесиндя ортайа чыхан йени имканлары реаллашдырмаьа башламышлар. Азяр-
байжан сащибкарынын сосиал портрети зиддиййятли, чохсималы, мцряккяб 
вя чохмяналыдыр. Бу йени синиф мцхтялиф сосиал тябягялярдян фор-
малашмышдыр: ясас етибариля «кюлэя» структурларында фяалиййят эюс-
тярмиш кечмиш иллярин сащибкарларындан; сосиал конверсийаны кечмиш вя 
йени игтисади мяканда юз йерини тапмыш номенклатур нцmайяндяля-
риндян; йашлары артыг 30-дан йухары олан вя юз сянятляриндя лайигли йер 
тутмаг ниййятиндя олан истещсалчылар вя зийалылардан; щяля юзляриня 
сянят сечя билмяйян, лакин артыг бизнесин ялифбасыны юйрянмиш эянж ин-
санлардан вя с. Бу йени азярбайжанлыларын, демяк олар ки, щамысы биз-
несин етика вя мядяниййятини тясяввцрляриня беля эятирмирляр. Бир чох 
йени йаранмыш бизнесменляр нцфуздан чох, юз жибляри щаггында дцшц-
нцрляр. Буна эюря дя ющдяликлярин вижданла йериня йетирилмямяси, 
партнйорун марагларына лагейдлик эюстярилмяси, щятта сямими олараг 
ону алдатмаьа чалышма щаллары да олур.  

Ейни заманда, юзляринин вижданлы адыны ян йцксяк дяйяр щесаб 
етмиш, бир чох Азярбайжан тажирляринин, сянайечиляринин вя сащиб-
карларынын да адыны чякмяк олар. Сащибкарларын яксяриййятинин риайят 
етдийи ишин щяйата кечирилмяси принсипляриня истинад етмяк олар. Бунлар 
арасында ашаьыдакылары qeyd etмяк олар: 

Щакимиййятя щюрмят ет. Щакимиййят ишлярин еффектив апарылмасы 
цчцн зярури шяртдир. Щяр шейдя гайда олмалыдыр. Бунунла ялагядар 
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олараг, щакимиййятин гануниляшдирилмиш дяринликляриндяки гайда-
ганун эюзятчиляриня щюрмят бясля.  

Вижданлы вя ядалятли ол. Вижданлылыг вя ядалятлилик сащибкарлыьын 
юзцлц, щалал мянфяятин вя ишлярдя ащянэдар мцнасибятин илкин шяртидир. 
Азярбайжан сащибкары вижданлылыг вя ядалятлилик дашыйыжысы олмаьа 
боржлудур. 

Хцсуси мцлкиййят щцгугуна щюрмят ет. Азад сащибкарлыг дювлятин 
ямин-аманлыьынын ясасыдыр. Сащибкар алнында тяр юз Вятянинин шяряфиня 
зящмят чякмяйя боржлудур. Беля щявяси йалныз хцсуси мцлкиййятя 
дястяк вермякля тязащцр етдирмяк олар.  

Инсаны сев вя она щюрмят ет. Сащибкарлыг тяряфиндян зящмяткеши 
севмяк вя она щюрмят бяслямяк юзцня гаршы севэи вя щюрмят щисси йа-
радыр. Беля шяраитдя марагларын ащянэдарлыьы йараныр, бу ися инсан-
ларда ян рянэарянэ габилиййятлярин инкишафы цчцн шəрaит формалашдырыр, 
онлары юзлярини бцтцн парлаглыглары иля якс етдирмяйя сювг едир.  

Сюзцня садиг гал. Ишэцзар инсан юз сюзцня садиг галмалыдыр: «Бир 
дяфя йалан данышсан, ким сяня инанажаг». Ишдя уьур чох заман ятраф-
дакы инсанларын сяня ня дяряжядя етибар етмясиндян асылыдыр. Ишэцзар 
инсанын сюзц мющцрлц дювлят каьызындан юлчцйя эялмяйяжяк дяряжядя 
йцксяк гиймятляндирилмялидир.  

Юз вясаитинля йаша. Юз эцжцня эюря иш эютцр. Щяр заман юз им-
канларыны гиймятляндир. Юз вясаитлярини нязяря алараг фяалиййят эюстяр.  

Мягсядйюнлц ол. Щяр заман гаршына айдын мягсяд гой. Арзуна 
чатмаг йолунда гябул олунмуш сярщядди ашма. Щеч бир мягсяд мя-
няви дяйярляри кюлэя алтына ала билмяз.  

Беля бир ганунауйьунлуг мювжуддур: халгын тящсил вя мядяни 
сявиййяси ня гядяр йухарыдырса, бу вя йа диэяр жямиййят сивилл (дцн-
йяви) игтисадиййат жыьыры иля ня гядяр йцксяйя галхырса, онун дахилиндя 
инсанларла мцнасибятдя виждансызлыг вя ядалятсизлик елементляри дя бир 
о гядяр аз олур. Юлкя ня гядяр зянэиндирся, «оьурламаг», «алдатмаг» 
типли анлайышлар да бир о гядяр утандырыжы вя мянявиййатдан кянар ще-
саб олунур. Азярбайжанда игтисади позьунлуглар вя алданышларын 
щазыркı парлаглыьы, щяр шейдян яввял, юлкядя йаранмыш шяраитля изащ 
олунур: ганунверижи базанын зиддиййятлилийи вя ашкаржасына кифайятсиз-
лийи, щакимиййят структурлары тяряфиндян бир чох идаряетмя рычагларынын 
итирилмяси, юдянишляrдя вя ямякщаггынын юдянилмясиндяки эежикмяляр, 
щабеля базар мцнасибятляринин щягиги мядяниййятини вя сивил (дцнйяви) 
базар ганунларыны билмямяк иля изащ олунур.  

Харижи ишэцзар даирялярдя беля щесаб едирляр ки, Азярбайжанда 
ишэцзар давраныш цслубу важиб олмамаг, сялигясизлик, сюзцнцн цс-
тцндя дурмамаг вярдишинин олмамасы вя йерли сащибкарларын харижи 
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партнйорлардан шяхсян юзц цчцн щямишя ня ися алмаьа чалышмаг истяйи-
ля фярглянир. Бизим йени йаранан ишэцзар алямин щятта ян йахшы нцма-
йяндяляри беля потенсиал харижи нцмайяндялярля тямасларда удузурлар, 
она эюря ки, онлар, садяжя олараг, юзлярини апара билмирляр. Яввялки 
дюврлярдя харижи сащибкарлар юз совет партнйорларынын кобудлуьуна 
эюз йумурдулар, чцнки онлар юзбашына дейил, щятта ян файдасыз мцга-
вилялярин йериня йетирилмямясиня зяманят верян империйанын сяла-
щиййятли нцмайяндяляри кими чыхыш едирдиляр. Щазыркы дюврдя ися бизим 
коммерсантлар, бир гайда олараг, юз шяхси мцяссися вя ширкятлярини 
тямсил едирляр, онларын потенсиал партнйорда (тяряф-мцгабилдя) йарат-
дыьы тяяссцратдан ися чох вахт щятта пис, дцшцнцлмямиш ишин талейи чох 
асылы олур. Хариждя илляр ярзиндя сынагдан кечмиш ишэцзар партнйорлары 
йцксяк гиймятляндирирляр, йенилярinя ися чох ещтийатла йанашырлар. 

Йалныз юз йарадыжы габилиййятлярини эцжлц шякилдя реаллашдырмаг 
щявяси олан, даима инсанларын тяляблярини юйрянян, йцксяк кейфиййяти 
малларла вя хидмятлярля инсанларын етибарыны газанмаьа чалышан, арасы-
кясилмяз мяняви, пешякар тякмилляшмя, ишэцзар алижянаблыг нцмуняси 
эюстярян сащибкар вя йа коммерсант, йалныз бу инсан щягиги бизнес 
адамы ола биляр вя юзцня, инсанлара, юз юлкясиня файда веря биляр.  

 
§ 3.2. Kommersantın psixoloji portreti 

 
İqtisadi psixologiyanın vacib vəzifələrindən biri коммерсант-

sahibkarın şəxsiyyətinin təsvirinin, psixoloji portretinin (şəklinin) veril-
məsi, onun müxtəlif sosio-mədəni mühitlərə və iqtisadiyyatın müxtəlif 
səviyyələrинə nə dərəcədə uyğun olması məsələsidir. Айдынлашдырмаг 
лазымдыр ки, юлкядя баш верян дяйишикликляр коммерсантын портретиня 
ня дяряжядя тясир эюстярир вя бу дяйишикликляр ясасян щансылардыр.  

Коммерсантын psixoloji portretinin ilk yaradıcılarından biri olan 
Verner Zombart qeyd edirdi ki, sahibkarlıq ruhu – bürokratiya ilə birlikdə 
kapitalist ruhunun tərkib hissələrindən biridir. 

Коммерсант aşağıdakı keyfiyyətlərə malik olmalıdır: 
 nailolma, əldəetmə (mənəvi azadlıq, iradə və qətiyyət, inadlılıq və 

daimilik); 
 təşkilatçılıq (insanları düzgün qiymətləndirmək, onların hərəkət-

lərini əlaqələndirməklə işləməyə məcburetmə qabiliyyəti); 
 tacirlik (məcbur etmədən insanları bir yerə toplama, onlarda öz 

məhsuluna maraq oyatma, inam hissini yaratma qabiliyyəti); 
 işlərin səmərəli aparılması, dərrakəli, qənaətcilik ilə bağlı olan 

təsərrüfatçılıq; 
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 kommersiya nüfuzluluğu və etibarlılığı olan işgüzar mənəviyyat, 
müqaviləyə sadiqlilik və ciddi hesabatın aparılması. 
Kapitalist ruhunun tərkib hissələrindən biri – bürokratiyadır (rəs-

miyyətçilikdir). Bürokratın cəhətləri: şirkətə sadiqlilik, onun mənfəəti 
hesabına işləmə - şəxsi karyera və rifahlıq naminə irəliləmə, kollektiv 
maraq, nizam-intizam, dəqiq təlimatın olması tələbatı, həvalə olunmuş 
funksiyaların дцзэцн йериня йетирилмясидир. 

Sosial-psixoloji nəzəriyyə olan deprivasiya nəzəriyyəsi (depri-
vasiya – fərdilərin və ya qrupların həyati tələbatlarının azaldılması və 
yaxud onlardan məhrum edilmə prosesi deməkdir) çərçivəsi daxilində 
müəyyən olunmuşdur ki, əhalinin sosial cəhətdən sıxışdırılan təbəqələri 
və milli azlıqların nümayəndələri hakim təbəqələrə nisbətən daha yüksək 
sahibkarlıq potensialına malik olurlar. 

Sahibkarlar tərəfindən vergiqoymanın dərketmə problemi: vergilə-
rin müxtəlif səviyyələri şəraitində onların davranışı, vergilərin ödənilmə-
sindən yayınma amilləri və səbəbləri problemi mövcuddur. 

Kross-mədəni (çarpazı) səviyyələrin tədqiqi aktuallıq kəsb edir; 
burada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə milli, etnik, mədəni və eyni zamanda, 
fərdi və sosial qrupların digər xüsusiyyətləri arasında korrelyasıya (asılı-
lıq) müəyyən edilir. Müəyyən olunmuşdur ki, sahibkarın simasında ehti-
yaclarını ödəyən və işçi yeri açan bir şəxs kimi görən ABŞ və Yaponiya 
əhalisindən fərqli olaraq Avropada sahibkar surəti bütövlükdə az po-
zitivdir. Birincisi, bu, onun fəaliyyətinin ictimaiyyətin gözündən gizli və 
müəyyən mənada sirli olması ilə bağlıdır. İkincisi, sahibkarın möhtəkir, 
alverçi, istismarçı kimi qəbul olunması stereotipinin (görünüşünün) 
olması ilə bağlıdır. Üçüncüsü, sahibkarların rəftarının və davranışının iq-
tisadi zərurilikdən irəli gələn qətiliyi ilə bağlıdır. Dördüncüsü, onun mən-
fəətinə və gəlirliliyinə həsədin olması ilə bağlıdır. 

Коммерсант-сahibkarın psixoloji portreti üçün vacib olan key-
fiyyətlər ашаьыдакылардыр: əqli blokda - səriştəli olma, inkişaf etmiş tə-
xəyyülün olması, real fantaziya, inkişaf etmiş hissiyat, perspektiv düşün-
cə; kommunikativ blokda – işçi heyətin işini əlaqələləndirmə bacarığı, 
digər adamlarla sosial-loyal ünsiyyətdə ola bilmə və eyni zamanda, axı-
nın əksinə gedə bilmə qabiliyyəti; motivasiya-iradəlilik blokunda – riskə 
meyillilik, daxili nəzarət, mübarizə etməyə və qalib gəlməyə canatma, 
öz-özünü aktuallaşdırmağa və ictimaiyyət tərəfindən tanınmağa tələbatın 
olması. Коммерсант yaxşı sağlamlıq, tükənməz enerji və nikbinlik (op-
timizm) ilə təsəvvür olunur. 

Qərbi, xüsusilə Amerika motivasiya nəzəriyyələri insanın əsas mo-
tivasiyası kimi onun müvəffəqiyyət qazanmağa can atmasını qəbul edir. 
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Müvəffəqiyyət – hər hansı bir məqsədin əldə olunmasında uğurun 
qazanılması, ictimai tanınma, işdə yaxşı nəticələrin olmasıdır. Коммер-
сант uğurluğunun əldə olunmasına aşağıdakılar təsir göstərə bilər: 

 sadəcə bəxtigətirmə (lazım olan vaxt lazımi yerdə oldu və bu zaman 
imkanı əldən vermədi); 

 sınama və səhvetmə metodundan istifadə etməklə «həmin uduşlu 
variantın» fəal olaraq axtarılması; 

 müxtəlif kombinasiyaların səriştəli qaydada hesablanması və nəzəri 
araşdırmalar əsasında optimal variantın seçilməsi; 

 əlverişli vaxtda məxfi informasiyanın, digər resurs növlərinin əldə 
olunması və onlardan istifadə edilməsi; 

 özünün şəxsi bənzərsiz təcrübəsindən, bacarığından, səriştəliliyin-
dən gəlir gətirən əmtəə kimi istifadə olunması. 
Sahibkarlıq-коммерсант davranışı passivlik dövrünə də malik ola 

bilər, adətən sahibkar fəaldır. 
Коммерсант bazar konyunkturu haqqında təsəvvürə malik olmalı 

və ondan istifadə etməyi bacarmalıdır. Bütün sahibkarlar üçün ümumi 
cəhətlərin, qabiliyyətlərin, səriştələrin olması haqqında o vaxt danışmaq 
olar ki, bu müqayisə sahibkarlıq davranışının çoxsaylı modellərinın 
reallaşdırılmasının bu ya digər forma və istiqamətlərinə uyğun olaraq baş 
verir. Qərbdə onlar bir neçədir. 

 İnvestisiya modeli - «öz qorxusuna və riskinə» əsasən vençur 
investisiya layihələrinin işlənilməsi və tətbiq olunması. 

 İnventor modeli – özünün və ya müştərinin «nou-hau»sunun 
yeridilməsi və yaxud satışı. 

 Təşkilati model – hər hansı bir ideyanın, qeyri-standart qərarların 
həyata keçirilməsinin təşkili, layihənin lazımi resurs növləri ilə 
təmin olunması, kommunikasiyaların, qarşılıqlı əlaqələrin təmin 
olunması. 

 Vasitəçilik modeli – komissiya alınması əsasında hakim (arbitr), 
vasitəçi rolunda çıxışetmə (tərəflərin tələbatları və imkanları 
haqqında bənzərsiz informasiya əsasında). 

 Akvizisasiya modeli – hər hansı bir resursların toplanılması, cəm-
ləşdirilməsi və onların əlverişli vaxtda dövriyyəyə buraxılması. 

 Kommersiya modeli – mallar, xidmətlər, informasiya üçün yeni 
mübadilə kanallarının yaradılması. 

 Konsaltinq modeli – geniş problemlər dairəsi üzrə peşəkar mü-
dafiənin təmin olunması. 

 Konyunktur-oyunlar modeli – qiymət və digər məxfi informa-
siyaların manipulyasiya, kombinə edilməsi. 
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Motivlər: 
 öz taleyinin sahibi olma arzusu; 
 peşəkarlıq fəaliyyətinin digərlərdən uzaqlaşdırılmasını dəf etməyə 

canatma, həyat və işi bir yerə qoyma, «yaşamaq üçün işləmək» 
prinsipini «işləmək üçün yaşamaq» prinsipinə dəyişmək; 

  öz əməyinə görə layiqli mükafatın alınması və özünün maddi 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması arzusu. 

     Коммерсант-sahibkarın keyfiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. Qərarları müstəqil olaraq qəbul edir. 
2. Yeniliyə həssasdır, nəticələrin əldə olunmasına istiqamətlənir. 
3. Konstruktiv tənqidə və tərif üçün açıqdır. 
4. Biznesdə fəal iştirak etməyə can atır, buna görə də, böyük olmayan 

təşkilatda özünü çox xöşbəxt hiss edir. 
5. Cəld inkişafı və yeniliyi sevir. 
6. İşgüzar ətrafda, biznesin genişləndirilməsi zamanı özünü suda olan 

balıq kimi hiss edir. 
7. Özünə qarşı və tərəf-müqabillərinin qabiliyyətlərinə qarşı çox 

tələbkardır. 
Hər bir adamın proseslərin real və ya potensial iştirakçıları olduğu 

və digərlərin həyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bildiyi müasir post-
industrial cəmiyyətdə mənəviyyatın rolu artmaqdadır. Sahibkarlar öz 
statuslarına görə muzdla işə götürdükləri adamların, onu əhatə edən və 
fəaliyyət sferasına daxil olan təşkilatların rifah halını müəyyən edirlər.  
Fəaliyyətin mənəvi təşkil edəni – elə bir meyardır ki, bunun əsasında 
cəmiyyət mümkün ola bilən hərəkətləri qəbul edilə bilinməyən 
hərəkətlərdən ayırır. Mənəvi baxımdan potensial sahibkarları «akulalara» 
və «delfinlərə» ayırmaq olar. İki ölçünün – qətiyyətin və mənəvi istiqa-
mətin kombinasiyası əsasında həyatda davranış tiplərinin təsnifatını 
almaq olar. 
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Şəkил 3.1. Qətiyyət və mənəviyyatın əsasında davranış  

tiplərinin təsnifatı – sosial yönəldilmə 
 
Əməyin sosialligiyasında insanın iqtisadi fəaliyyətdə iştirakın im-

kanlarını və effektivliyini müəyyən edən əmək potensialı nəzərdən keçi-
rilir. Öz mahiyyətinə görə potensial işçinin bir sıra peşəkarlıq və şəxsi 
xarakteristikalarını özündə cəmləşdirir ki, bunların da tərkibi işçilərin 
istehsalat prosesindəki iştirakına qoyulan tələblə müəyyən olunur.  

Сащибкар-коммерсантын шяхси портретиni ашаьыдакы формада 
тясяввцр етмяк олар. 

Cədvəl 3.1. 
Sащибкарын шяхси портрети 

 
Keyfiyyətlər Keyfiyyətin təzahür indikatorları 

1. İmkanların axtarılması  
və təşəbbüskarlıq 

a) Yeni və yaxud qeyri-adi işgüzarlıq imkanlarını görür 
və onlardan istifadə edir; 
b) Vəziyyət məcbur etməzdən qabaq hərəkət edir. 

2. İnadkarlıq  
3. Təkidlilik 

a)  Maneələri dəf etmək üçün dəfələrlə səy göstərməyə 
hazırdır; 
b)  Məqsədə nail olmaq üçün strategiyanı dəyişir. 

4. Riskə hazır olma a)  «Çağırış» vəziyyətlərini və yaxud mülayim riskə 
üstünlük verir; 

b)  Riski azaltma və yaxud nəticələrə nəzarət etmə 
hərəkətlərinə üstünlük verir. 

5. Effektivliyə 
istiqamətlənmə 

a) Əşyaları yaxşı, ucuz, tezliklə düzəltmə yollarını 
tapır; 
b) Mükəmməlliyə nail olmağa, effektivlik standartlarını 
yaxşılaşdırmağa can atır. 

6. İşçi əlaqələrinə cəlb a)  Öz üzərinə məsuliyyət ğötürür və işlərin yerinə 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 

Sosial yönəldilmə 

«balıq» «delfin» 

«xərçəng» «akula» 

Altruizm 

Eqoizm Qətiyyət 
min max 
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edilmə yetirilməsi üçün şəxsi qurbanlara gedir. 
7. Məqsədyönlülük a) Məqsədləri dəqiq ifadə edir, uzunmüddətli görünüşə 

malik olur; 
b) Daimi olaraq qısamüddətli vəzifələri qoyur və onları 
dəqiqləşdirir  

8. Məlumatlı olmağa can-
atma 

a) Müştərilər, malgöndərənlər, rəqiblər haqqında özü 
şəxsən informasiya toplayır; 
b) Özünün məlumatlı olması üçün şəxsi və işgüzar 
əlaqələrdən istifadə edir. 

9. Sistematik olaraq plan-
laşdırma və müşahidə 

a) İri vəzifələri yarım vəzifələrə bölməklə planlaşdırır; 
b) İşlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət prosedurlarını 
işləyir və ya onlardan istifadə edir . 

10. İnandırma və əlaqələr 
yaratma bacarığı 

a)  İnsanlara təsiretmə və inandırma üçün ehtiyatlı 
strategiyalardan istifadə edir; 

b)  Məqsədə nail olmaq üçün şəxsi və işgüzar əla-
qələrdən istifadə edir. 

11. Müstəqillik və özünə 
inanma 

a)  Qaydalardan və digər insanlara nəzarət etməkdən 
müstəqil olmağa can atır; 
b)  Qarşıdurma və uğurun olmadığı zaman ancaq özünə 
güvənir; 
c)  Çətin məsələləri yerinə yetirməkdə öz qabiliyyətinə 
inanır. 

 
§ 3.3. Коммерсийа фирмасынын мядяниййяти 

 
 Ишэцзар етика анлайышы, бцтцн дцнйада вя эениш мигйасларда 

бизим республикада бизнес уьурунун ясас илкин шяртиня чеврилмиш «Кор-
поратив мядяниййят» анлайышы иля гырылмаз шякилдя ялагялидир.  

Корпоратив мядяниййят фирманын бцтцн ишчиляринин давранышыны вя 
тяшкилатын щяйат фяалиййятинин характерини яввялжядян мцяййян едян, 
ишчиляр тяряфиндян бюлцшдцрцлян дяйярляр вя етигадлар, инамлар сис-
темидир.  

Истянилян коммерсийа мцяссисяси вя щяр бир тяшкилат мцряккяб 
бир организмдир вя онун щяйат потенсиалынын ясасы тяшкилаты (вя йа 
корпоратив) мядяниййятдир, инсанларын нəйя эюря бу тяшкилатын цзвляри 
олмасы щиссляри; онлар арасындакы мцнасибятин нежя гурулмасы, онларын 
тяшкилатын щяйат, фяалиййятинин щансы норма вя принсиплярини бюлцшдцр-
мяляри; онларын фикринжя няйин пис, няйин йахшы олмасы, дяйярляр вя нор-
малара аид едиля билян бир чох жящятляр тяшкил едир. Мядяниййят тякжя 
бир тяшкилаты башгасындан фяргляндирмир, щям дя онун перспективдя 
мювжудолма вя фяалиййят эюстярмяк уьуруну яввялжядян мцяййян 
едир.  

Мцасир мцяссисядя иши фярди йох, групвари иш кими нязярдян 
кечирмяк мягясядяуйьундур. Бурадан, инсанлара фяалиййятин харак-
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тери, цмуми гябул олунмуш дяйярляр, фирманын истигамятлянмяси, онун 
фялсяфяси щаггында тясяввцр верян корпоратив мядяниййят имканла-
рынын формалашдырылмасы вя истифадя едилмясинин мцщцмлцйц щаггында 
нятижя айдын олур. Йцксяк мядяниййят менежер цчцн норма вя 
дяйярляр васитясиля идаря етмяк, йерлярдя гярарлары сцрятля гябул етмяк, 
дягиг кейфиййят стандартлары, конкрет юзцнцгиймятляндирмя мейарлары 
тяклиф етмяк имканы йарадыр вя коллеkтивдя баш верян щадисяляри 
комплекс формада баша дцшмяйи тямин едир. Корпоратив мядяниййят 
инсанларда яминлик, юз фирмасы иля фяхр етмяк щиссини зянэинляшдирир, он-
дан мцмкцн ола билян чыхыб эетмя имканына гаршы чыхыр вя бу да фяа-
лиййяти давам етдирмяк имканыны нязярячарпажаг дяряжядя йцксялдир. 
Инсанлар корпоратив мядяниййятин дашыйыжылары кими чыхыш едирляр. Лакин 
дайаныглы корпоратив мядяниййятя малик тяшкилатда онлар, санки 
инсанлардан кянарлашыр вя тяшкилатын иштиракчыларына эцжлц тясир эюс-
тярян, онун ясасыны тяшкил едян норма вя дяйярляря мцвафиг олараг он-
ларын фяалиййятини дяйишиб чевирян атрибута, онун бир щиссясиня чеврилир.  

Корпоратив мядяниййят мцяссисянин щяйатында чох мцщцм рол 
ойнайыр. Буна эюря дя рящбярлик тяряфиндян ян чох диггят йетирилян 
предмет олмалыдыр. Коммерсийа тякжя корпоратив мядяниййятя уйьун 
эялмяли дейил, о, щям дя ондан эцжлц шякилдя асылыдыр, лакин о да, юз 
нювбясиндя, корпоратив мядяниййятин юзцнцн формалашмасы вя инки-
шафына тясир эюстярир. Коммерсийа ишчиляри корпоратив мядяниййят тяж-
рцбясини тящлил етмяли, онун формалашмасы вя йахшы тяряфя доьру дя-
йишмясиня тясир эюстярмялидирляр.  

Тяшкилатын мядяниййяти коллективин цзвляри тяряфиндян сцбутсуз, 
гябул олунан вя бюлцшдцрцлян мцхтялиф фярзиййя вя илкин шяртлярин мц-
ряккяб композисийасыдыр (щямчинин, бязян ифадя едиля билмяйян). Чох 
вахт корпоратив мядяниййят тяшкилатын коллективинин ясас щиссяси 
тяряфиндян гябул олунан идаряетмянин фялсяфяси, идеолоэийасы, тяшкилатын 
дахилиндя вя ондан кянарда мцнасибятлярин вя гаршылыглы тясирлярин 
ясасында дуран дяйярляр, инанжлар, эюзлямяляр, мцнасибятляр вя нор-
малар кими изащ олунур.  

Корпоратив мядяниййятин тящлили заманы цч ясас аны фяргляндир-
мяк лазымдыр. Биринжиси, тяшкилатын цзвляринин юз давраныш вя фяалий-
йятляриндя истинад етдикляри база фярзиййяляридир. Онлар чох вахт инсаны 
ящатя едян мцщити (груп, тяшкилат, жямиййят вя с.) вя ону тянзимляйян 
дяйишкянляри (тябият, заман, иш, мцнасибятлярин характери вя с.) дярк 
етмякля баьлы олур. Икинжиси, инсанын истинад едя билдийи дяйярлярдир (вя 
йа дяйярляр истигамятляри). Дяйярляр щансы давранышын йол вериля билян, 
щансынын ися йол вериля билинмяйян олдуьуну мцяййян етмяйя истига-
мят верир. Бир сыра тяшкилатларда беля щесаб олунур ки, «мцштяри щяр за-
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ман щаглыдыр», буна эюря дя, беля тяшкилатларда ишдя уьурсузлуьа эюря 
мцштярини эцнащландырмаг олмаз. Башга тяшкилатларда ися щяр шей як-
синядир. Лакин дяйярляри гябул етмяк инсана конкрет вязиййятдя нежя 
щярякят етмяйи баша дцшмякдя кюмяк едир.  

Цчцнжцсц, символикадыр(рямзлярдир), бунун васитясиля дяйяр исти-
гамятляри тяшкилатын цзвляриня «ютцрцлцр». Сонунжуларын тяркиби, 
ящямиййяти ишчиляр тяряфиндян «эязяйян» щекайяляр, яфсаняляр вя ясатир-
ляр васитясиля даща там шякилдя ачылыр. Бунун нятижясиндя сонунжулар 
бязян инсанлара ширкятин буклетиндя йазыланлардан даща эцжлц тясир 
эюстярир.  

Корпоратив мядяниййят тяшкилат цзвляри тяряфиндян гябул олунан 
вя инсанлара давраныш истигамятляри верян вя конкрет дяйярлярдя ифадя 
олунан ян ящямиййятли тяклифляр системи кими чыхыш едир.  

Конкрет корпоратив мядяниййяти ашаьыдакы характеристикалар 
ясасында нязярдян кечирмяк олар: 

- юзцнцн вя тяшкилатдакы юзцнцн йеринин дярк едилмяси. Бир щалда 
ямякдашлар тяряфиндян юз ящвалi-рущиййяляринин эизлядилмясиня, башга 
щалда онларын защири тязащцр едилмясиня гиймят верилир. Бязян мцстя-
гиллик вя йарадыжылыг ямякдашлыг йолу иля, башга бир щалда ися фярдичилик 
васитясиля тязащцр едир; 

- коммуникасийа системи вя цнсиййят дили. Шифащи, йазылы комму-
никасийалардан, «телефон щцгугундан» истифадя едилмяси вя комму-
никасийанын ачыглылыьы групдан група, тяшкилатдан тяшкилата фярглянир. 
Ъаргонлар, аббревиатуралар, ямрляр тяшкилатын сащя, функсионал вя ярази 
мянсубиййятиндян асылы олараг дяйишя биляр; 

- харижи эюрцнцш, эейим вя ишдя шяхсиййятин тягдим олунмасы. Уни-
форма вя хцсуси эейимлярин, ишэцзар тярзлярин, сялигялилик, косметика, 
сач дцзцмц рянэарянэлийи вя с. чохлу сайда микромядяниййятлярин 
мювжуд олмасыны тясдигляйир; 

- инсанлар ня иля вя нежя гидалаланырлар, бу сащядяки адят вя яняня-
ляр. Ишчилярин гидаланмасынын тяшкили характерикдир, инсанлар юзляри иля 
йемяк эятирир вя йа тяшкилатын дахилиндяки, йахуд харижиндяки кафетери-
йаларa baş çəkiliр; гидаланма, гида гябулунун дюврилийи вя мцддяти; 
гидаланмайа дотасийалар; мцхтялиф идаряетмя сявиййясиндян олан ишчи-
ляр бирликдя, йохса айрылыгда гидаланырлар вя с.; 

- вахт амилинин дярк едилмяси, она гаршы мцнасибят, ондан истифадя 
олунмасы. Ишчилярдя вахт амилинин нязяря алынмасынын дягиглийи вя нис-
билийи дяряжяси; вахтын бюлцшдцрцлмяси гайдасына риайят едилмяси, буна 
эюря щявясляндирмя; 

- инсанлар арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин характери. Йашына 
вя жинсиня, статусуна вя щакимиййят сявиййясиня, мцдриклийи вя интел-
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лектиня, тяжрцбя вя билийиня, рангына (сырасына) вя протоколуна, дини вя 
вятяндашлыьына вя с. эюря; мцнасибятлярин, ялдя едилян дястяйин, мцна-
гишялярин щялли йолларынын рясмиляшдирилмяси дяряжяси; 

- дяйярлилярин хцсусиййятляри (ориентирляр дясти кими) вя нормалар 
(мцяййян давраныш типи чярчивясиндя fярзиййяляр вя эюзлямяляр системи 
кими). Инсанлар юз тяшкилати щяйатларында няйи гиймятляндирирляр (юз вя-
зиййятлярини, титуллары вя йа ишин юзцнц вя с.), бу дяйярляр нежя сахланылыр; 

- инам, щяйата гаршы оптимист мцнасибят. Рящбярлийя, уьура, юз 
гцввясиня, гаршылыглы йардыма, етик давраныша, ядалятлилийя инам, иш йол-
дашларына, мцштяриляря вя рягибляря, пислийя вя зоракылыьа, тяжавцзя мц-
насибят, динин вя яхлагын тясири; 

- ишчинин тякмилляшдирилмяси просеси, онун маарифляндирилмяси вя йе-
нидян юйрядилмяси. Ямякдашлар тяряфиндян ишин дцшцнцлмüш вя йа ясас-
ландырылмыш шякилдя йериня йетирилмяси; ямякдашлар интеллектя, йохса 
эцжя архаланырлар; ишчилярин мялуматландырылмасы проседуру; мцща-
кимя вя фяалиййятлярдя мянтигин гябул олунмасы вя йа ондан имтина 
едилмяси; сябяблярин изащына йанашмалар; 

- ямяк етикасы вя мотивляшдирмя. Ишя гаршы мцнасибят вя онун 
кейфиййятиня эюря мясулиййят; ишин бюлцшдцрцлмяси вя йа явяз олун-
масы; ишля баьлы вярдишляр; ишин гиймятляндирилмяси вя мцкафатландырма; 
фярди вя групвари иш; хидмяти ирялилямя. 

Тяшкилатын цзвляри эюзлямя (цмид) вя инамлары бюлцшдцряряк 
цнсиййят дилини формалашдырыр, башгалары тяряфиндян адекват гябул олу-
нан фяалиййятляри щяйата кечирир, щамы тяряфиндян баша дцшцлян щисс вя 
емосийалары тязащцр етдирирляр. Бу, онлара тяшкилатын мядяниййятини ин-
терпретасийа етмяйя вя баша дцшмяйя, щадися вя инсанлара юз гиймя-
тини вермяйя, юз ишчи ящатясини дярк етмяйя кюмяк едир. Тяшкилат дахи-
линдя инсанларын вя групларын давранышлары бу бюлцшдцрцлян инам, 
эюзлямя вя фяалиййятлярдян йаранан нормаларла ялагядардыр.  

Мядяниййятин тяшкилатын еффективлийиня тясири бязян чох бюйцк 
олур. Мядяниййятин тяшкилати щяйатын тясиринин ики йолу фяргляндирилир. 
Биринжиси, мядяниййят вя давраныш бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярир, 
лакин мядяниййят тякжя инсанларын ня етдикляриня йох, щям дя буну 
нежя етдикляриня дя тясир эюстярир. Щяр бир фирма гаршысында онун стра-
теэийасынын тяшкилатда мювжуд олан мядяниййятя уйьунлуьу мясяляси 
дурур. Ону ики мювгедян нязярядян кечирмяк олар: верилмиш стратеэи-
йанын уьурлу олмасы цчцн конкрет вязифянин мцщцмлцйц; вязифя вя 
корпоратив мядяниййятин ону тямин едян аспектля бир арайа сыьмасы. 

Тяшкилатын инкишаф мярщялясиндян асылы олмайараг, онун рящбяр-
лийи мядяниййятин инкишафыны ики цсулла идаря едя биляр. Биринжиси, юзцндя 
санки йухарыдан гиймятляндирмяни якс етдирир, бу ися тяшкилатын цзвля-
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ринин яксяриййяти тяряфиндян тяшяббцсля гаршыланыр. Бу, лидерин инандыьы 
дяйярлиляря гаршы щягиги шяхси ющдяликяринин мювжуд олмасыны нязярядя 
тутур. Икинжи, принсипин тятбиги тяшкилатын ашаьы сявиййяляриндян башла-
ныр. Менежерляр бцтцн тяшкилат цзря орада ня баш вердийини излямяли вя 
бу заман аддымбааддым тяшкилати мядяниййятя тясир эюстярмялидирляр.  

Мядяниййят тяшкилатын мцхтялиф щиссялярини бирляшдирян юзцнямяхсус 
«йапышган» кими чыхыш едир. Бунунла йанашы, баша дцшмяк лазымдыр ки, 
яэяр щиссяляр писдирся, онда щятта дцнйада ян йахшы «йапышган» беля 
бцтювц кифайят гядяр мющкям етмяйяжякдир. Дяйярлилярин унифика-
сийасы цзря менежерлярин щяйата кечирдикляри эцндялик иш тяшкилата уьур 
газандыра биляр. Мядяниййятин идаря едилмяси кифайят гядяр узун-
мцддятли просесдир, о, насазлыгларын тез бир заманда тямириня бян-
зямир. Шцурун, эюзлямялярин дяринликляриндя йатан база фярзиййяляри вя 
тяшкилат цзвляринин давраншларыны гыса мцддят ярзиндя дяйишмяк гейри-
мцмкцндцр.  

Фирманын мядяниййят анлайышы юзцня чохлу сайда компонентляри 
дахил едир, лакин онун формалашмасы заманы фирманын ижтимаи нцфузу 
щаггында фикир хцсуси йер тутур. Яэяр сащибкар, менежер юз фирмасынын 
базарда уьурлу олмасыны истяйирся, даими олараг онун имижинин, 
партнйорларын, алыжыларын вя цмумиййятля, жямиййятин ону нежя гябул 
етдийинин гайьысына галмалыдыр. Фирманын нцфузу – юзцндя ямтяя (мал) 
иля баьлы олан там дюври ямялиййатлары (онун конструктив ишлян-
мясиндян тутмуш, сон алыжыйа сатышына гядяр) жямляшдирян мцряккяб 
анлайышдыр. Лакин, тябии ки, йахшы нцфузун формалашмасы просеси бу-
нунла сона чатмыр. Мцштярилярин фирмайа гаршы йахшы мцнасибятини 
дяйишмяз сахламаг чох важибдир. Мцтяхяссислярин гиймятляндирмяляри-
ня эюря, кющня мцштяриляри ялдя сахламаг, йенилярин хош мцнасибятини 
газанмагдан беш дяфя ужуз баша эялир. Буна эюря дя бцтцн фирма ис-
тещлакчыйа истигамятляндирилир. Бу мягсядля фирма мядяниййятинин 
формалашдырылмасына, онун ишчиляринин мцвафиг щазырлыьына чохлу пул, 
заман вя эцж сярф етмяк лазымдыр. Яэяр сатыш шюбясинин бцрократлары, 
кобуд катибя вя йа тез юзцндян чыхан рящбяр гойулан пуллары «кцляйя 
совуражагса», о заман сатыш хидмятиня вя йа дябдябяли реклам кам-
панийасына, бюйцк мябляьдя пуллар хяржлямяк мянасыздыр. Щяр бир 
ямякдаш фирманын нцфузуна эюря юз шяхси мясулиййятини щисс етмялидир, 
буна эюря дя, ишчи щейятдя дцзэцнлцк, диггятлилик вя етибарлылыьы гий-
мятляндирмяк вя тярбийяляндирмяк беля зяруридир.  

Фирманын имижи цчцн дцзэцнлцк вя там мялуматлылыьа ясасланан 
гаршылыглы анлашма васитясиля ащянэдарлыьа наил олма елми, мядяниййяти 
кими чыхыш едян ижтимаиййятля ялагялярин характер вя сявиййяси хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Мцасир шяраитдя паблик рилейшнз жямиййятдя кафи, 
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дцзэцн вя оператив информасийа ясасында фирманын ишэцзар имижинин (си-
масынын) йарадылмасы сяняти вя елми кими нязярдян кечирилир. Бу заман 
имижин вя ишэцзар инсанын – менежерин вя тяшкилатын (фирманын) форма-
лашмасы методлары нязярдя тутулур. Паблик рилейшнз юзцня ашаьыдакы 
башлыжа истигамятляри дахил едир: ижтимаи ряй; ижтимаи мцнасибят; дювлят 
органлары иля мцнасибят; малэюндярянлярля мцнасибят; истещлакчыларла 
мцнасибят; тядгигат вя статистика; кцтляви информасийа васитяляри иля 
гаршылыглы фяалиййят.  

Бир чох Азярбайжан фирма вя ширкятляри артыг бу эцн мятбуатла 
ялагя цзря йахшы тяшкил олунмуш хидмяти бюлмяляря маликдир, анжаг 
чох вахт бу сащядя диэяр мцщцм иш истигамятлярини нязярдян гачырыр. 
Бир гайда олараг, ян йахшы нятижяляря паблик рилейшнзля иш планы ишляниб 
щазырланмыш, онун бцтцн истигамятляри иля гаршылыглы ялагя тямин олун-
муш вя дурмадан йериня йетирян ширкятляр наил олур. Паблик рилейшнзын 
ясасында бцтцн сявиййялярдя (дювлят сявиййясиндян тутмуш, истещлакчы 
сявиййясиня гядяр) цнсиййятин тяшкили дурур. Еффектив цнсиййятин ашаьы-
дакы гайдаларыны тювсийя етмяк олар: 

Щяр заман там информасийа цчцн исрар един; 
Истянилян мялумат садя вя анлашыглы олмалыдыр. 
Мясяляни билярякдян шиширтмяйин, бунунла гиймяти артырмаьа ча-

лышмайын. 
Йаддан чыхармайын ки, сизин аудиторийанызын йарысы гадынлардыр. 
Цнсиййяти яйлянжяли един, артыг дарыхдырыжылыьа вя йа байаьылыьа 

йол вермяйин. 
Цнсиййят формасына diqqət yetiрин, о, щяддян артыг гялиз вя йа 

екстравагант олмамалыдыр. 
Ижтимаи ряйин айдынлашдырылмасы цчцн вахта щейфиниз эялмясин. 
Цнсиййятин фасилясизлийи вя ижтимаи ряйин айдынлашдырылмасы щяйати 

ящямиййят кясб едир.  
Щяр бир цнсиййят мярщялясиндя инандырыжы вя конкрет олмаьа ча-

лышын. 
Паблик рилейшнз сащясиндя чалышан инсандан пешякар биликлярля йа-

нашы, юзцндя там бир шяхсиййяти якс етдирмяк, айыг мцщакимя йцрцдя 
билмяк, эюзял тяшкилатчылыг, идаряетмя бажарыьына малик олмаг вя ян 
ясасы ися цнсиййятжил, эцжлц шяхсиййят вя анаданэялмя лидер олмаг тяляб 
олунур.  

Харижи тяжрцбядя (вя артыг Азярбайжан тяжрцбясиндя), адятян 
фирманын бцтцн ишэцзар мцнасибятлярин тяркиб щиссяси кими чыхыш едян 
имижинин формалашдырылмасында шцбщя олмур. Бу эцн ясаслы имиж олма-
дан бизнесдя уьура, жямиййятин ян мцхтялиф даиряляриндя йцксяк 
нцфуза цмид бяслямяк авамлыг олар. Фирманын имижи анлайышына верил-
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миш фирманын ямякдашлары вя онун мцштяриляри арасында мцнасибятляр 
системи, эейимин фирма тярзи, офисин ергономика вя дизайны дахилдир. 
Фирманын бу хцсусиййятляри мцштяриляря вя ишэцзар партнйорлара (тяряф-
мцгабилляря) фирманын етибарлылыьы вя санбаллылыьы щаггында тясяввцр 
тялгин етмялидир.  

Офислярин ергономикасы (идаряетмя ямяйинин автоматлашдарылма-
сынын техники васитяляри иля тяжщиз олунмасы) вя онларын дизайны (харижи 
тяртибаты) бизим юлкя цчцн щяддян артыг актуал проблемдир. Анжаг 
онун щялли щямишя уьурлу олмур. Бир щалда мцвафиг мцтяхяссислярин 
дявят олунмасы цчцн вясаит чатышмыр, башга бир щалда ися сифаришчинин 
зювгсцзлцйц, онун ямяйин тяшкили гайдаларыны лайигинжя гиймятляндир-
мямяси иши мящв едир. Нятижядя имиждя чох шей итирилир. Визит картынын 
олмамасынын ишэцзар етикетя риайят етмямяк кими гиймятляндирилдийи, 
офисин вя хидмяти кабинетлярин харижи эюрцнцшц дя фирманын нцфузуна 
бюйцк зяряр вурур. Ейни заманда, интерйерин естетик тяртибаты хидмят-
чиляр вя мцштяриляр цчцн ращат аваданлыглар цнсиййят вя иш цчцн ялве-
ришли шяраит йарадыр.  

Фирма тярзинин йарадылмасында хырдачылыг олмур. Ясасы одур ки, 
щяр шей фирма цчцн арзуолунан симасынын формалашмасына хидмят ет-
син. Имижин формалашдырылмасы узун сцрян вя бащалы проседурдур. О, ири 
мябляьдя пул, заман вя шяхси сяй мясряфляри тяляб едир. Фирманын имижи 
онун бизнесдяки уьуру иля ассосиасийа тяшкил етмялидир. Уьур – фирма 
гаршысында гойулмуш мягсядляря мадди, сосиал вя психолоъи ресурсларын 
минимал сявиййядя итирилмяси иля наил олунмасындан ибарятдир. Уьура 
жанатма ашаьыдакы компонентлярдян ибарятдир: юз гярарларына эюря 
мясулиййят дашымаг, гаршыйа мягсяд гоймаг вя она юз эцжц иля наил 
олмаг бажарыьы; мцлайим рискя мейiллилик, тясадцфилийя дейил, юз билик 
вя бажарыгларына эцвянмяк; щяр бир гярарын архасында реал конкрет 
нятижя эюря билмяк бажарыьы.  

Фирманын базар фяалиййятинин уьуру, нятижя етибариля, онун юз мя-
дяниййятини формалашдырмаг габилиййяти иля мцяййян олунур. Буна 
ашаьыдакы принсипляря жидди шякилдя риайят етмяк кюмяк едя биляр: ве-
рилмиш йанашма чярчивясиндя мцяййян мягсядлярин тяйин олунмасына 
апарыб чыхаран фяалиййятлярин дцзэцнлцйцня инам; бцтцн ишчиляр тяря-
финдян цмуми етик дяйярлярин бюлцшдцрцлмяси; мяшьуллуьун тямин 
олунмасы сийасяти; ишин рянэарянэлийинин вя йарадыжы характеринин йцксял-
дилмяси; рянэарянэ вя ардыжыл стимуллашдырма; фирманын имкан вя тялябат-
ларына уйьун олараг карйеранын инкишафы; ямякдашын гярар гябулунда 
шяхсян иштиракы; фирма мядяниййятинин даими олараг инкишафы.  

Корпоратив мядяниййятин мягсяди – фирманын йцксяк мянфяят-
лиliйини ямякдашларын рящбярлийя вя онун тяряфиндян гябул олунан гярар-
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лара гаршы садиглийинин тямин едилмяси, ишчилярдя мцяссисяйя юз иши кими 
мцнасибят эюстярмяйин тярбийя едилмяси цчцн инсан ресурсларынын идаря 
едилмясинин тякмилляшдирилмяси йолу иля тямин олунмасыдыр ки, бу да истещ-
сал менежментинин еффективлийинин максимумлашмасына вя цмумиййятля, 
мцяссисянин фяалиййятинин кейфиййятжя йахшылашмасына эятириб чыхарыр. 
Менежмент юз фяалиййятини ижтимаиййятин щиссляри, мцштяряк ишдя иштирак 
едилмяси цзяриндя жямляшдирир вя ардыжыл олараг еля компанийа образы 
йарадыр ки, бу, онун рящбярляри цчцн зярури олсун. Бу просесин идаря 
едилмяси компанийанын дягиг ифадя олунмуш мягсядляриня, онун 
фундаментал принсипляриня вя инкишафын стратеjи програмларына ясасланыр.  

Бир сыра тювсийяляр тяклиф етмяк олар ки, онларын нязяря алынмасы 
корпоратив мядяниййят кими чохтяряфли анлайышы формалашдырмаьа йар-
дымчы олажагдыр:  

- вярдиш формалашдырын: гаршылашдыьыныз щяр шейи ишиниз цчцн файда 
нюгтейи-нязяриндян нязярдян кечирин; амма ейни заманда партнйо-
рун марагларыны да нязяря алын; 

- щяр заман вердийиниз сюзц вахтында йериня йетирин. Яэяр буну 
едя билмясяниз, бящаня ахтармайын, йени мцддят тяйин един вя сюзц-
нцзцн цстцндя дайанын; 

- фирма цчцн мараг кясб етмяйян тяклифляря гаршы диггятли вя 
обйектив олун, онлары тактики олараг вя мцлайимликля рядд един; 

- юзцнüzя эцвянсяниз дя худбин олмагдан чякинин; 
- бирдягигялик фикир даьыныглыьы кими щеч бир шей менежери эюздян 

салмыр; 
- йаддан чыхармайын ки, сизин фикриниз вя йа мювгейиниз щеч дя 

щяр заман оптимал дейилдир; башга ряй вя мювгеляр дя вардыр – ола 
билсин ки, онлар сизинкиндян щеч дя пис дейилдир; 

- щеч бир уьурсузлуг, позунту вя йа йанылма щалларыны дярин тящ-
лилсиз бурахмайын; 

- инсанларла цнсиййятдя тякжя дейилянляри йох, дейилмяйянляри дя 
баша дцшмяйи юйрянин; 

- ишдя цч шейя истинад един: щирслянмяйин, юзцнцзц итирмяйин вя 
даьылмайын; 

- инсанларын чатышмазлыгларына гаршы сябирли олун (яэяр бу чатыш-
мазлыглар билаваситя сизин бизнеся мане олмурса); 

- йадда сахлайын ки, инсаны тякжя сюз тящгир етмир – jестляр, ми-
мика да чох вахт аз ифадяли олмур; 

- данышыгда, чыхышда тякяббцрлц, юзцндянразы вя гяти тярздян, 
тондан узаг олун, бунда шяхси мянин щяддиндян артыг гиймятлянди-
рилмяси вя ятрафдакылара гаршы лагейдлик ачыг-ашкар сезилир; 
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- щеч вахт нязярдян гачырмайын ки, инсан цчцн алчалмадан даща 
кяскин вя аьрылы щеч ня йохдур. Сонунжу щеч вахт унудулмур вя бяйя-
нилмир. Ядалятсиз давранмагдан горхун – бу, щямишя вя чох тез-тез 
инсанлара тохунур;  

- тяшкилати мцщитин гейри-мадди, защирян нязяря чарпмайан ас-
пектляриня дя хцсуси диггят йетирилмялидир. Инсанларын шцурuнда дярин 
кюк салмыш дцшцнжяляр вя дяйяр орийентирляри идаряетмянин систем вя 
структурунда узунмцддятли вя мцряккяб дяйишикликляр тяляб едя биляр. 
Мядяниййят тяшкилати «эцзэц архасыны» баша дцшмяйя кюмяк едян 
йолдур; 

- мядяниййятин сцрятля трансформасийасына сясляйян тяклифляря 
шцбщя иля йанашын; 

- ямякдашлар цчцн башлыжа тяшкилати рямзлярин (ширкятин ады, лого-
типи, шцарлар) ящямиййятини гиймятляндирин; 

- мядяниййятин эцжляндирилмяси цчцн дюври олараг тяшкилати мяра-
симляр щяйата кечирин; 

- эцндялик фяалиййятиниздя мцжярряд идейалары билаваситя вя бир-
баша формада щяйата кечирин. Менежердян щансы идеаллара истинад ет-
мяли олдуьу вя буну тяшкилати идаряетмя цзря ашаьыйа доьру нежя вер-
мяк лазым олдуьуну баша дцшмяк тяляб олунур. 

 
§ 3.4. Ишэцзар тямасларын мядяниййят вя етикасы 

 
Азярбайжанда вя хариждя щяйата кечирилмиш бир сыра тядгигатлар 

эюстярди ки, бизнесин мящсулдарлыьы цчцн етика вя мядяниййят нюгтейи-
нязяриндян мцкяммял ишэцзар данышыгларын щяйата кечирилмяси биринжи 
дяряжяли ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан Азярбайжан сащибкарлары 
вя менежерляри хцсусиля чох итирир. Мящз буна эюря бу мясяля цзяриндя 
бир гядяр дайанмаг лазымдыр. 

Фирманын менежери ону истянилян базар контраэентляри иля ишэцзар 
ялагялярдя тямсил едян шяхсдир. Партнйорла гаршылыглы тясяррцфат 
мцнасибятляринин нятижяси, нятижя етибариля ися компанийанын малиййя 
саьламлыьы менежерин цмуми гябул олунмуш норма вя гайдлара жидди 
шякилдя риайят едяряк бизнес-тямаслары зяриф шякилдя щяйата кечирмяк 
бажарыьынын, габилиййятинин олмасындан, онун давраныш характериндян 
асылыдыр. Тяжрцбянин эюстярдийи кими, Азярбайжан менежерляри цчцн 
истянилян ишэцзар данышыглары бцтцн тяйин олунмуш етик гайдалара риа-
йят едяряк нязярдя тутулмуш мягсядя наил олмаг, ейни заманда, 
партнйорларда максимал хош тяяссцрат йаратмаг, бунунла да юзцнцн 
вя тямсил етдийи ширкятин имижини формалашдырараг ян радикал формада 
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щяйата кечирмяк бажарыьы хцсуси ящямиййят кясб едир. Демяк олар ки, 
менежерин ясас имижи еля онун юзцдцр.  

Щяр шейдян яввял, бизнес тямасларыnı дцзэцн тяшкил етмяк чох 
vacibдiр. Тяркибиня эюря данышыглар, адятян ашаьыдакы мярщяляляря бю-
лцнцр: иштиракчыларын марагларынын, нюгтейи-нязярляринин вя мювге-
ляринин дягигляшдирилмяси; тяклифлярин мцзакиряси, онлара сцбутларын 
эятирилмяси вя ясасландырылмасы; мювгелярин йахынлашдырылмасы, уйьун-
лашдырылмасы, цмуми разылашманын ялдя едилмяси. Ишэцзар сющбятин 
мцяййян мярщяляляри характерикдир: данышыгларын башланьыжы вя тяк-
лифлярин иряли сцрцлмяси; мараг ойадылмасы вя мцштяринин тялябатларынын 
müəyyən олунмасы; сювдяляшмяйя, данышыгларын апарыжысына вя онун 
тямсил етдийи фирмайа гаршы етибарын формалашдырылмасы; мцгавилянин 
файдаларынын нцмайиш етдирилмяси; онун уьурла йекунлашдырылмасына 
сяйин формалашдырылмасы вя мцгавиля баьланылмасы цзря гярарын гябул 
олунмасы.  

Бир гайда олараг, данышыглар тяряфлярин бир-бириня тягдим олун-
масындан, визит картларынын тягдим олунмасындан вя масанын арха-
сында йер тутулмасындан башланыр, бу заман гонаглара ян йахшы, ра-
щат йерляр верилир. Сонра психолоъи манеяляри арадан галдырмаг вя 
мяжбурсуз, достйана мцщит йаратмаг цчцн кичик чыхыш щиссяси эялир. 
Ишэцзар данышыгларын бу щиссяси лайигинжя гиймятляндирилмялидир. Бу 
заман тяряфляр бир-бирлярини юйрянир вя гиймятляндирир (эейимляри, дав-
ранышлары, мцнасибятляри, реаксийалары, психолоъи вязиййяти), илкин ня-
тижяляр чыхарырлар. Даща сонра марагларын, нюгтейи-нязярлярин гаршылыглы 
дягигляшдирилмясиня, юз мювге вя тяклифлярин изащына кечирляр. Тякжя 
шифащи йох, щям дя йазылы информасийа мцбадиляси эедир. Ясас мясяля 
партнйорда мараг ойатмагдыр. Бунун цчцн ашаьыдакылардан истифадя 
олунур: йени мящсулун эюстярилмяси, юз мящсулунун цстцнлцкляринин 
нцмайиши, башга фирмаларын хош ряйляриня истинадетмя вя с. Яэяр тяклиф 
олунан мящсул цзря кейфиййят сертификаты мювжуддурса, данышыглар 
цзря партнйорун етибарынын газанылмасына наил олунур. Мящсул нцму-
няляринин пулсуз истифадя цчцн тягдим едилмяси дя кифайят гядяр 
еффектив аддымдыр. Юз мящсулунузун вя мцгавиля шяртляринизин рягиб-
лярин мящсул вя мцгавиля шяртляриля мцгайисясини партнйора тягдим 
един вя онун рягибляря мцражият етдийи тягдирдя ня итиряжяйини эюстярин.  

Партнйор тяряфиндян сямими ирадларын иряли сцрцлмяси заманы, 
адятян щяр шейдян яввял, онларın нежя баша дцшмяси нцмайиш олунур, 
щямчинин юз тяклифляринизин ясасландырылмасыны да эцжляндирмяк, йени 
сцбутлара мцражият етмяк лазымдыр. Ирадлар уйдурма да ола биляр, бу 
ися йа партнйорун мцзакиря олунан мцгавиля мясяляляриндя сяриштя-
сизлийи, йа да онун данышыгларын апарылмасында шцурлу формада гясдян 
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чятинликляр йаратмасыны ифадя едир. Партнйору инандырмаьа чалышмаг 
олар. Бурада ашаьыдакы цсуллар еффективдир: 

Данышыглардан йайынма- йаранмыш гейри-ялверишли вязиййятин 
дяйишмясини эюзлямяк, щабеля партнйорун марагларынын ону эцзяштя 
эетмяйя мяжбур едяжяйи цмиди иля мцнагишялярдян узаглашмаг цчцн 
тятбиг олунур. Фасиля цчцн бящаня кими, ялавя мяслящятлярин зярурилийи 
чыхыш едя биляр.  

Артырылмыш илкин тялябляр- маневр етмяк цчцн сащянин йарадылмасы 
амилидир. Партнйор йцксялдилмиш вя йа ашаьы салынмыш гиймятляр тяклиф 
едяряк еля вязиййят йарадыр ки, бу заман о, юз шяхси марагларыны 
итирмядян эцзяштляря эедя биляр. 

Блеф етмя - юзцнцн реал ниййят вя имканлары барядя партнйорда 
йалныш фикирлярин йарадылмасыдыр. Адятян йени башлайан бизнесменляр 
юз имижлярини бязямяк, бизнесдя мющкям мювге тутмасы тяяссцратыны 
йаратмаг цчцн блеф едирляр.  

«Далан вязиййяты» яввялжядян гейри-ялверишли тяляблярин иряли сцрцл-
мяси заманы йараныр. Бу заман она ниййят едилир ки, ялавя чятинликляр 
партнйору даща цзцйола едяжякдир. Данышыгларын позулмасы ону 
эюстярир ки, тяряфлярдян бири, садяжя олараг, зярури информасийанын ялдя 
едилмяси мягсядиля данышыглара башлайыр.  

Данышыглар просесинин узадылмасы тяряфлярдян биринин онда фяал 
иштиракдан чякиндийи, юз мювгейини айдынлашдырмадыьы заман баш ве-
рир, лакин бу заман партнйорда беля бир тяяссцрат йарана биляр ки, сиз, 
садяжя олараг, данышыглар цчцн мцвафиг сялащиййятляря малик де-
йилсиниз.  

Бязян данышыглардан тяркетмя имитасийасы да истифадя олунур – 
тяряфлярдян бири юзцнц еля апарыр ки, о, артыг данышыглардан эетмяк 
истяйир, щягигятдя ися беля бир истяк йохдур. Бурада мягсяд эцзяштлярин 
ялдя едилмясидир. Эедишин имитасийасы юзцндя мцяййян риск дашыйыр.  

Ултиматум, яэяр шяртляри гябул олунмазса, партнйорун данышыг-
лардан эетмяк цчцн реал щазырлыьыны нцмайиш етдирир. Даща еффектив 
аддым гаршылыглы эцзяштляря ясасланан компромисли тяклифлярин иряли 
сцрцлмясидир. Чох вахт тяклифин сон дягигядя иряли сцрцлмяси йахшы 
нятижялянир. Ялавя тялябляр иряли сцрян щеч бир шейля рискя эетмир, чцнки 
имтина едился, о, щямин тялябляри эери эютцря биляр.  

Данышыгларын етикасы вя мцнагишя вязиййятлəрiнiн щялли хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Данышыгларын етикасы данышыглар просесиндя парт-
нйорларын сярбяст цнсиййят кодексини ифадя едян вя сащибкарлыг фяалий-
йятиндя мцяййян мяняви-психолоъи иглим йарадан мяняви-яхлаги кате-
горийадыр. Базар мцнасибятляри етикасы сащибкарларын сосиал мясулий-
йятлилийинi, онларын ижтимаи миссийасыны, мярамыны якс етдирир. Щцгуги 
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нормалар комплексиндян фяргли олараг етика мядяниййятя, ижтимаи 
ряйя, яняня вя вярдишляря ясасланыр. Сон дюврляр Азярбайжанда ети-
кайа, ишэцзар етикетя бюйцк диггят йетирилир. Беля щесаб олунур ки, ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя менежерин уьурунун 15%-и пешякар билик-
лярдян, 85%-и ися цнсиййят йаратмаг бажарыьындан, юзцнц тягдиметмя 
цсулларына малик олмасындан асылыдыр.  

Сащибкар давраныш нормалары чярчивясиндя данышыгларда иштирак 
едян шяхсляр цчцн хцсуси тювсийяляр фяалиййят эюстярир. Онларын 
арасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар: харижи эюрцнцш вя вярдишляр; 
дцшцнжя гайдасы вя танышлыглар; визит картларына гаршы тялябляр; юзцнц 
эюрцшлярдя, жямиййят ичиндя, гонагlıqда апармаг бажарыьы; рясми вя 
гейри-рясми гябул вя эюрцшлярин тяшкил едилмяси.  

Ишэцзар етиканын башлыжа тялябляри чярчивясиндя ашаьыдакылары гейд 
етмяк олар: сон дяряжя дягиглик вя мцтляглик, юз нцфузуна гайьы иля 
мцнасибят бяслямяк, партнйора гаршы диггят вя щюрмят бяслянмяси, 
компромися эетмяйя щазырлыг, азсюзлцлцк. Ишэцзар етика цмуми дав-
раныш мядяниййятиндян башга юзцня щям дя ишэцзар цнсиййятин 
уьуруна йол ачан вя психолоэийайа ясасланан хцсуси цсуллары да дахил 
едир. Ашаьыдакылара истинад едяк:  

Инсанлара, онларын сизя нежя мцнасибят бяслямясини истяйирсинизся, 
еля мцнасибят бясляйин.  

Юз партнйорунузу тянгид етмяйин. Ишэцзар мцнасибятлярдя тян-
гид файдасыздыр, о, гцрура тохунур вя мцдафия олунмаьа вадар едир.  

Башга инсанлар вя онларын ишляри иля сямими шякилдя марагланын. 
Ишэцзар данышыглар заманы тякжя юз марагларынызы йох, партнйорун 
марагларыны да нязяря алын. Яввялжя партнйорун чантасына бахын, 
сонра ися юзцнцзцнкцнц ачын.  

Партнйорда йахшы тяяссцрат йаратмаьа чалышын. Тез-тез эцлцм-
сяйин. Эцлцмсямяйян инсан маьаза ачмамалыдыр. 

Инсанлара адлары иля мцражият един. Инсан цчцн онун шяхси адынын 
сяслянмяси – ян хош мелодийадыр. 

Партнйорла онун цчцн мараглы олан шей щаггында данышын. Сющ-
бятя щазыр олун. Партнйору юйрянин. Бюйцк чятинликлярдян кечмиш ин-
санларла онларын юзляри щаггында данышмаг файдалыдыр.  

Инсанлара комплементляр сюйлямяйи бажарын. Бунун цчцн инсан-
ларын йахшы жящятлярини кяшф етмяк лазымдыр. 

Щеч дя щямишя хош олмайан щягигяти демяк лазым дейил. Яэяр си-
зин партнйор няйися чох баща алыбса, буну она хатырлатмайын.  

Кяскин кцнжлярдян узаг олун. Мцбащисядя цстцнлцк газан-
маьын йеэаня цсулу ондан узаг олмагдыр. Сатыжы мцбащися етмямя-



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

115 

 

 

лидир. Беля демяк олмаз: «Мян сизя сцбут едяжяйям». Бу, «мян сиз-
дян аьыллыйам» демяйя бярабярдир.  

Данышыглара тяряфлярин ряйляринин фяргляндийи суаллардан башла-
майын. Партнйора «йох» демяк имканы вермяйин.  

Партнйора тялгин етмяйя чалышын ки, сизин идейа онун юз идейасы-
дыр. Сатмаьа чалышмаг лазым дейил, она сяй эюстярмяк лазымдыр ки, 
алыжы юзц алмаг истясин.  

Мцасир тяжрцбядя ишэцзар коммуникасийаларын еффективлийи аша-
ьыдакы тяляблярин йериня йетирилмяси иля ялагядардыр: партнйорун сюзцнц 
кясмямяк, мараглы олманы эюстярмяк, сябр нцмайиш етдирмяк, щяр 
заман юзцнц сахламаьы бажармаг, партнйору тянгид етмямяк, суал-
лар вермяк, сярбястлик мцщити йаратмаг, гыжыгландырыжы анлары арадан 
галдырмаг (масанын цстцнц таггылдатмаг, каьызы вяряглямяк вя с. 
кими).  

Щяддян артыг ужадан данышмаг тювсийя олунмур, якс тягдирдя 
партнйорда беля тяяссцрат йаранажагдыр ки, мцяййян идейаны она 
зорла гябул етдирилмяйя чалышырсыныз. Щяддян артыг сакит сющбят ися 
мювгейин юзцня инамсызлыг вя зяифлик тяяссцраты йарадыр. Ясас тяклифляри 
галан сюзляря нисбятян даща йавашдан сюйлямяк вя дягиг ифадя етмяк 
лазымдыр. Гейд едяк ки, гыса жцмляляр узун cümlələrə нисбятян даща 
йахшы дярк олунур. 

Мцнагишяли вязиййятлярин щялли хцсуси ящямиййят кясб едир. Даны-
шыглардакы мцнагишя якс марагларын тоггушмасыны ифадя едир. Мцна-
гишяляр щеч бир заман арзуедилян дейилдир, чцнки онлар инсанлара зяряр 
вурур, мцнасибятляри вя ялагяляри корлайыр. Мцнагишялярин мейдана 
чыхмасынын сябябляриня мягсядлярин мцхтялифлийи, партнйорларıн пси-
холоъи жящятдян бир арайа эяля билмямяси, гейри-гянаятбяхш комму-
никасийалар, сяриштясизлик, тяряфлярдян биринин сялащиййятсизлийини аид ет-
мяк олар. Жидди сябяблярин мювжуд олмасы щеч дя о демяк дейилдир ки, 
мцнагишя баш веряжякдир. Адятян, яэяр щяр ики тяряф мцнагишядян ялдя 
едиляжяк файданын мцмкцн иткилярдян даща аз олдуьуну дцшцнся, 
мцнагишя баш вермир, лакин мцнагишя баш вердикдя онун щялли цчцн 
мцхтялиф методлар тятбиг етмяк лазым эялир ки, бу да, адятян сябябдян 
асылы олур. Чох вахт мцнагишя тямин олунмамыш коммуникасийалар, 
йяни бир-бирини баша дцшмямяк нятижясиндя баш верир. Бурада оптимал 
метод – мювгелярин айдынлашдырылмасыдыр.  

Яэяр мягсядлярин зиддиййятлилийи ашкардырса, онда принсипиал йени 
гярарларын гябулу еффектив методдур. Тяряфляр юз илкин тялябляриндян 
имтина едир вя данышыглары йени ахына эятирирляр. Тяряфлярдян щяр бири 
бир-биринин марагларыны нязяря алмасы вя разылыьа наил олунмасына ча-
лышмасы реалдыр. Мцнагишядян узаглашма да еффективдир вя бу, о за-
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ман баш верир ки, щяр ики тяряф мцнагишяли вязиййятя дцшмямяйя чалышыр, 
мцнагишяйя сябяб олан тяклифи эери эютцрцр. Мцнагишянин юз-юзцня 
щялл олунажаьыны дцшняряк онун щамарлашдырылмасындан да истифадя 
едилир. Бу, мцнагишянин аз ящямиййятли сябяб цзцндян баш вермяси 
заманы олур. Мцнагишянин басдырылмасы алтернатив тяляблярин боьул-
масы вя йа данышыглардан эетмянин имитасийасы иля баьлыдыр.  

Тяряфлярин эцзяштляри гябул етмяйи тяклиф етдикляри вя йа онлары 
рядд етдикляри заман гаршылыглы эцзяштляр даща мящсулдар олур. Бязян 
бу заман васитячиликдян, йяни цчцнжц тяряфин иштиракындан истифадя 
олунур, щямчинин васитячи данышыглар цзря партнйорларын етибарына да 
малик олмалыдыр. Тяряфлярдян бири вя йа щяр икисинин данышыгларын ишти-
ракчыларыны явяз етмяси заманы мцнагишя едян тяряфлярин бюлцшдцрцл-
мяси дя мцмкцн олур ки, бу да бязян онларын психолоъи жящятдян бир 
арайа сыьмамасы иля баьлы олур. Мцнагишялярин щялли заманы цмум-
инсани норма вя гайдалара риайят едилмяси Азярбайжанда сивилизасийалы 
базар игтисадиййатынын формалашдырылмасынын ян мцщцм шяртидир.  

Беляликля, Азярбайжан менежерляринин проблемляри эетдикжя даща 
да чохалыр вя даща да мцряккябляшир. Гярбдя топланмыш тяжрцбядян 
вя Азярбайжан тяжрцбясинин тящлилиндян чыхыш етсяк, ХХЫ ясрин яввялля-
риндя идаряетмя фяалиййятиня фяал тясир эюстярян амиллярин там формада 
учотунун зярурилийи айдын олур. Онлар арасында ашаьыдакылары эюстяр-
мяк олар: 

Тяшкилатларын яксяриййятиндя эетдикжя даща чох мювжуд олан 
стресс, тязйиг вя гейри-мцяййянлик. Буна эюря дя, бажарыглы менежер-
лярдян юзцнц вя юз вахтыны сямяряли идаря етмяк бажарыьы тяляб олунур.  

Яняняви дяйярлярин ерозийасы шяхси дцшцнжя вя дяйярлярин жидди 
шякилдя позулмасына эятириб чыхармышдыр. Нятижя етибариля, мцасир ме-
нежерлярдян юз дяйярлярини мцяййян етмяк бажарыьы тяляб олунур. 

Даща эениш сечим имканы йаранмышдыр. Менежерлярдян щям йе-
риня йетирилян ишин мягсядляринин, щям дя шяхси мягсядлярин дягиг 
мцяййян олунмасы тяляб олунур.  

Тяшкилати системляр мцасир рящбяр цчцн зярури олан тящсил цзря 
бцтцн имканлары тямин етмяк игтидарында дейилдир. Бурадан беля чыхыр 
ки, щяр бир менежер юз даими инкишафыны юзц дястяклямялидир.  

Проблемляр эетдикжя даща да чохалыр, онларын щялли васитяляри ися 
мящдуддур. Нятижя етибариля, проблемляри тез вя еффектив щялл етмяк 
идаряетмя биликляринин даща мцщцм щиссясиня чеврилир.  

Сатыш базарлары, енерjи ресурслары вя мянфяят цчцн даими мцбаризя 
йени идейаларын эенерасийасыны вя дяйишян шяраитляря даими уйьунлаш-
маны тамамиля зярури едир. Буна эюря дя рящбярляр йарадыжы вя 
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вязиййятiнын трансформасийасына чевик реаксийа вермяк габилиййятиня 
малик олмалыдырlar.  

Яняняви ийерархик мцнасибятляр эетдикжя даща да мцряккябляшир. 
Еффектив идаряетмя тялябляри менежерляри бирбаша ямрляря кечмяйяряк, 
ятрафдакылара тясирин мцхтялиф формаларындан истифадя олунмасына щя-
вясляндирир.  

Бир чох яняняви идаряетмя мяктяб вя методлары юз имканларыны 
битирмиш вя эяляжяйин тялябиня жаваб вермир. Бунунла ялагядар олараг, 
йени идаряетмя цсуллары лазымдыр. Менежерляр юз табелийиндя оланлара 
мцнасибятдя даща мцасир йанашмалары мянимсямялидирляр.  

Бюйцк хяржляр вя артан чятинликляр щазырда муздлу ишчилярдян исти-
фадя олунмасы иля баьлыдыр. Щяр бир рящбярдян инсан ресурсларындан 
даща бажарыгла истифадя олунмасы тяляб ediliр. Менежерляр цчцн башга-
ларына йени методлары тез юйрянмякдя вя практики биликлярин мяним-
сянилмясиндя кюмяк етмяк зяруридир. 
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IV ФЯСИЛ. ИШЭЦЗАР ДАНЫШЫГЛАРЫН  
ТЯШКИЛИ 

 
§ 4.1. Ишэцзар эюрцшлярин планлашдырылмасы 

 
Чох щалlarда гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасынын 

уьуру, фирманын жиддилийи щаггында тяяссцрат, йяни ишэцзар даирялярдя 
онун имижи ишэцзар данышыгларын тяшкилиндян асылыдыр. Ишэцзар даны-
шыгларын апарылмасы цчцн орта юлчцлц фирмаларда 2-3 няфяр ямякдашдан 
ибарят протокол групу, бюйцк юлчцлц фирмаларда ися хцсуси протокол 
шюбяляри йарадылыр, кичик фирмаларда беля функсийалар чох вахт фирманын баш 
директорунун кюмякчисиня вя катибяйя тапшырылыр. Ишэцзар эюрцшляр цчцн 
ейни вахтда 10 няфяря гядяр цзвц олан партnйорлар групу иля данышыглар 
апармаг цчцн бюйцк даиряви вя йа овал масасы олан хцсуси эениш вя йахшы 
тяртибатлы отаг айрылыр. Ири фирмаларда сайлары мцхтялиф олан груплар цчцн бир 
нечя данышыг отаьына малик олмаг мягсядяуйьундур.  

Данышыг отаглары фирмадахлили ялагя, бейнялхалг рабитя хятляриня 
чыхмаьа имкан верян факс апараты вя фирманын компйутер шябякяси 
терминалы иля тяжщиз олунмалыдыр. Данышыг отагларынын йанында ичкиляр 
цчцн сойудужулары, чай вя гящвя щазырламаг цчцн електрик жищазлары 
олан отагларын олмасы йахшыдыр.  

Щазырда гонаглары рящбярлийин отаьында гябул етмяк йахшы са-
йылмыр, «Т» щярфи formasında олан маса ятрафында отурмаг ися цму-
миййятля ядябсизлик щесаб олунур. Гонагларын протоколлу шякилдя ишчи 
кабинетлярдя гябулу цчцн кцнждя йасты стулу олан диван йерляшдириля 
биляр. Эюрцшляр вахты дахили вя харижи рабитяли бцтцн телефонлар баь-
ланмалыдыр.  

Фирманын оператив тяркиби данышыглар дюврцнц планлашдырмалыдыр. 
Беля перспектив планлашдырма, адятян коммерсийа фирмасынын уьурлу 
шякилдя базара чыхмаг вя контраэентлярля узунмцддятли мцнасибятляр 
гурмуг ниййяти олдугда тятбиг ediliр.  

Перспектив планлашдырма базарын маркетинг тядгиги, илк реклам 
компанийасынын щяйата кечирилмяси, офертлярин кцтляви пайланмасы, 
коммерсийа мяктублашмасы вя мцгавилялярин шяхси вариантларынын 
щазырланмасы йолу иля мараглы контраэентлярля гаршылыглы мювгелярин 
дягигляшдирилмяси цчцн лазым олан заманы нязяря алыр. Тябии ки, тяряф-
лярин мювгеляринин йахынлашмасы иля мцгавилялярин ян мцряккяб шяртля-
ринин сон олараг разылашдырылмасы цчцн шяхси эюрцшлярə зярурят йараныр. 
Беля зярурятин ортайа чыхмасы заманы тяряфляр эюрцшцн вахты вя йерини, 
щабеля данышыгларын апарылажаьы сявиййяни разылашдырырлар.  
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Анжаг тяжрцбядя тез-тез реклам еланларындан вя йа сатыжыдан 
алдыьы офертдян мцяййян ямтяя иля марагланмыш фирма мцгавиля шярт-
ляринин разылашдырылмасы цчцн тез бир заманда данышыглара эирмяк цчцн 
исрар едир. Беля ситуасийа данышыглара щазырлыг мцддятинин ихтисары, о 
жцмлядян, ямтяя истещсалчысы вя йа малэюндярянин мювгейинин дягиг-
ляшдирилмяси, гиймятлярин щесабланмасы вя тясдиглянмяси, юзцнцн мц-
гавиля вариантынын щазырланмасы цчцн фирманын бцтцн имканларынын ся-
фярбяр едилмясини тяляб едир. Анжаг данышыглар щяр заман ясас мяся-
лялярин щазырланмасы цчцн заманын нязяря алынмасы иля башланмалыдыр. 
Тяжрцбя эюстярир ки, кифайят гядяр щазырлашмадан данышыглара эирмяк 
чох вахт мцгавилянин баьланмамасына эятириб чыхарыр, йахуд да мц-
гавиля щазырлыгсыз тяряфин бурахдыьы кобуд сящвляр вя ясассыз эцзяшт-
лярля бирликдя имзаланыр. Тяяссцф ки, удузмуш тяряф мящз щазырлыгсыз 
олдуьуна эюря мцмкцн нятижяляр вя ялдян бурахылмыш файдалара эюря 
юзцнц мясулиййятли щесаб етмир.  

Азярбайжанда щяйата кечирдикляри ямялиййатлардан щеч олмазса 
ня ися ялдя етмякля кифайятляnян «ал-сат» типли коммерсантлара даща 
надир щаллада раст эялинир. Онлар, адятян жидди илкин щазырлыьа лайигинжя 
диггят йетирмирляр, лакин бу дярсликдя беля тажирлярдян сющбят эетмир. 
Азярбайжан фирмалары тяжрцбясиндя пис щазырланмыш данышыглар 
тяряфлярин кифайят гядяр конкрет ющдяликляри олмайан протоколларын 
имзаланмасы иля нятижялянир. Тяжрцбя эюстярир ки, беля протоколларын 
бюйцк яксяриййяти сон нятижядя рягабят габилиййятли вя гаршылыглы фай-
далы ямякдашлыьа эятириб чыхармыр.  

Шяхси эюрцшляр, телефон вя йа башга рабитя нювляри иля ишэцзар 
тямаслара фирманын бцтцн ишчиляри чыха билярляр, лакин онларын щяр бир 
сявиййяси юз сялащиййят щяддиня маликдирляр. Беля ки, оператив-ком-
мерсийа групунун ишчиляри, ихтисаслашмыш бюлмялярин сырави ишчиляри вя 
фирма рящбярлийинин кюмякчиляри контраэентлярин нцмайяндяляри иля 
баьланмыш мцгавилянин шяртляриндян кянарлашмамаг шяртиля, гаршылыглы 
ющдяликлярин йериня йетирилмясинин эедиши щаггында информасийа мцба-
диляси апара вя башга мясяляляри мцзакиря едя билярляр. Яэяр контра-
эент ишчинин сялащиййятляри сярщяддиндян кянара чыхан мясялянин дяр-
щал щяллиня исрар едирся, бу ишчи утанмадан елан етмялидир ки, верилмиш 
проблемин щялли онун сялащиййятляриндян кянара чыхыр, лакин о, ян гыса 
мцддятдя ону рящбярликля разылашдырыр вя гябул едилмиш гярар haqqında 
məlumat верир. Тяжрцбяли контраэентин эюзцндя беля жаваб йалныз сизин 
фирмайа гаршы дягиг бир тяшкиlат кими етибары артыражагдыр. Тяяссцф ки, 
ишдя щеч дя щамыда коммерсийа интизамынын бу жцр баша дцшцлмяси 
мющкямлянмямишдир.  
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Директорлар фирманын стратеэийасыны юз фяалиййятляринин истигамяти 
цзря мцяййян едирляр. Онлар фирма ишинин еффективлийиня ящямиййятли 
дяряжядя тясир эюстярян мцгавилялярин баьланмасы вя ижрасы цзря ян 
мцряккяб данышыглара шяхсян рящбярлик едирляр.  

Баш директор фирманын цмуми стратеэийасыны мцяййян едир, 
директорларын ишини координасийа едир, директорлар шурасынын сядри кими 
чыхыш едир, ян перспектив контроаэентлярля узунмцддятли ямякдашлыг 
щаггында данышыглара башчылыг едир вя стратеjи мясялялярин щяллиня тясир 
эюстярян ян ящямиййятли мцгавиляляри баьлайыр.  

Мцщцм данышыглардан юнжя, адятян ашаьыдакы шяртляр тящлил 
едилир. Щяр шейдян яввял, фирма нцмайяндясинин щансы сявиййядя гябул 
олунажаьы мцяййян олунур. Сатыжылар, адятян данышыгларын апарыжысыны 
контраэентин нцмайяндяси сявиййясиндя, апарылмалы олан данышыгларын 
хцсусян мцщцм олмасы шяраитиндя ися бир сявиййя йухары кими тяйин 
едирляр. Алыжылар яввялжядян ямтяяйя гаршы мараглы олдугларыны эизлят-
мяк цчцн данышыгларын апарыжысыны бир ранг ашаьы тяйин едя билярляр.  

Яэяр данышыгларын тяшяббцскары кими сатыжы-фирма чыхыш едирся, 
онда данышыгларын апарыжысынын алыжы тяряфиндян щяддян артыг ашаьы 
салынмыш сявиййяси онун мцгавилянин баьланмасына кифайят гядяр ма-
раглы олмамасыны эюстяря биляр. Анжаг бу гайда, демяк олар ки, ка-
питалына вя тижарят дювриййяси щяжминя эюря ейни юлчцлц фирмалар цчцн 
кечярлидир.  

Алыжынын мараглылыьы дяряжясини яввялжядян гиймятляндирмяк 
цчцн контраэент фирма цзря маркетинг вя гиймят шюбясинин сащиб ол-
дуьу сорьу мялуматлары иля таныш олмаг лазымдыр. Беля мялуматлар ол-
мадыгда бу фирма цзря мяслящят компанийасындан, банкдан, Интер-
нет шябякясиндян арайыш эютцрмяк мягсядяуйьундур.  

 
§ 4.2. Коммерсийа данышыгларына щазырлыг 

 
Коммерсийа данышыгларына щазырлыг мцзакиря едилян мясялялярин 

эюзлянилян даирясиндян вя имзаланмаг цчцн планлашдырылан сянядлярин 
характериндян асылыдыр. Данышыгларын нязярдя тутулан предметиндян 
асылы олараг бу данышыглары апаран ишчи ашаьыдакылары етмяйя боржлудур: 

- данышыгларын иштиракчыларыны фирма тяряфиндян сечмяли вя нами-
зядлийи онларын билаваситя рящбярлийи иля уйьунлашдырмалы; 

- иштиракчылара контраэент щаггында сорьу материалы вя зярури 
коммерсийа сянядляри иля таныш олмаьы тяклиф етмяли; 

- данышыглар нятижясиндя имзаланмалы олан коммерсийа сянядля-
ринин юз лайилялярини тяртиб етмяли; 
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- ихтисаслашдырылмыш шюбялярин нцмайяндяляри вя тяжрцбяли 
експертлярля фирманын мювге вя тактикасыны дягигляшдирмяк цчцн гар-
шыдаn эялян данышыгларын мювзусу иля баьлы конйунктур мцшавирялярин 
щяйата кечирилмясинин зярурилийини гиймятляндирмялидир.  

Данышыгларын башланмасынын тяйин олунмуш вахтына эежикмянин 
йол верилмямяси онунла ялагядардыр ки, бу тякжя эежикянлярин мядяни 
сявиййясинин ашаьы олмасыны эюстярмир, щям дя фирманын пис тяшкил 
олунмасыны, партнйора гаршы щюрмятсизлийи вя ишлярдя мясулиййятсиз-
лийини ифадя едир ки, бу да фирма щаггында щяддян артыг гейри-гянаят-
бяхш тяяссцрат йарада биляр. Эежикмяйя щеч бир мяшьуллуг щагг га-
зандыра билмяз вя эюстярилян щяр бир сябяб, садяжя олараг партнйорлары 
даща да гыжыгландыражаqдыр. Яэяр эежикмя щалы баш верибся, йахшысы 
будур цзрля кифайятлянясиниз.  

Даща еркян эялмяйин арзу олунmadıьы онунла ялагядардыр ки, 
бу, эялянлярин юз вахтларыны планлашдыра билмямялярини ифадя едир вя бу 
да планлашдырдыьы иши вахтындан яввял дайаnдырмалы олан гябуледижи 
тяряфин гыжыгланмасына сябяб олур. Харижи фирмалар еркян эялмиш го-
наглары йол эюзляйян дилянчилярин вязиййятиня гойараг онлары гябул ет-
мяйя тялясмир.  

Конраэентин нцмайяндяляри вя йа партнйорла эюрцш адятян 
апарылмалы олан данышыгларын иштиракчыларына йох, кичик персонала тап-
шырылыр. Гябуледижи тяряфин данышыглардакы иштиракчылары гонаглар эяля-
нядяк артыг данышыглар апарылмалы олан отагда олмалыдырлар. Гонаглар 
дахил оларкян иштиракчылар йалныз гонагларла саламлашыр, лакин дяряжя вя 
тутдуглары вязифялярини тягдим етмирляр. Адятян данышыгларын апарыжысы 
гябуледижи тяряфдян маса архасында йер тутмаг цчцн гонаглары дявят 
едир. Бундан сонра маса архасында дявят едян тяряфин иштиракчылары 
яйляширляр, бу заман вязифясиня эюря йухары олан шяхсляр бир-бириляринин 
гаршысында яйляширляр.  

Иштиракчыларын гаршылыглы шякилдя тягдим олунмасы щяр кясин 
данышыглар масасы архасында яйляшмясиндян вя рящбярлярин бир-бириля 
саламлашмасындан сонра баш верир. Сонра рящбярлярдян щяр щансы бири 
юз иштиракчыларыны сойады вя вязифясини билдирмякля тягдим едир. Тягдим 
олундугжа, иштиракчылар юз визит картларыны партнйорлара верирляр.  

Йери эялмишкян, яэяр истяйирсинизся ки, сизин визит картларыныzы 
атмасынлар вя стандарт классерлярдя сахласынлар, йахшы олар ки, стандарт 
юлчцдя (90х50 мм) визит картлары сифариш едясиниз. Ишэцзар инсанлар 
карты онун тямсил етдийи фирма вя йа тяшкилаты, шяхсин сойадыны, адыны, 
атасынын адыны, тутдуьу вязифясини вя дяряжясини эюстярмякля садя тяр-
тибатла тяжщиз етмялидирляр. Картын ашаьы щиссясиндя фирма вя йа 
тяшкилатын цнваны вя телефону, факс вя башга рабитя васитясинин нюмряси 
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эюстярилмялидир. Гызылла чап вя йа рянэли фон – визит картынын сащибинин 
нцфузуну чох чятин ки, артырсын. Бир дяфя Русийанын ири нефт-газ 
компанийаларынын бириндя данышыглар заманы компанийанын рящбяри 
китабын мцяллифиня юз визит картыны тягдим етди вя картын фонунда 
дяниз, палма аьажлары вя эцняш тясвир олунмушду. Айдындыр ки, о, бу 
карты африкан абориэенляринин башчысы иля данышыглар цчцн чыхартдыр-
мышды.  

Щазырда узаг сащил фирмаларынын нцмайяндяляри иля данышыгларда ня 
siqaret чякмяк, ня дя içki ичмяк дцзэцн щесаб олунmур. Данышыг 
масасында щяр заман сяринляшдирижи ичкиляр олур, ейни заманда яэяр 
ичkи bутулкалары мющкям баьланмыш метал тыхажларла тяжщиз едилибся, 
онда онлары яввялжядян ачмаг вя йа масанын цзяриня бир нечя меха-
ники бутулкаачан гоймаг лазымдыр ки, иштиракчылар бу алятляри бир-
бириляриня сырайла ютцрмясинляр вя йа щяр щансы иштиракчыны алят ах-
тармаг цчцн чюля эюндярмясинляр.  

Контраэентин нцмайяндяляриня гысамцддятли истиращят вахты 
айрыжа сервис масасында сярт ичкиляр тяклиф етмяк олар. Йахшысы будур 
хцсуси бюйцк бадялярдя бир аз йахшы конйак тяклиф едилсин, чцнки 
инсанлар йахшы конйакы ичмякдян чох онун ийиндян зювг алырлар. 
Конйакдан сонра лимон йемирляр.  

Планлашдырылмыш мцгавилянин вя йа башга мцщцм сянядин уьурла 
имзаланмасы заманы бир жцт шампан шярабы тяклиф олунмасы нязакятли 
щесаб олунур. Данышыг иштиракчыларынын «йуйулмасыны» апармамаг 
цчцн «Формула-1» йарышларында гябул олундуьу кими, шампан шярабы 
протокол групу ишчиляри тяряфиндян яввялжядян бадяляря сцзцлмяли вя 
яввялжя данышыгларда иштирак едян ханымлара, даща сонра гонаqлара, 
сонда ися гябуледижи тяряфин нцмайяндяляриня синидя тягдим едилмя-
лидир. Гябуледижи тяряфдян олан данышыгларын апарыжысы данышыгларын 
уьурла йекунлашмасы мцнасибятиля щамыны тябрик едир. Тост демяк 
дцзэцн щесаб олунмур.  

Яэяр гябуледижи тяряф контраэентин нцмайяндясини гялйаналтыйа 
дявят етмяйи планлашдырмырса, онда сящяр данышыгларыны еля щесабла 
тяйин етмяк лазымдыр ки, онлары ян эежи 11-11.30-да битирмяк олсун. 
Яэяр гябуледижи тяряф гонаглары нащара дявят етмяйи планлашдырмырса, 
онда йахшы олар ки, данышыглар иш эцнцнцн сонуна тяйин едилсин.  

 
 
 
 

§ 4.3. Данышыгларын апарылмасы гайда вя тактикасы 
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Данышыглары ким апарыр. Интизамлашдырылмыш формада ишэцзар даны-
шыглары рящбярлик тяряфиндян тяйин едилмиш шяхс апарыр вя о, данышыгларын 
щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. Фирма-
нын йердя галан нцмайяндяляри сусмалы вя апарыжы тяряфиндян мцяййян 
мясяля иля баьлы сюз верилдикдя юз фикрини билдирмялидир. Хорла чыхышлар-
дан гачмаг лазымдыр, чцнки данышыгларын апарыжысы фирма цчцн ян ялве-
ришли компромися наил олунмасы цчцн проблемин мярщялялярля мцзаки-
рясини яввялжядян фикрян мцяййян едир. Мисал цчцн, алгы-сатгы мцга-
вилялярин шяртляринин разылашдырылмасы мцяййян мянтиги ардыжыллыьа табе 
етдирилир. Хцсусиля гиймятлярин разылашдырылмасына гядяр ямтяялярин ха-
рактеристикасыны дягигляшдирмяк, малэюндярмялярин базис шяртляри цзря 
разылашмаг, сыьорталама, зяманят, юдяниш шяртляри вя с. мясяляляри щялл 
етмяк лазымдыр. Гаршылыглы санксийалары разылашдырмг вя гаршылыглы ющ-
дяликляри мцяййян етмяк тяляб олунур. Подрат мцгавиляляринин, васи-
тячи разылашмаларын, гаршылыглы ирадларын щяллинин вя с. шяртляринин разы-
лашдырылмасы юзцнцн мянтиги ардыжыллыьына маликдир.  

Бцтцнлцкдя данышыглар просеси гаршылыглы компромислярин ардыжыл 
зянжириндян ибарятдир вя разылашдырылмыш шяртлярдян имтина етмяк дцз-
эцн щесаб олунмур. Ялбяття ки, артыг разылашдырылмыш шяртя йенидян ба-
хылмасына гайытмаг да олар вя контраэент бундан имтина етмяк цчцн 
формал щцгуга малик дейилдир, лакин о, мцтляг бундан истифадя едя-
жякдир, юз нювбясиндя, онун цчцн ян ялверишсиз олан яввялляр наил 
олунмуш компромися йенидян бахылмасына гайыдажагдыр.  

Буна эюря дя данышыгларын хаотик олараг хорла апарылмасы, бир 
гайда олараг, игтисади жящятдян удузмайа сябяб олур вя жидди гайда 
иштиракчылар тяряфиндян она гаршы етибарсызлыг вя йа щцгугларынын мящ-
дудлашдырылмасы кими нязярдян кечирилир. İştirakçılar баша дцшмялидирляр 
ки, онларын вязифяси данышыгларын апарыжысынын мяслящятчисидир.  

Данышыгларда тяшяббцс гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг 
цчцн ян мцщцм ящямиййят кясб едир. Данышыглардакы тяшяббцс чох 
щалда данышыгларын апарыжысынын тяжрцбясиндян, мцзакирялярин вя йе-
кунларын вурулмасынын ясасына гойулмалы олан сянядлярин лайищяляринин 
яввялжядян дягиг олараг ишлянмясиндян асылыдыр. Щяр заман чалышмаг 
лазымдыр ки, мцзакирялярин ясасына Сизин тяряфиниздян ишляниб щазырлан-
мыш вя ящямиййятли дяряжядя марагларынызы мцдафия едян сянядляр го-
йулсун.  

Бу заман баша дцшмяк лазымдыр ки, баланслашдырылмыш данышыг-
ларда контраэент Сизин лайищянин бир чох шяртлярини дяйишмяйи тяклиф едя 
биляр, амма тяшяббцсун сахланмасы ашаьыдакындан ибарятдир. Бирин-
жиси, дахил едилмяси контраэент тяряфиндян ясасландырыла билян чохлу 
сайда дяйишикликляря бахмайараг, Сизин лайищянин башлыжа идейасыны 
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сахламаг, адятян мцмкцн олур. Икинжиси, контраэент дяйишикляр дахил 
етмяйи тяклиф едяркян тямянначы (хащиш едян) вязиййятиня дцшцр, сиз ися 
компромислярин йумшалдыжы вариантларыны тяклиф етмяк щцгугу газа-
нырсыныз. Сон нятижядя, адятян юзцнцн сянядляр лайищясини дягиг олараг 
ишлямиш вя онларын данышыгларын ясасы кими гябул оlунмасы цзяриндя ис-
рар едян тяряф удур.  

Тяяссцф ки, Азярбайжан фирмаларынын консултасийа тяжрцбяси 
эюстярир ки, харижи партнйорларла мцнасибятдя онлар, практики олараг 
юзлярини марагларынын мцдафияси цчцн даща аз файдалы мювгейя чыха-
раг тез-тез юзляри харижи фирмалара мцгавиля вя разылашмаларын лайищя-
лярини тяртиб етмяйи тяклиф едирляр.  

Данышыглар апармаг бажарыьы – данышмаг йох, контраэенти динля-
мяк бажарыьыдыр. Тяжрцбяли коммерсантлар чох вахт айры-айры суал вя 
репликаларла контраэенти данышдырмаьа чалышырлар ки, бу да онлара яв-
вялжядян онун мювгейини тящлил етмяйя вя якс дялиллярин мцмкцн ва-
риантлары щаггында дцшцнмяйя имкан верир.  

Сивилизасийалы данышыгларда контраэентин сюзцнц кясмяк дцзэцн 
щесаб олунмур. Буна эюря дя юз фикирлярини гыса, лакин щяжмли чатдыр-
маьы бажармаг лазымдыр. Айры-айры мясяля цзря щяр бир тяряфин фикирляри 
2-3 дягигядян чох вахт апармамалыдыр. Юз мювгейини узун мцддят 
анлатмаьа чалышмаг онун кифайят гядяр ясасландырылмамасыны эюстярир 
вя халис инсан реаксийасы олан чохсюзлцлцкдян гыжыгланмайа сябяб 
олур.  

Данышыгларын тяржцмячи васитясиля апарылмасы. Яэяр апарыжы вя да-
нышыгларын бцтцн иштиракчылары харижи дилдя сярбяст данышырларса, йяни ха-
рижи дилдя дцшцнцрлярся, онда данышыглары тяржцмячисиз апармаг олар. 
Яэяр апарыжы мцвафиг сюзляри ахтармалы вя фели щансы заманда ишлят-
мяйи дцшцнмяли олурса, онда йахшысы будур ки, данышыглар тяржцмячи-
нин кюмяйиля щяйата кечирилсин.  

Иш орасындадыр ки, мцряккяб данышыглар контраэентлярин дялилляри-
нин тящлили цзяриндя максимал мяркязляшмяни, бейиндя кцтляви сайда 
якс дялил вя компромис тяклифляринини дцшцнцлмясини тяляб едян щяддян 
артыг емосионал просесдир. Мисал цчцн, алман психологлары мцяййян 
етмишляр ки, яэяр щямсющбятлярдян бири суала вя йа партнйорун тяк-
лифиня 4 санийядян чох мцддят ярзиндя жаваб вермирся, бу, аргумент-
лярин олмамасы цзцндян онун фикринин дайаныглыьыны ифадя едир.  

Буна эюря дя, щятта харижи дилдя сярбяст данышан коммерсант-
лара беля мцряккяб данышыгларда тяржцмячинин хидмятляриндян истифадя 
етмяк тювсийя олунур. Бу щалда апарыжы контраэент тяряфиндян ифадя 
едилян тяклифи сярбяст баша дцшяряк дейилянляри дцшцнмяк вя ялавя жа-
ваб вермяк цчцн 5 санийядян 20 санийядяк вахт ялдя едир. Мцряккяб 
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вя мясулиййятли данышыглара рус дилини кифайят гядяр йахшы билян Гярб 
фирмаларынын нцмайяндяляри юз тяржцмячиляри иля бирликдя эялирляр.  

Ялбяття ки, садя данышыгларда, мисал цчцн, илк тямасларын тяйин 
едилмяси вя йа асан ирадларын щялли заманы дили кифайят гядяр йахшы ся-
виййядя билдикдя тяржцмячисиз кечинмяк олар, лакин беля олан щалда 
щяр заман данышыгларда иштирак едян групун бцтцн цзвляринин харижи 
дили ейни сявиййядя билиб-билмядиклярини фикирляшмяк лазымдыр, буна ися 
щяддян артыг надир щалларда раст эялинир, хцсусиля йени коммерсийа 
структурларында.  

Габаглайыжы чыхыш. Тяяссцф ки, коммерсантлар еля ситуасийалара 
дцшцрляр ки, фирма бу заман ющдялийин позулмасына эюря там эцнащ-
кар олур вя зярярлярин юдянилмясини ултимасийа иля тяляб етмяйя, ола бил-
син ки, щятта эяляжяк ямякдашлыгдан имтина етмяйя щазыр олан щирс-
лянмиш контраэентля эюрцшмяк лазым эялир.  

Беля щалларда баш верянляря эюря дяриндян цзр истяйяряк парт-
нйору габагламаг, контраэентдя йаранмыш чятинликляри анладыьыны вя 
йаранмыш вязиййяти дцзялтмяк цчцн щяр шейя щазыр олдуьуну гейд ет-
мяк, йяни контраэентин «тярини шяхсян юзцнцзцн чыхармаьа» чалышмасы 
лазымдыр. Тябии ки, габаглайыжы фикирдя мцзакиря олунан проблемин 
кяскинлийини ещтийатла азалтмаг тяляб олунур. Тяжрцбя эюстярир ки, да-
нышыгларын беля башламасы тез-тез мцсбят еффект верир, онлары фирма 
цчцн минимал зярярля вя контраэент гаршысында имижин горунмасы иля 
конструктив ахына эятирмяйя имкан йарадыр.  

Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олунмасында мягсядйюнлцлцк 
уьурлу данышыгларын ян мцщцм шяртляриндян биридир. Чох вахт кон-
траэент тяряфдян олан апарыжы юз мювгейинин мцдафияси цчцн кифайят 
гядяр дялиля малик олмадан (мисал цчцн, гябул олунмуш ющдяликлярин 
йериня йетирилмясиня эежикмя заманы) данышыглары ясас проблемин щял-
линдян кянарлашдырмаьа чалышыр вя бу заман ящямиййятсиз мясяляляри 
мцзакиря етмяйи тяклиф едяряк диггяти лазымсыз деталлар цзяриндя жям-
ляшдирир. Бу щалда хцсуси мятанят эюстярмяк вя мцлайимжясиня мцза-
киряляри конструктив ахына доьру гайтармаг лазымдыр.  

Яэяр данышыглар заманы контраэетин юзцня гулаг асмаг вя йал-
ныз юз фикирлярини инкишаф етдирмяк мейiллилийи йаранарса (беля инсанлара 
кифайят гядяр тез-тез раст эялинир), юз тяклифлярини онун тяряфиндян ифадя 
едилмиш мювгейин инкишаф етдирилмяси кими вермяйя чалышмаг лазымдыр. 
Тяяжжцблц дейилдир ки, тяжрцбя эюстярир ки, бу, яэяр зяриф шякилдя тяг-
дим едился, кифайят гядяр еффектив цсулдур.  

Данышыгларын психолоъи атмосфери онларын мящсулдарлыьынын мц-
щцм амилидир. Данышыгларын апарыжысынын шяхсиййятини контраэет тяря-
финдян онун тутдуьу мювгедян айырмаьы бажармаьы юйрянмяк ла-
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зымдыр. Данышыгларын нятижясиня эюря мясулиййят дашыйан шяхсляр юз фир-
маларынын коммерсийа марагларыны мцдафия едян хидмятчилярдир. Бу, 
онларын хидмяти ющдялийидир. Əэяр контраэент сярт, ялверишсиз мювге 
тутурса, бу, о демяк дейилдир ки, о пис адамдыр. Баша дцшмяйи юйрян-
мяк лазымдыр ки, «сиз бир гайыгдасыныз» вя партнйорун сизя гаршы щюр-
мят бяслямясини тямин етмяк лазымдыр. Фикирляр щеч бир щалда даны-
шыглар цзря партнйорун шяряфиня, онун милли мянлийиня, онун фирмасы-
нын нцфузуна тохунмамалыдыр. Щятта гейри-сящищ формада едилмиш 
ядалятли ирад беля щяддян артыг мянфи реаксийайа сябяб ола биляр. Тяж-
рцбя эюстярир ки, данышыгларда гейри-ялверишли атмосфер щяр заман, 
щятта ян мцряккяб проблемляр цчцн беля гаршылыглы ялверишли компро-
мис щялляри тапмаьа имкан верир.  

Анжаг щяр заман, данышыгларын иштиракчыларынын айыг вя «дям» 
щалда гужаглашдыглары, юпцшдцкляри, «сянля» данышмаьа кечдикляри, 
ябяди достлуг щаггында анд ичдикляри заман хейирхащлыг вя тяклифсизлик 
арасында айырыжы хятт чякмяк лазымдыр. Щяр заман йадда сахламаг 
лазымдыр ки, тяклифсизлик даща аз тяжрцбяли сийасятчиляр вя коммерсант-
лар тяряфиндян ясасландырылмамыш эцзяштляря апаран йолдур.  

Щагг газандырылмыш компромисляря йол. Данышыглар просеси юзцн-
дя ардыжыл компромисляр зянжирини якс етдирир. Ясасландырылмыш вя гар-
шылыглы файдалы компромисляр тапмаг бажарыьы ясасян ики башлыжа шярт-
дян асылыдыр. 

Бу, щяр шейдян яввял, данышыгларын апарыжысынын коммерсийа фяа-
лиййятинин битишик истигамятляринин эениш диапозонунда, мисал цчцн, 
дахили вя бейнялхалг щцгуг мясяляляриндя, дахили вя харижи щесаблаш-
маларын мцасир системиндя, базарын конйунктуру вя гиймятямяля-    
эялмя, няглиййат вя сыьорта, ялдя едилян вя сатылан мящсулларын кейфий-
йят характеристикалары вя с. сащялярдя йцксяк сяриштялилийидир.  

Икинжиси, бу, данышыгларын апарыжысынын мяняви хцсусиййятляридир. 
Характерляриндя компромисетмя габилиййятинин олмадыьы кифайят гя-
дяр аьыллы вя савадлы инсанлар вар, чцнки онлар юз фикирлярини сон анда 
щягигят щесаб едирляр. Тяжрцбя эюстярир ки, онларын менталитетини чох 
надир щалларда дяйишмяк мцмкцн олур вя яэяр онлар Сизин фирмада 
ишляйирлярся, йахшы олар ки, онлара инсан фяалиййятинин башга сащяляриндя 
юзлярини сынамаьы тяклиф едясиниз.  

Щямчинин, йухары рящбярлийин бцтцн проблемляри щялл етмяйя га-
дир олмасыны дцшцнмяк рущунда тярбийя олунмуш Азярбайжан инсан-
ларынын мянявиййатынын хцсуси жящятиня дя фикир вермяк лазымдыр. Буна 
эюря дя, яэяр данышыглар просесиндя щяр щансы мцряккяб проблемляр 
комплексини щялл етмяк мцмкцн олмурса, азярбайжанлы мцтяхяссис-
ляр, адятян кюмяк цчцн рящбярлийя мцражият едирляр. Чох вахт мяся-
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лянин спесификасы вя деталлары щаггында щеч дя дярин биликляри олмайан, 
лакин тутдуглары вязифянин йцксяклийинин автоматик олараг онларын 
биликлярини артырдыьыны дцшцняряк спонтан ихтийари гярарлар гябул ет-
мяйя адят етмишдирляр. Беля гярарларын гябул едилмясиндян сонра ижра-
чылар чох вахт рящбярлик тяряфиндян гябул олунмуш гярарларын ясассыз-
лыьынын йумшалдылмасы цсулларыны ахтармаьа мяжбур олурлар. Харижи 
фирмаларла иш тяжрцбясиндя тез-тез харижи партнйор тяряфиндян олан да-
нышыглар апарыжысынын мясялянин юйрянилмясини тяхиря салмаьы вя ком-
мерсийа фяалиййятинин айры-айры истигамятляриндя експертляри ядалятли 
олараг даща сяриштяли щесаб едяряк, тяклифлярин експертляр сявиййясиндя 
щазырланмасыны тяклиф етдийи башга йанашма иля растлашырсан. Тяжрцбя 
эюстярир ки, мцряккяб проблемлярин щяллинин беля цсулу даща мящсул-
дардыр вя коммерсийа фирмаларыnın коллективи цчцн тярбийяедижи ящя-
миййят кясб едир.  

Данышыглардан галан тяяссцрат контраэентлярля ишэцзар ялагялярин 
сахланылмасы перспективи цчцн чох мцщцмдцр. Щятта яэяр данышыглар 
файдасыз олса беля, щяр заман контраэентдя Сизин фирма щаггында ола 
билсин ки, сярт, амма кифайят гядяр сямими вя етибарлы партнйор кими 
тяяссцрат галсын. Коммерсийада щяр заман истянилян, щятта ялверишсиз 
вя щазыркы анда перспективсиз тясир баьышлайан партнйорларла беля 
«кюрпцляри йандырмамаг» гайдасына риайят етмяк лазымдыр. Иш тяж-
рцбяси эюстярир ки, яввялдян дцшцнцлмцш вя йа щятта тясадцфи тямаслар 
нятижясиндя беля кифайят гядяр бюйцк заман мцддятиндян сонра фир-
малар гаршылыглы марагларын башга сярщядлярини дя тапыр вя гаршылыглы 
файдалы ямякдашлыьы йениляндириrляр.  
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V ФЯСИЛ. MAL ÇEŞİDİNİN 
FORMALAŞDIRILMASININ  

KOMMERSİYA STRATEGİYASI 
 

§ 5.1. Malın yaradılması 
 
Hər bir mala qarşı qoyulan əsas tələb – alıcının tələbatının ödə-

nilməsidir. Təbiidir ki, malların işlənilməsi və hazırlanması zamanı təkcə 
gələcəkdə istehlakçı tərəfindən mütləq tələb olunacaq və bunun nə-
ticəsində də biznes adamlarına mənfəət gətirəcək yeni əşyanın və yaxud 
xidmətin yaradılması haqqında düşünmək lazım deyildir.  

Bunlar hansı mallar və yaxud xidmətlər olmalıdırlar? 
İstənilən hər hansı bir malı (əşyanı, xidməti) üç səviyyədə nəzərdən 

keçirmək lazımdır. Birinci – malın niyyəti (ideyası). Bu səviyyədə söhbət 
heç də real əşyadan və yaxud xidmətdən deyil, gələcəkdə bu mala olan 
ehtiyacdan və onun ödədiyi tələbatdan gedir. Bu mənada belə demək olar ki, 
kosmetika insanı xaricən daha yaraşıqlı etmək üçün nəzərdə tutulur 
(«təbiətə kömək etmək»). Bunu təcrübəli biznes adamları çox gözəl başa 
düşürlər. 

Sonrakı səviyyə - əşya və yaxud xidmətin real həyata keçirilməsi. 
Bu zaman mal aşağıdakı cizgiləri qazanmalıdır: lazımi xüsusiyyətlər 
dəsti, keyfiyyət, xarici görünüş (bəzədilmə), adı (markası), qablaşdırma. 

Sonuncu səviyyə - malın özü və ona əlavə olunan xidmətlər (servis) 
və fayda. Son vaxtlarda aşağıdakı malları fərqləndirirlər: 

- uzunmüddətli istifadə olunan mallar (mebel, geyim, texniki 
vasitələr); 

- qısamüddətli istifadə olunan mallar (qida, kosmetika, kağız 
dəsmal və s.). 

Bundan başqa, gündəlik tələbat (elektrik enerjisi, şəhər nəqliyyatı), 
daimi tələbat (diş məcunu, şəkər, sabun), fövqəladə hallar üçün (epi-
demiyalar zamanı dərmanlar) malları da fərqləndirmək lazımdır. 

Qabaqcadan seçilən mal qrupları (mebel, geyim, avtomobillər) da 
mövcuddur ki, bunlar da öz növbəsində geniş istehlaklı, həm də fərdi is-
tehlak mallarına bölünə bilər. Ayrıca olaraq unikal, bənzərsiz malları və 
yaxud xüsusi tələb olan malları (əntiq malları, xüsusi dəbli geyimlər, 
bahalı avtomobillər və s.) nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Məsuliyyətli mal qruplarını passiv tələb olan mallar təşkil edirlər ki, 
bunlar haqqında alıcının məlumatı yoxdur və onları cəhdlə istehlakçıya 
doğru yeritmək lazımdır. Bunların hamısı demək olar ki, yeni mallardır 
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və yeni xidmət formalarıdır, həmçinin onların bəziləri demək olar ki, 
nadir hallarda istifadə edilirlər və onlar geniş reklam olunmurlar. 

Malların əhəmiyyətli hissəsini sənaye təyinatlı mallar təşkil edir. 
Bunlar ilk növbədə materiallar və detallar (o cümlədən, xammal və yarım-
fabrikatlar), əsas fondlardır (stasionar qurğular, köməkçi avadanlıq) və s. 

Bütün adları çəkilən mallar və xidmətlər satış şərtləri və imkanları, 
alıcı dairəsi, satış yeri və bazar fəaliyyətinin digər vacib elementləri ilə 
əhəmiyyətli qaydada fərqlənirlər. 

Malin yaradılması – onun əmtəə markası ilə, yəni mala elə bil ki, 
ad verilir, şəkli və yaxud onların hər ikisinin birləşməsi ilə təmin 
olunması imkanını nəzərdə tutur. Malın firmanın markası ilə birgə təklif 
olunması onun qiymətliliyini artırır. Mal sahibinin həmin mala sahiblik 
hüququnu qoruyan marka - əmtəə nişanı adlandırılır. 

Malın yaradılmasında mühüm rollardan birini onun qablaşdırılması 
oynayır. Daxili və xarici qablaşdırmanı fərqləndirirlər. Daxili qablaşdır-
ma malın özünün yerləşdirilməsi (məsələn, ətirlər üçün şüşə flakon) 
üçün, xarici isə - daxili qabı qorumaq (məsələn, flakonlu ətir üçün fut-
lyar, qab) üçündür. 

Qablaşdırma firma qablı ola bilər və bu halda o, əmtəə markasını 
tamamlayır. 

Özünəxidmətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qablaşdırma öz üzərinə 
yeni funksiyaları götürür. Onun köməyilə, məsələn, malların alıcılara da-
şınması, malın dəyərinin ödənişinə nəzarət, malın reklamı və s. asanlaşır. 

Müasir elmi-texniki proses, yeni materiallar və texnologiyalar qab-
laşdırmanın təkmilləşdirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. O, daha çox 
öz üzərinə malın qorunması funksiyasını (hermetikliyi - kip olması, sax-
lanılmanın etibarlı olmasını) götürür, malın istehlakında rahatlıq (stəkan, 
boşqab və s. formasında qablaşdırma) yaradır. Aerozol (tozvari) qablaş-
dırılması maye malların tətbiqi imkanlarını genişləndirir. 

İstehlakçının malı alma barəsində qərarı daha çox müşayiət edən 
mallardan və ticarət xidmətlərinin alınmasından (servisdən) asılıdır. 
Bazarı öyrənən xidmətlər müəyyən etməlidirlər ki, bunlar hansı xidmətlər 
olmalıdır, onların səviyyəsi necə olmalıdır, onları hansı formada alıcıya 
təklif etmək lazımdır. 

Servisin aşağıdakı xarakteristikasını göstərmək olar: 
1. Göndərişin etibarlı olması. 
2. Qiymət üzrə təklifin operativliyi. 
3.  Texniki məsləhətlərin alınması imkanları. 
4. Güzəştlərin verilməsi. 
5. Satışdansonrakı xidmət. 
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6. Ticarət şəbəkəsinin miqyası. 
7. Alıcının satıcı ilə əlaqəyə girməsinin sadəliyi. 
8. Malın dəyişilməsinə zəmanət verilməsi. 
9. Malgöndərənin istehsalat imkanlarının geniş olması. 
10.  Malların fərdi nümunə üzrə işlənilməsi imkanları. 
11.  Kreditin verilməsi imkanları. 
12.  Sınaqlar üçün avadanlığın olması. 
13.  Mexaniki emal üçün avadanlığın olması. 
Aparılmış tədqiqatlar əsasında firma konkret malın işlənilməsinə 

başlayır. Bu işləmənin əsas mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
- malın ideyalarının formalaşdırılması; 
- rasional (səmərəli) ideyaların seçilməsi; 
- malın mənasının (ideyasının) işlənilməsi və onun yoxlanılması; 
-  marketinq strategiyasının işlənilməsi; 
- istehsalat və satış imkanlarının təhlili; 
- malın özünün işlənilməsi və onun buraxılışı; 
- malın bazar şəraitində sınaqdan keçirilməsi; 
- kommersiya istehsalının genişləndirilməsi. 
Malın ideyasının formalaşdırılması hazırlıqsız, təsadüfən deyil, 

daimi, inadla və sistematik olaraq həyata keçirilməlidir. 
Bu ideyaların yaranmasının bazası – firmanın strategiyası olma-

lıdır, yəni firma bu və digər bazarı şəriksiz qazanmağa can atırmı, bunun 
üçün ona böyük miqdarda nağd pul lazımdırmı və yaxud onu nağdsız 
dövriyyə qane edir və s. Əvvəlcədən dəqiqliklə müəyyən edilməlidir ki, 
hansı mallar və hansı bazarlar (alıcı kateqoriyaları) əlverişlidir. Nəyə əsa-
sən istinad etmək lazımdır: keyfiyyətcə yeni mallara, orijinal mallara, 
artıq mövcud olanların modifikasıyasına (yeniləşdirilməsinə) və yaxud 
rəqiblərin mallarının satışına. Bu cür böyük işlərin həyata keçirilməsi 
üçün marketinq tədqiqatlarının bütün vasitələr və metodlar toplusundan 
istifadə etmək lazımdır. Yaxşı olar ki, bu mərhələdə özünü nə sayla, nə 
də ideyanın məzmunu ilə məhdudlaşdırmayasan. 

Səmərəli ideyaların seçilməsi mərhələsində verilmiş ideyaların 
ümumi sayı kəskin surətdə azalır. İlk növbədə açıq-aydın yararsız ide-
yalar atılır. Yerdə qalanlar keyfiyyətcə, imkan daxilində isə kəmiyyətcə 
qiymətləndirilir. Bu cür qalan ideyalar konkret malın mənasına çevrilir. 

Malın hər bir mənası istehlakçı üçün əlverişli formaya çevrilir və 
yoxlanılmaq üçün potensial istehlakçılara təklif olunur. 

Alıcıların ən yüksək qiymətini almış malın mənası xüsusi olaraq 
onun üçün işlənilmiş marketinq strategiyası vasitəsilə reallaşdırılır. 
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Marketinq strategiyası yazılı formada rəsmiləşdirilir və üç hissədən 
ibarət olur. 

Strategiyanın birinci hissəsində yeni malın məqsədli bazarı, yəni bu 
malın nəzərdə tutulduğu istehsalçılar təsvir olunur. Bazarın xarakteri, 
onun strukturu (tərkibi və quruluşu) və alıcıların gözlənilən davranışı 
göstərilir. Bundan başqa, potensial alıcılara tətbiqən malın mövqeləşdiril-
məsi (onun bazarda başqa mallar arasında müəyyən yer - mövqe tutması) 
həyata keçirilir, yaxın dövr üçün nəzərdə tutulan satış və mənfəətin 
həcmləri göstərilir. 

Marketinq strategiyasının ikinci hissəsi malın nəzərdə tutulan 
qiymətinə, onun bazarda bölüşdürülməsinə və marketinqə çəkilən xərc-
lərin smetasına həsr olunur. 

Strategiyanın üçüncü hissəsi satış və mənfəətin yekun göstərici-
lərini, malın satışı ilə bağlı olan vacib vəzifələri və perspektivləri əhatə 
edir. 

İşlənilmiş marketinq strategiyası əsasında firma malın istehsalı və 
satışı imkanlarının texniki-iqtisadi təhlilini həyata keçirir. Əgər bu təhlil 
müsbət çıxarsa, malın işlənilməsinə başlanır. Bu zaman lazımi elmi-
tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri aparılır, bunun nəticəsində də mal 
özünün fiziki ifadəsini (təcəssümünü) əldə edir. Adətən paralel olaraq 
malın prototipinin (ilk nümunəsinin) bir neçə növü (modifikasiyası) 
hazırlanır. Lakin onların hər biri: birincisi, istehlakçı tərəfindən malın 
mənasında elan olunmuş bütün xassələrin cəmləşməsi kimi qəbul edil-
məli; ikincisi, işdə etibarlı və təhlükəsiz olmalı; üçüncüsü, nümunəvi is-
tehsalat xərclərindən kənara çıxmamalı, malın hesablanmış və əvvəl-
cədən elan olunmuş qiymətinə uyğun gəlməlidir. 

Malın prototipi potensial istehlakçı tərəfindən ona əlverişli həcm-
lərdə sınaqdan keçirilir.  

Malın ilk nümunəsinin razılığı alınandan sonra firma bazar şərai-
tində sınaqdan keçirilmək üçün malın təcrübə partiyasının buraxılışına 
başlayır. Bu sınaqlar xüsusi işlənilmiş proqram əsasında yerinə yetirilir 
və maksimal olaraq real bazar şəraitlərinə uyğun gəlməlidir. Sınaq za-
manı istehlakçıların mala olan baxışları, onun satışı zamanı yaranan 
problemlər, bazarın ölçüləri, təkrar alış və yenidən satış imkanları və s. 
dəqiqləşdirilir. Malın dəqiqləşdirilmiş satış proqnozu da tərtib olunur. 

Malın bazar şəraitində sınaqdan keçirilməsi haqqında dolğun infor-
masiya əldə etdikdən sonra firma malın kommersiya istehsalına başlaya 
bilər. Kommersiya istehsalının başlanılması haqqında qərar çox məsu-
liyyətli işdir, çünki o, reklama, malın istehsalına və onun satışının həvəs-
ləndirilməsinə böyük xərclərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Bu qərarı qəbul 
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edərkən firma dəqiq bilməlidir ki, yeni malı harada, kimə və necə təklif 
etməlidir. Satışın coğrafiyası, ölkənin müxtəlif regionlarında və xaricdə 
satış şəbəkələrinin mövcud olması və s. mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Malın işığa çıxması vaxtının müəyyən edilməsi hazırkı ildə 
firmanın iqtisadiyyatının və alıcı tələbinin vəziyyəti və gələcək dövrə 
proqnozla, həmçinin bazarın oxşar mallarla doldurulması ilə bağlıdır. 

Satışın ünvanı dəqiq müəyyən edilməlidir. Hansı alıcıya əsasən isti-
nad olunmasından reklam, satış şərtləri və xammalın qiyməti asılı ola-
caqdır.  

Nəhayət, satış formasını: mağazadan, dükançalardan, poçt vasitə-
silə göndəriş, satış-sərgi vasitəsilə və s. satışı dəqiq müəyyən etmək la-
zımdır. 

Malın bazarda peyda olması ilə onun bazar həyat dövrü başlayır ki, 
bu da insanın həyat dövrlərini xatırladan bir sıra mərhələlərdən yaranır: 

- bazara çıxış; 
- artım; 
- yetkinlik; 
- tənəzzül. 
Hər bir göstərilən mərhələlər üçün öz satış həcmləri uyğun ola-

caqdır (şəkil 5.1). Firmanın fəaliyyəti hər bir mərhələnin mütləq nəzərə 
alınması ilə bağlı olmalıdır, çünki marketinq strategiyasının xarakteri 
bunların hər birində müxtəlifdir. 

    
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şəkil 5.1. Müxtəlif həyat dövrü  
mərhələlərində malların satışı 

 

Bazara çıxış Artım Yetkinlik 
 

Tənəzzül 
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Malın bazar həyat dövrü 
mərhələləri 
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Malların bazar həyat dövrü onun üç vacib göstəricisini: üslubunu, 
modanı (dəbi) və fetişi nəzərə almalıdır. 

Üslub altında fərdin özünü ifadəetmə forması başa düşülür. Bu, elə 
bil ki, malın dəsti-xəttidir. 

Moda (dəb) - ən çox yayılmış, hazırkı vaxtda və yaxud hazırkı 
fəaliyyət dairəsində tanınan üslübdur. 

Fetiş – modanın kənar, xüsusi təzahürüdür, o, bazarı əhatə edir, 
yüksək nöqtəyə çatır və eləcə də tez yox olur. 

Üslub məhdud olmayan uzun dövr ərzində mövcud ola bilər: mə-
sələn, barokko üslubu əsrlər boyu mövcuddur, gah geniş yayılır, gah da 
aşağı düşür. 

Moda ilk əvvəl parlaq fərdilik formasında çıxış edir və dar şəxslər 
dairəsinə məxsus olur. Sonra geniş şəxslər dairəsində təqlidetmə, yamsı-
lama (epiqonluq) başlayır. Daha sonra modanın geniş yayılması başlayır 
və nəhayət, moda tənəzzülə doğru gedir, tədricən (bəzən isə kəskin 
olaraq tez) səhnədən çıxır. 

Fetiş diqqəti çox tez cəlb edir, böyük təşəbbüslə qarşılanır, kəskin 
olaraq yuxarı nöqtəyə qalxır və beləcə də kəskin olaraq tənəzzülə uğrayır. 
Fetiş modaya nisbətən daha az yayılıb, onun tanınması çox azmüddət-
lidir. Ona əsasən əhalini fərqlənmək, özünü ifadə etmək istəyən təbə-
qələri (bu, əsasən, gənclərin bir sıra kateqoriyalarına aiddir) məruz qalır. 

Malın həyat dövrünün müxtəlif mərhələlərinin necə keçməsini və 
onların xarakterik cəhətlərini nəzərdən keçirək. 

Bazara çıxış mərhələsi müəyyən vaxt tələb edir. Satış (və deməli, 
mənfəət) bu mərhələdə yavaş-yavaş artır. Hətta indilər geniş tanınan 
mallar, videotexnika, disklər və tezəriyən qəhvə illərlə bazara yeridilirdi. 
Bu, lazımi ticarət şəbəkəsinin olmaması və yaxud bunun tam təşkil 
olunmaması, alıcılarda olan vərdişlərin (adi qrammafon valına, dənəvər 
qəhvəyə və s.) dəf edilməsi, malların kütləvi buraxılışı ilə bağlı olan çə-
tinliklərlə, servis xidməti problemləri, satışdansonrakı xidmət (iddialara, 
reklamasiyalara münasibət, zəmanətli təmir və s.) ilə bağlıdır. Bu mər-
hələdə malın bölüşdürülməsinə və satışın həvəsləndirilməsinə: reklama 
və yeni mal haqqında digər informasiya növlərinə, alıcını yeni malı sına-
mağa sövq etmək (satış-sərgilərin, nümayiş zallarının təşkil olunması, 
geniş satışdansonrakı servis və s.), pərakəndəsatış şəbəkəsinin hazırlan-
masına çəkilən xərclər çox yüksəkdir. Bu mərhələdə malın qiyməti adə-
tən yüksək olur, istehsalçıların sayı məhduddur, mal bir-iki modifika-
siyada (növdə) gedir, onun üçün yüksək gəlirli istehlakçılar xarakterikdir. 

Artım mərhələsində malın bazarı tezliklə genişlənir. Malın yeni 
istehsalçıları, onun yeni modifikasiyaları meydana çıxır, rəqabət şərtləşir, 
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satış artdıqca qiymətlər tədricən aşağı düşür. Lakin satışın həvəslən-
dirilməsinə çəkilən xərclər hələ ki, yüksək qalır – buna rəqabət və ba-
zarın davam edən mənimsənilməsi vadar edir. Vacibi odur ki, mənfəətlər 
bu mərhələdə artmağa başlayır, çünki satışdan əldə olunan gəlirlər onun 
həvəsləndirilməsinə çəkilən xərclərdən yuxarı olur. Firma adətən bu 
mərhələnin davam etmə müddətinin maksimuma çatdırılmasına maraqlı 
olur. Mənfəətlərin tez artımı dövrünü uzatmaq üçün yeni mal üzərində 
işləri davam etdirmək, ona yeni xassələr verdirmək (bunu tədricən, «hər 
şeyi birdən yox» prinsipi əsasında), yeni alıcı qrupları hesabına bazarı 
genişləndirmək, malların yeni bölüşdürmə kanallarını formalaşdırmaq, 
reklamın, yeni malın təbliğatından onun alınmasına həvəs oyadılmasına 
keçirilməsi və qiymətin tədricən aşağı salınması tövsiyə olunur.   

Malın yetkinlik mərhələsi o zaman başlayır ki, onun satış templəri 
nəzərəçarpan dərəcədə zəifləyir. Bu, ən uzun və mürəkkəb mərhələdir. 
Bir sıra yeni problemlər meydana çıxır: rəqabət kəskinləşir (özü də rə-
qiblər qiyməti vurub salırlar), satılmayan malların qalıqları artır, bazarda 
reklam özünün son həddinə çatmışdır, malın yaxşılaşdırılması və onun 
modifikasiyalarının yaradılmasına daha çox xərclər çəkmək məcburiyyəti 
yaranır. Bu mərhələdə malın xassələrinin yaxşılaşdırılması (və yeni-
lərinin verilməsi) yolu ilə getməklə onu mükəmməlləşdirmək, modifika-
siya etmək, xarici görünüşünə görə onu daha nəzərəçarpan etmək tövsiyə 
olunur. Malın keyfiyyətinin qaldırılması (nə qədər bu mümkündürsə) 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir: əgər buna bazarın tələbatı varsa və ən 
vacibi alıcılar bunu gözləyirlərsə. Qiymətlər bu mərhələdə bir qayda 
olaraq, aşağı düşür, mənfəət isə özünün yüksək nöqtəsinə çatır. 

Tənəzzül mərhələsi demək olar ki, bütün mallar üçün labüddür, 
mütləqdir. Bu, mövcud malı «kölgədə qoyan» həm elmi-texniki tərəq-
qinin yeni nailiyyətlərinin olması ilə, həm də alıcıların tələbatlarının və 
zövqlərinin dəyişməsi ilə izah olunur. Yeni, o cümlədən xarici mallar 
yaranır ki, onlar da əvvəllər mövcud olanları bazardan vurub çıxarırlar: 
kasetli maqnitofonlar qarqara tipliləri (sonradan isə onlar diskli 
aparatlarla əvəz olundular), çox oynadılan vallar – adi valları və s. Tələ-
bin aşağı düşməsi kəskin və ləngimiş ola bilər və yaxud çox uzun bir 
müddət ərzində çox aşağı bir müəyyən səviyyədə qala bilər. Tənəzzül 
mərhələsi mənfəətin aşağı düşməsi ilə xarakterizə olunur. Malın qiyməti 
əvvəlki səviyyədə qala bilər və yaxud xərclərin mənfəətlə müqayisədə 
artması hesabına qalxa da bilər. Bu mərhələdə tövsiyələr birmənalıdır: 
bütün mövcud imkanlarla onu minimuma endirmək, zəifləmiş mallardan 
qəti olaraq azad olmaq, lazım olan hallarda malların aşağı qiymətlə, fəal 
endirimlə satışını həyata keçirmək lazımdır. Tənəzzül mərhələsinin 
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azaldılması zəruriyyəti təkcə bu mərhələdə mənfəətin azalması ilə deyil, 
həm də onunla bağlıdır ki, «düşmüş» mal bazar şəbəkəsini «tıxaclayır», 
istehsalat güclərini və reklam imkanlarını alır, firmanın nüfuzuna (pres-
tijinə) xələl gətirir və onun inkişaf perspektivlərini pisləşdirir. 

F.Kotlerin «Marketinqin əsasları» kitabında malın bazar xarakteris-
tikaları və onun müxtəlif həyat dövrəsində firmanın səmərəli strategiyası 
üzrə tövsiyələr ümumiləşdirilmiş və cədvəl formasında (cədvəl 5.1) əyani 
olaraq göstərilmişdir. 

Cədvял 5.1 
Malın bazar xarakteristikaları və onun müxtəlif həyat dövrəsində  

firmanın səmərəli strategiyası üzrə tövsiyələr 
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yüksək yüksək, 
ancaq faizlə 

bir qədər 
aşağı 

azalan aşağı 

Marketinqın 
saxlanılması 

xərcləri  

məlumatlan
dırmanın 

təşkili 

markaya 
üstünlüyün 
yaradılması 

markaya 
bağlılığın 

yaradılması 

seçimli təsir 

Malın 
bölüşdürülməsi 

qeyri-
bərabər 

intensiv seçimli 

Qiymət yüksək bir qədər 
aşağı 

ən aşağı artmaqda 
olan 

Malın 
modifikasiyası 

əsas təkmilləşdi-
rilmiş 

müxtəlif 
cür 

maksimal 
rentabelliyi 

təmin 
eləyən 

 
Malın əsas bazar xarakteristikası ilə və onun yaradılması prosesi ilə 

tanış olduqdan sonra qarşıya çıxan əsas sualardan biri də bazar tələbinin, 
təklifinin və malın qiymətinin müəyyən etdiyi sualdır.  
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§ 5.2. Tələbat və tələb 
 

Hər bir insan qida və suya, geyim və yaşayışa, müalicəyə və 
özünəbənzər fərdlərlə ünsiyyətə möhtacdır. Bu - ehtiyacdır, yəni lazım 
olan (və yaxud lazımlı kimi görünən) nəyin isə çatışmazlığı insanı arzu 
olunanın axtarışına sövq edir, tələbat yaradır. Tələbat - lazım olan malın 
və yaxud xidmətin müəyyən konkret formasını qəbul edən ehtiyacdır. 
Məsələn, içməyə olan ehtiyac içkilərə tələbatı, geyimə olan ehtiyac isə – 
kostyum və ayaqqabıya olan tələbatı yaradır. Qeyd edək ki, eyni cür 
ehtiyac müxtəlif adamlarda ən müxtəlif tələbatlar yaradır. 

İnsanların tələbatlarının öyrənilməsi – kommersiya və marketinqin 
mühüm vəzifələrindən biridir. Lakin tələbatı öyrənib bilmək hələ azdır. 
Məsələ ondan ibarətdir ki, heç də nə istənilən hər bir tələbat, nə də ki, hər 
bir adamın tələbatı həmişə ödənilə bilir. Nə olsun ki, mənə nə isə 
lazımdır və mən nəyə isə tələbat hiss eləyirəm. Məsəl üçün, mənim 
«Mersedes» markalı avtomobilə və yaxud qara kürüyə kəskin tələbatım 
var. Mənim bu tələbatlarım avtomobil və yaxud kürü istehsalçıları üçün 
heç nə demir – onsuz da mən arzu elədiklərimi almaq imkanına malik 
deyiləm. Malın sahibini sadəcə olaraq tələbatlar deyil, ancaq o tələbatlar 
maraqlandırır ki, onlar konkret insan qruplarının alıcılıq qabiliyyətləri ilə 
təmin edilmiş olsunlar. Alıcıların maddi imkanları ilə möhkəmləndirilmiş 
tələbatlar – tələb adlanır. Tələb – nə isə müəyyən bir şeydir. Onu öyrən-
mək, hesablamaq, proqnozlaşdırmaq və planlaşdırmaq mümkündür. 

Sahibkar alıcılıq tələbini konkret mala və sonradan isə - özünün 
mənfəətinə çevirməlidir. Bu, kommersiyanın mərkəzi vəzifələrindən 
biridir. Bu zaman mal kimi ehtiyac və tələbatları ödəyən və alıcıya 
alınmaq, istifadə olunma və yaxud istehlak üçün təklif olunan hər bir şey 
başa düşülür. 

 Deyilənləri ümumiləşdirsək (şəkil 5.2) belə demək olar ki, istehlak 
heç də o demək deyildir ki, lazım olan əşyanı əldə edəsən; hər hansı bir 
insan üçün real olaraq ödənilə bilən, başqa sözlə, onun «cibinə uyğun 
olan» tələbatlar, onun tədiyyə (ödəmə) qabiliyyətli tələbini (sadəcə olaraq 
tələbini) xarakterizə edir. Ayrıca bir insanın bu və digər mala (əşyaya 
yaxud xidmətə) tələbini bilməklə, hazırkı şəhərə və yaxud ölkəyə bu 
mallardan nə qədər lazım olduğunu hesablamaq mümkündür. Məsələn, 
gələcək dövrdə nə qədər avtomobil satılmasını hesablamaq mümkündür. 
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Şəkil 5.2. İstehlakdan mənfəətə doğru 
 
İstehlakların ödənilməsi malın köməyilə həyata keçirilir. Mal – 

həmin o əşya və yaxud xidmətdir ki, onlar insanlara lazımdır, onlara 
tələbat hiss olunur və sahibkar-biznes adamı üçün ən vacibi odur ki, 
bunlara görə istehlakçılar onun pulunu ödəməyə hazırdırlar. 

Alıcının mala olan tələbi bazarda reallaşır. Burada bazar kimi həm 
mövcud olan, həm də mümkün ola bilən malın alıcılarının məcmusu, 
toplusu başa düşülür. Bazar sahibkarı malın pulunu ödəməklə təmin edir. 
Özü də normal şəraitdə ödənişin məbləği sahibkarın xərclərindən 
mənfəət adlandırılan müəyyən bir ölçü qədər artıq olmalıdır. Mənfəətin 
əldə edilməsi – sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədidir. Mənfəətsiz nə 
sahibkar, nə də ki, müəssisə ola bilər.  

Deyilənləri nəticələndirərək belə müəyyən etmək olar ki, kommer-
siyanın əsas məqsədi: insanların tələbatlarını firmanın mənfəətinə çevir-
məkdən ibarətdir. 

Əvvəlcədən diqqəti ona cəlb etmək lazımdır ki, kommersiya mal-
dan deyil, alıcının tələbatından irəli gedir. Təzə işə başlayan sahibkarların 
(hərdən təkcə onların deyil) geniş yayılmış səhvi – ona hansı malların 
lazım olmasını istehlakçıdan soruşmaq və bundan asılı olaraq öz fəaliy-
yətini qurmaqdan ibarətdir. Lakin istehlakçıya özlüyündə təkcə mal de-
yil, onun köməyilə ehtiyacın, tələbatın ödənilməsi vacibdir. Məsəl üçün, 
siz əhalinin kişi hissəsindən soruşursunuz ki, sizə hansı ülgüc lazımdır. 
On illər bundan əvvəl çox hissə elektrik lazım olduğunu bildirərdi. Lakin 
son illər elektrik üzqırxanlarına tələb aşağı düşmüşdür. Niyə? Üzün 

İstehlakçı Bazar 
 

İstehsalçı 
 

Ehtiyac 
İstehlak 
Tələb 

 

Sahibkarlıq 
(biznes) 

 

Mənfəət 
 

Mallar 
(əşyalar, 

xidmətlər) 
 

Malların 
istehsalı 
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qırxılmasının təmin olunması təhlükəsiz ülgüclərin – yeni konstruksiyaya 
malik olan bıçaqların köməyi ilə həyata keçirilir ki, bunlar da ən yaxşı 
elektrik üzqırxanları ilə müqayisədə bir sıra vacib üstünlüklərə malikdir 
(üzü daha təmiz və tez qırxmağa imkan yaradır). O sahibkar qazandı ki, 
tələbatın yeni əsaslar üzərində ödənilməsi üsüllarını tapa bildi. Deyilənlər 
heç də ona işarə etmir ki, ayrı-ayrı konkret mallara alıcı tələbini 
öyrənmək heç də lazım deyil, lakin bir şeyi başa düşmək vacibdir ki, ən 
əsası – son məqsədi: insanın tələbatının ödənilməsini görməkdir. 

Kommersiya işi hər bir mürəkkəb fəaliyyət kimi idarəetməsiz 
mövcud ola bilməz.  

İdarəetmə - rəhbərin məqsədə nailolma obyektinə etdiyi təsirdir. Bu 
halda kommersiya işi və marketinqə rəhbərlik edən şəxsin  maksimal 
mənfəətin əldə edilməsinə gətirib çıxaran təsiridir. Marketoloq nəyə təsir 
edir, onun səylərinin obyekti nədir? Marketinq üzrə nüfuzlu adamlar 
bunu təsdiq edirlər ki, təsir obyekti kimi alıcılıq tələbi çıxış edir. 
Dünyada tanınan marketinq üzrə mütəxəssis Filip Kotler bu barədə çox 
qətiliklə bildirir: «Sadəcə desək, marketinqın idarə edilməsi – tələbin 
idarə edilməsi deməkdir». 

Tələbi idarə etməyə öyrənmək üçün əvvəlcədən araşdırmaq 
lazımdır ki, tələb necə ola bilər. Ən sadə hal – müəyyən mala tələbin 
olmamasıdır. Məsəl üçün Şimali Antarktidada soyuduculara praktiki 
olaraq heç bir tələb yoxdur. Tələbin olmamasının xüsusi hallarından biri 
mənfi tələb adlandırılan tələbdir ki, bu zaman bazar malı qəbul etmək 
istəmir, ondan azad olmaq üçün müəyyən xərclərə getməyə hazırdır. 
Tələb - daimi və daimi olmayan, artan və aşağı düşən, kifayət qədər 
olmayan və həddindən artıq çox olan olur. Xüsusi yeri – qeyri-rasional 
tələb adlandırılan, yəni zərərli, təhlükəli, əxlaq qaydalarına zidd olan 
mallara olan tələb tutur. Sahibkarların diqqəti gizli tələb adlandırılan 
tələbə yönəldilməlidir, yəni tələb var, ancaq nəinki ödənilməyib, həm də 
axıra kimi müəyyən olunmayıb. Sahibkarların və marketoloqların vəzi-
fəsi tamdəyərli tələbin əldə olunmasından ibarətdir, yəni müəssisə 
özünün mənfəəti ilə kifayətlənir. 

Sahibkar hansı yolla tələbə təsir edib, onu tamdəyərli hesab edə 
bilər? Tələbin dəyişilməsinin zamanla yoxlanılmış yolu – istehsalın tək-
milləşdirilməsi hesabınadır. Tövsiyələr ona istiqamətlənib ki, malın maya 
dəyərini (bunun nəticəsində də onun qiymətini) azaltmaqla, tələbi ar-
tırmaq olar. Ucuzlaşdırılmış mala artan tələb istehsal həcmlərinin artımı, 
əmək məhsuldarlığının qaldırılması və s. hesabına ödənilə bilər. Sonrakı 
daha tanınan tələbin dəyişilməsi yolu – malın keyfiyyətinin təkmilləş-
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dirilməsi, ona elə bir xassələrin verilməsindən ibarətdir ki, bu zaman 
vəsaiti olan alıcı ondan yan keçə bilməsin.  

Bizim dövrdə kommersiya səylərini artırmaqla tələbə tez-tez təsir 
edirlər, yəni təkcə malın hansı yolla və necə hazırlanmasına deyil, həm 
də malın necə təqdim olunmasına xüsusi əhəmiyyət verirlər. Malı satmaq 
bacarığı onu düzəltmək bacarığından heç də əhəmiyyətsiz hesab edilmir. 

Nəhayət, daha müasir yol bazarın tələbatlarının müəyyən olunması 
və rəqiblərin dəf edilməsi ilə tələbə təsir göstərilməsidir. Bu da kommer-
siyanın və marketinqin yoludur. 

Kommersiya bu yolda öz qarşısında hansı məqsədləri qoyur? 
Mümkün ola bilən dörd məqsədi ayırırlar. 

1. İstehlakın maksimal yüksək səviyyəsinə nailolma. Bu halda 
firmanın məqsədi istehlakçıya: tələb nə qədər yüksəkdirsə, o qədər də 
yaxşıdır prinsipi əsasında təsir göstərməkdir. Firma əsas diqqətini bütün 
mümkün ola bilən yollarla mallara olan tələbi həvəsləndirməyə yönəldir. 

2. İstehlakçıların maksimal təchiz edilməsinə nailolma. Burada 
məqsəd istehlakın artırılması deyil, satılan malın miqdarı deyil, alıcının 
həmin malı almaqdan razı qalmasından ibarətdir. Firma özünün rifahını 
alıcının rifahı ilə bağlayır. 

3. İstehlakçılara geniş mal seçiminin verilməsi. Firma öz uğurunu 
istehlakçının daha çox mal seçimi azadlığının olması ilə bağlayır. 

4. Həyatın keyfiyyətinin maksimal qaldırılması. Burada firma öz 
qarşısında daha mürəkkəb məqsəd qoyur; o, öz vəzifəsini təkcə isteh-
lakçıları müəyyən mallarla təchiz etməkdə deyil, həm də onun yüksək 
keyfiyyətli, lazımi miqdarda, müxtəlif çeşiddə və həmişə satışda olan 
mallarla təchiz etməkdə görür. Söhbət lazımi fiziki və mədəni istehlak 
mühitinin formalaşmasından gedir. 

Marketinqin idarə edilməsi düzümü nədən ibarətdir? 
Hazırda mövcud olan nöqteyi-nəzərlərə görə marketinqin idarə 

edilməsi prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 
I. Bazarın imkanlarının təhlil edilməsi.  
II. Məqsədli bazarların seçilməsi. 
III. Marketinq tədbirlərinin işlənilməsi. 
IV. Marketinq tədbirlərinin aparılması. 
Bazarın imkanlarının təhlili – marketinq tədqiqatları zamanı 

həyata keçirilir. Bu tədqiqatların mahiyyəti malların həm mövcud, həm 
də yeni bazarlarda satış imkanlarının, bazarın sərhədlərinin genişlən-
dirilməsi perspektivlərinin  müəyyən edilməsindən, köhnə və yeni ba-
zarlarda malların modifikasiyalarının genişləndirilməsindən (diversifika-
siya) ibarətdir. Marketinq tədqiqatları zamanı mənfəətin artırılmasına 
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doğru aparan və firmanın məqsədlərinə və resurslarına uyğunlaşdırılan 
malların satışının yaxşılaşdırılması imkanları qiymətləndirilir. 

 Məqsədli bazarların seçilməsi onu göstərir ki, firma ancaq o malı o 
alıcıya və orada istehsal edib satacaqdır ki, həmin mal onun məqsədlərinə 
cavab verir. Bu zaman malgöndərənlərlə, vasitəçilərlə və rəqiblərlə 
münasibətlər nəzərə alınmalıdırlar. Məqsədli bazarların seçilməsi konkret 
mala proqnozlaşdırılmanı, bazarın seqmentləşdirilməsini, bazarın məq-
sədli seqmentlərinin seçilməsini və mal bazarında mövqeləşdirməni 
özündə cəmləşdirir. 

Marketinq tədbirlərinin işlənilməsi malın formasının, onun qiymə-
tinin müəyyən edilməsi, yayılma metodları və alıcının həvəsləndirilməsi 
üzrə işlərin aparılmasını nəzərdə tutur.  

Marketinq tədbirlərinin aparılması marketinq xidməti tərəfindən 
xüsusi qaydada işlənilmiş və əsaslı qaydada düşünülmüş quruluşa və işin 
təşkilinə malik olan plana əsasən həyata keçirilir. 

Marketinqin idarə edilməsi prosesi müəyyən ətrafda və yaxud 
marketinq mühitində baş verir. Bu mühitin tərkib hissələri firmanın 
(müəssisənin) özündən, onun malgöndərənlərindən, vasitəçilərindən, 
müştərilərindən, rəqiblərindən və əlaqə (kontakt) auditoriyasından iba-
rətdir. 

Əlaqə auditoriyası kimi firmanın işlərinə maraq göstərən (və yaxud 
göstərə biləcək) və onun işinə təsir edə bilən istənilən insan qrupları başa 
düşülür. Bunlar – kütləvi informasiya vasitələri, sponsorlar, xeyriyyə təş-
kilatları və s. ola bilər. 

Kommersiya vəzifələrinin həlli üçün iqtisadi, siyası, təbii və elmi-
texniki mühit mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bazarın öyrənilməsi necə qurulur? 
 

§ 5.3. Mallar və xidmətlər bazarı 
 

İlk növbədə istehlakçı haqqında məlumat toplanılmasını təşkil 
etmək lazımdır. Bunun üçün istifadə olunan əsas metodlar – müşahidə, 
eksperiment və sorğudur. 

Müşahidələrin aparılması üçün firmanın tədqiqatçıları mağazalar-
da, bazarlarda, kiosklarda, kinoteatrlarda yerləşib, alıcıların və tamaşaçı-
ların diqqətini cəlb etmədən onların qeydlərini, şikayət və arzularını 
dinləyirlər. 

İnformasiyanın alınmasının daha mürəkkəb üsulu – eksperimentdir. 
Eksperimentin həyata keçirilməsi malların növlərinin, onların satış vəziy-
yətinin, xidmət formasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Eksperimentin 
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məqsədi – istehlakçının alışa marağına və deməli, mənfəətin alınmasına 
təsir edən səbəbləri və nəticələri müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Sorğu – müşahidə ilə eksperiment arasında aralıq formadır. Tədqi-
qatçı əvvəlcə müşahidə edir, sonra isə onu maraqlandıran satış şərtlərinin, 
qiymətin, rəqabətin və s. fəal axtarışını həyata keçirir. 

Bazarın tədqiq olunmasının əsas silahlarından biri də anketdir. Bu 
alətin sadəliliyinə və əlçatmazlığına baxmayaraq, anket peşəkar tərə-
findən dərindən hazırlığın aparılmasını tələb edir. İlk növbədə sualları 
seçmək lazımdır, onları dəqiq formalaşdırmaq, lazımi qaydada yerləş-
dirmək lazımdır. Birmənalı cavabı olmayan və yaxud istehlakçının cavab 
verə bilmədiyi suallardan qaçmaq lazımdır. Cavabları qabaqcadan bilinən 
sualları vermək artıqdır. Bununla belə, anketə vəziyyəti açıqlandıran, 
məzmunlu informasiya verən sualları daxil etmək zəruridir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, sualın özünün qoyuluşu, onun cavaba 
təsir edə bilən forması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman yarıboş və 
yarıdolu zallar haqqında klassik ifadələri yada salmaq bəs eləyir. Birinci 
halda zalın boşluğu, ikinci halda isə - onun tutumu illüziyası yaranır.   

Həm açıq, həm də bağlı sualları bir-birlərindən fərqləndirirlər. Açıq 
sual istənilən formada cavabı; bağlı isə - ancaq siyahı üzrə mümkün 
cavab varinatlarına əsasən cavabları nəzərdə tutur. 

Anketlərlə yanaşı son vaxtlar bazar tədqiqatlarının aparılması za-
manı müxtəlif texniki vasitələrindən tez-tez istifadə olunur. Bunlar ilk 
növbədə informasiyanın toplanması, işlənilməsi, təhlili və əyani olaraq 
göstərilməsi üçün istifadə olunan elektron vasitələrdir. Sorğu olunanların 
hisslərinin və emosional vəziyyəti dərəcəsini müəyyən etmək üçün 
xüsusi texniki vasitələr də tətbiq olunur. 

Tədqiqatların aparılması zamanı istehlakçılarla əlaqələrin ən yaxşı 
üsulları kimi şəxsi müsahibəni (intervyü), telefon vasitəsilə müsahibəni, 
anketin poçt vasitəsilə göndərilməsini göstərmək olar. Şəxsi müsahibələr 
də öz növbəsində, həm fərdi, həm də qrup halında ola bilər. 

Bazar tədqiqatlarının obyektiv nəticələrinin alınması üçün toplan-
mış informasiyanın təhlili və son məlumatların təqdim olunma forması 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədqiqatın məqsədi istehlak bazarının, yəni malları və xidmətləri 
alan ayrı-ayrı insanların və şəxslər qruplarının öyrənilməsindən ibarətdir. 

İstehlak bazarının öyrənilməsi istehlakçıların təhlilindən başlanır ki, 
bunlar da bir-birlərindən yaşayış yerlərinə, milli xüsisiyyətlərinə, 
zövqlərinə, yaşlarına, cinslərinə, gəlirlərinə, təhsil və mədəni səviyyə-
lərinə görə fərqlənirlər. Bu fərqlərə görə alıcılar qruplara bölünürlər, hər 
biri üçün özünün istehlakçı davranışının modeli qurulur. Bu modelin əsas 
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vəzifəsi – firma tərəfindən tətbiq olunacaq müxtəlif tədbirlərə bu 
qrupların münasibətini göstərməkdən ibarətdir. Bu cür modelin ideyası 
şəkil 5.3-də göstərilmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.3. Alıcı davranışının modeli 
 

Müxtəlif amillərin (təsir amillərinin), ilk növbədə, alıcı mədəniy-
yətinin və submədəniyyətinin, həmçinin onun sosial vəziyyətinin və 
yaşayış yerinin alıcı davranışına təsirlərini nəzərdən keçirək. Mədəniyyət 
– həm tələbatı, həm də istənilən hər bir adamın davranışını müəyyən edir. 
Bu, onun tərəfindən tərbiyə, konkret mühitdə (ölkədə, millətdə, ailədə) 
inkişaf prosesində əldə ediləndir. Submədəniyyət – mədəniyyətin tərkib 

Marketinq alətləri 
Mal           Qiymət 
yayılma metodları 

alışın həvəsləndirilməsi 

Alıcı 
(təsir amilləri) Mühit 

Firma 
Malgöndərənlər 
Vasitəçilər 
 Müştərilər 
Əlaqə ( kontakt) 
auditoriyası 

Mühit 
İqtisadi 
Siyasi 
Elmi-texniki 
 Mədəni 
 

Mədəniyyət 
mədəniyyət 
submədəniyyət 
sosial vəziyyət 
yaşayış yeri 

Cəmiyyət 
qrup 
ailə 
status və rol 

Şəxsiyyət 
yaş 
ailə həyatının 
mərhələsi 
məşğuliyyəti 
iqtisadi vəziyyəti 
həyat tərzi 
şəxsiyyət tipi və özü 
haqqında təsəvvür 
 

Psixologiya 
motivləşdirmə 
dərketmə (qavrayış) 
mənimsənilmə 
inandırma və 
münasibət 
 

Alıcının reaksiyası 
Malın seçilməsi 

Malın markasının seçilməsi 
Satıcının seçilməsi 

Alış vaxtının seçilməsi 
Alışın həcminin seçilməsi 
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hissəsi də əhəmiyyətlidir; məsələn, şəhər və kəndin submədəniyyəti, 
dindarların submədəniyyəti və s. 

Mədəniyyət sosial vəziyyətdən – alıcının bu və digər ictimai sinfə 
malik olmasından daha çox asılıdr. Tədqiqatlar göstərir ki, müəyyən 
ictimai sinfin nümayəndələri oxşar alıcılıq davranışlarına malikdirlər. 
Məsələn, ABŞ-ın statistikası bildirir ki, ali sinfə əhalinin 3%-dək olan 
hissəsi daxildir. Bu cəmiyyətin elitası, seçmə hissəsidir; buraya özlərinin 
müstəsna qabiliyyətlərinə görə yüksək gəlir qazanan azad peşə adamları, 
biznes adamları aiddirlər. Onlar üçün qiymətli daş-qaşlar, əntiq mallar, 
bahalı mülklər, istirahət və səyahətlərin təşkili üzrə xidmətlər, bahalı 
avtomobillər və yaxtalar bazarı xarakterikdir. Orta sinfə amerikanların 
təxminən 12%-i aid edilir. Bunlar – özlərinə uğurlu karyera edən ida-
rəçilər, biznes adamları, azad peşə adamlarıdırlar. Onlar üçün yaşayış, 
mebel, geyim və məişət cihazları, baha olmayan avtomobillər bazarı 
xarakterikdir. Aşağı orta sinif ABŞ əhalisinin 30%-dək hissəsini təşkil 
edir. Burada qulluqçular, xırda sahibkarlar, ixtisaslı fəhlələr, mühəndis-
texniki heyət vardır. Onlar «özün düzəlt» tipli, təsərrüfat aidiyyatlı, 
işgüzar geyim mallar bazarını yaradırlar. Aşağı sinif (təxminən 55%) – 
xırda qulluqçular, fəhlələr, müavinət hesabına yaşayanlardan ibarətdir. 
Onlar üçün istifadə olunmuş avtomobillər, idman malları, ərzaq məh-
sulları, televizorlar bazarı xarakterikdir. 

Bazarın daha tam fərqliliyini göstərmək lazım gəldikdə alıcıların 
daha təfsilatlı bölgüsü aparılır. 

Alıcılıq davranışı yaşayış yerindən əhəmiyyətli olaraq asılıdır: 
ölkənin hər bir bazarı müxtəlif mallara tələbin öz xüsusiyyətlərinə 
malikdir. Məlumdur ki, şimalda cənuba nisbətən spirtli içkilər, Asiyada 
düyü, Belarusda – kartof, Azərbaycanda çörək daha çox istehlak olunur. 

Cəmiyyətdən gələn alıcıya təsir, onun əhalinin hansı qrupuna aid 
olması, onun ailə vəziyyəti, statusu və rolu ilə müəyyən olunur. Məsələn, 
müəyyən bir peşənin nümayəndələr qrupunun, iş yoldaşlarının, müəyyən 
dairədən olan adamların necə geyinmələri əhəmiyyət kəsb edir. Alış 
imkanına və onun xarakterinə ailə üzvlərinin mülahizələri təsir edir; 
oxşar baxışlar ərləri, arvadları, böyük və kiçik nəslin nümayəndələrini 
birləşdirir. Alıcının davranışına onun statusu təsir edir, məsələn, rəisin 
vəzifəsi xüsusi prestij, müəyyən geyim, bahalı alışlar və s. tələb edir. 
Bizim hər hancı birimizin ailədə, işdə, istirahətdə tutduğumuz rol da 
əhəmiyyətlidir. Bunlar –ailənin müəyyən üzvlərinin, dindarların və 
ateistlərin, sahibkarların və işçilərin roludur. Hər bir rol özünün alıcılıq 
davranışı ilə xarakterizə olunur. 
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Alıcının davranışı onun şəxsiyyətinin keyfiyyətindən: yaşından, ailə 
həyatının mərhələsindən, məşğuliyyətindən, iqtisadi vəziyyətindən, həyat 
tərzindən, şəxsiyyət tipindən və özü haqqında təsəvvürdən asılıdır. Belə 
ki, yaşa dolduqca mallara (xidmətlərə), onların çeşidlərinə və keyfiyyə-
tinə olan tələbat da dəyişir. Ailə həyatının müxtəlif mərhələlərində 
istehlak tələbi də dəyişilir: cavan ailənin tələbatları və imkanları, məişəti 
artıq formalaşmış, həm də yaşlı ailələrdən kəskin fərqlənir. Məşğuliyyət 
növü nəinki konkret mallara doğru istiqamətləndirir (məsələn, rəssam 
boyalara, fermer - gübrələrə maraq göstərir), həm də insanın sosial sta-
tusunu, onun cəmiyyətdəki yerini və gəlirlərini müəyyən edir. Sonun-
cular da alıcının iqtisadi vəziyyətini müəyyən edəndirlər. Əhalinin 
müxtəlif qruplarının iqtisadi vəziyyətlərinin öyrənilməsi – kommersiya 
və marketinqin vacib vəzifələrindən biridir.    

Gəlirlə birlikdə potensial alıcıların həyat tərzi diqqəti cəlb edən 
amillərdən biridir. Məsələn, yeməyi ev sahibəsi özü hazırlayır və yaxud 
evə işə götürülmüş aşpaz qadın; ailə nəyi almağa üstünlük verir – xam 
məhsullara və yaxud yarımfabrikatlara, hazır geyimə və yaxud fərdi tikiş 
atelyesinin məhsuluna. 

Alışın baş verməsinə alıcının şəxsiyyətinin tipi də təsir göstərir. O, 
ya: müstəqil, daimilik, ünsiyyətli, müvəffəqiyyətə canatma, qayda-qa-
nuna məhəbbət kimi cəhətlərlə, ya da ki, tamamilə əks cəhətlərlə xarak-
terizə olunur. Bazar üçün nəinki alıcı-insanın obyektiv xarakteristikası 
əhəmiyyət daşıyır, həm də o, özünü kənardan necə görür. Bu xarakte-
ristika çox vaxt üst-üstə düşmür: cəsarətsiz adam özünə cəsarətli, asılı – 
müstəqil və s. görünə bilər. Özü də bəzən alıcının özü haqqındakı real 
mövcud olana nisbətən subyektiv təsəvvürü onun davranışına böyük təsir 
göstərir. Bir çox mütəxəssislər potensial alıcılara özləri haqqında məhz 
bu cür təsəvvürlərin yaranmasının aşılamağın vacibliyini göstərirlər ki, 
bu da onların maraqlarına cavab verir («Pepsi-kola - əsl centlmenlərin 
içkisidir»). 

Malın bazarda alışı hər hansı bir seçimi, yəni alıcının müəyyən 
qərarını nəzərdə tutur. Seçim proseslərinin öyrənilməsi, insan tərəfindən 
qərarın qəbul edilməsi ilə psixologiya məşğul olur. Alıcılıq davranışının 
psixolji amilləri kimi motivləşdirməni, qavramanı, mənimsəməni, inan-
dırmanı və münasibəti nəzərdən keçirmək lazımdır. Burada ilkin olanı – 
motivləşdirmə, yəni malın alınmasının zəruriliyinin əsaslandırılmasıdır. 
Motivləşdirmənin müxtəlif  psixoloji nəzəriyyələri mövcuddur, lakin on-
ların hamısı eyni bir məxrəcdə cəmləşir ki, alışın edilməsinin zəruriliyi 
insan tərəfindən hiss olunan gərginliyi götürməyə imkan verir, ona 
yüngüllük gətirir. Motivləşdirmənin nəzəriyyəçilərindən biri belə hesab 
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edir ki, insan dərk edilməyən, irrasional qüvvələrin hökmündədir ki, 
bunlar da onun davranışını, o cümlədən, alıcılıq davranışını formalaşdırır, 
alışın zövqedici motivləri özünün kökləri ilə təhtəlşüurun (instinktin) 
dərinliklərinə gedir və çətin ki, sona kimi aşkar oluna bilərlər. Məsələn, 
əgər insanın avtomobil alması arzusunu izləsək, onun mənbələrini həm 
sevincsiz uşaqlıq illərində, həm təsadüfi kinofilmdən alınan təəssüratda, 
həm də əks cinsin nümayəndəsinin diqqətini cəlb etməkdə və s. tapmaq 
olar. 

Psixoloqlar bəzən alıcılıq davranışının çox maraqlı, üstdə olmayan 
motivlərini tapmağa nail olurlar.  

Məsələn, belə iddia irəli sürülür ki, tütünün çəkilməsi insanın 
yarandığı gündən əldə etdiyi əmmə refleksi ilə bağlıdır. Bir çox qadınlar 
heyvan mənşəli məhsullardan istifadə etməkdən çəkinirlər ki, bu da 
kəsilən heyvan qarşısında günahın olması ilə izah olunur. Üstü qırışmış 
mallar (məsələn, dəri məmulatları) kiməsə çox vaxt yaxınlaşan qocalıq 
kimi xoşagəlməz duyğular gətirir və s. 

Motivləşdirmənin çox maraqlı nəzəriyyələrindən biri Avraam Mas-
louya məxsusdur. Bu nəzəriyyə insanın davranış motivlərinin formalaş-
masında hansısa bir sistemi müəyyən etməyə və onların nisbi əhəmiy-
yətini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Sistemin ideyası ondan ibarətdir 
ki, insanın tələbatları eyni əhəmiyyətli deyillər və onlar həyat üçün 
vaciblik dərəcəsinə görə piramida formasında yerləşdiriliblər (şəkil 5.4). 
Özüldən piramidanın ucuna doğru gedərkən, insan tədricən özünün daha 
yüksək tələbatlarını – piramidanın mərtəbələrini ödəyir. Məsələn, özü-
nüqoruma haqqında fikirləşməzdən əvvəl, aclıq və susuzluğu aradan 
götürmək lazımdır. Məhz müəyyən mərhələnin tələbatını ödədikdən 
sonra tələbatın sonrakı mərhələsinə keçmək mümkündür. 

Motivləşdirmə anlayışı alıcılıq davranışının qanedici modelləş-
dirilməsi üçün heç də tam deyildir. Həqiqətən də, eyni bir motiv bir çox 
adamlarda ola bilər, lakin onlar bununla yanaşı müxtəlif alış edə bilərlər. 
Niyə? Məsələ ondan ibarətdir ki, müxtəlif adamlar eyni bir vəziyyəti 
müxtəlif cür dərk edirlər (qavrayırlar): bu da ilk növbədə insanın fərdi 
keyfiyyətlərindən, həm də ətraf mühitdən asılıdır. Başqa sözlə, qavrama, 
dərketmə həmişə fərqlidir, yəni o, hər bir insanda konkret təəssüratdan 
asılı olaraq müxtəlifdir. İnsan həmişə onu əhatə edən dünyadan çoxlu 
sayda təəssürat alır. 
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Şəkil 5.4. İnsanın tələbatları sistemi (A.Maslouya görə) 
 

Bu təəssüratların bir hissəsi şüurdan silinib gedir və yaxud təhtəl-
şüura keçir, lakin müəyyən hissə isə qalır. Şüurda qalan və yaxud 
təhtəlşüurdan geri qayıdan təəssüratlar alıcının mala olan marağını 
formalaşdırır. Vacibi odur ki, hansı təəssüratların daha çox səmərə ver-
diyini, hansının isə vermədiyini qabaqcadan müəyyən etməyi öyrənmək 
lazımdır. Məsələn, psixoloqlar belə hesab edirlər ki, təəssüratlardan daha 
çox səmərəlisi onlardır ki, onlar tələbatlara uyğun gəlirlər, alıcı tərə-
findən qabaqcadan gözləniləndirlər və həmçinin adilərdən kəskin se-
çilirlər. O halı da nəzərə almaq lazımdır ki, insan adətən o informasiyanı 
daha yaxşı qavrayır və yadında saxlayır ki, o, həmin insanın dərketmə sə-
viyyəsinə, zövqünə və əqidəsinə uyğundur. Biz formalaşmış stereotip-
lərdən, eynilikdən, şablonluqdan və vərdişlərdən çox çətinliklə aralanırıq. 

Alıcılıq təəssüratının formalaşması zamanı mümkün ola bilən 
təhriflərə hazır olmaq lazımdır. Biz tez-tez özümüzdən asılı olaraq və 
yaxud olmayaraq daxil olunan informasiyanı bizə lazımlı, daxili məq-
sədlərimizə uyğun gələn istiqamətdə dəqiqləşdiririk. Məsələn, biz əvvəl-
lər təriflədiyimiz, müsbət münasibət göstərdiyimiz malın nöqsanlarını, 

Fiziologiya (aclıq, susuzluq) 

Özünüqoruma (təhlükəsizlik, müdafiə olunma) 
 

Sosial tələbatlar  
(məhəbbət, dostluq, mənəvi yaxınlıq) 

 

Hörmət tələbatı  
(tanınma, özünəhörmət) 

Özünü 
təsdiqetmə 

(özünüinkişaf 
və özünüreal-

laşdırma) 
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qüsurlarını görməməyə calışırıq. Və əksinə, nə vaxtsa tənqid olunmuş 
mallarda qüsurları tapmağa çalışırıq. 

İnsanın qavrayışı - motivləşdirmənin aralıq mərhələsidir. Qavrayış-
dan sonra əldə edilmiş təəssüratların mənimsənilməsi, qavranılması 
gəlməlidir. Mənimsənilmə təkrar təəssüratların olmasını, alınan informa-
siyanın möhkəmləndirilməsini, alıcı tərəfindən artıq onda olan məlumat-
lar əsasında cavab reaksiyasının formalaşdırılmasını tələb edir.  

Mənimsənilmiş informasiya alıcıda təklif olunan malın tam düşü-
nülmüş qaydada qiymətləndirilməsi, yəni inandırma ilə möhkəmləndi-
rilməlidir. Ancaq yaranmış inandırmalar əsasında motivləşdirmənin əsas, 
sonuncu fazası baş verir – alıcıda alışı həyata keçirmək üçün lazımi 
münasibət yaranır. Bu da son motivləşdirməni formalaşdırır. 

Alıcı motivləşdirilməsinin öyrənilməsi ilə yanaşı bazar tədqiqatı 
biznes üçün uğur gətirən akta – istehlakçı tərəfindən malın alışı haqqında 
qərarın qəbul edilməsinə müraciət edir. Sahibkarın rifahının asılı olduğu 
bu qərarı istehlakçı bir neçə mərhələdə qəbul edir: 

-  alışın zəruriliyinin dərk olunması; 
-  alış variantları informasiyasının axtarılması; 
- mümkün ola bilən alış variantlarının qiymətləndirilməsi; 
- alış haqqında qərarın qəbul edilməsi; 
- alıcının alışa olan münasibəti (reaksiyası). 
Alışın zəruriliyinin dərk edilməsi daha çox onun motivləşdiril-

məsinə oxşayır. Bu zərurilik həm daxili, yəni istehlakçının özündən gələn 
(məsələn, cazibədar olmaq arzusu), həm də xarici, ətrafdakı adamlarla, 
reklam və s. ilə həvəsləndirilən ola bilər. 

Mal haqqında informasiyanın axtarılması mərhələsində informa-
siya mənbələrinin təhlili diqqəti cəlb edir ki, buna da alışın zəruriliyini 
dərk eləyən istehlakçı müraciət edir. Bunlar şəxsi xarakterli mənbələr 
(ailə, tanışlar), ümumi istifadə mənbələri (kütləvi informasiya vasitələri) 
və təcrübə xarakterli (şəxsi və yaxud toplanılmış təcrübə) mənbələr ola 
bilər. Lazım olan malın bütün mümkün ola bilən növləri və markaları 
haqqında məlumatlar kompleksi seçim kompleksini yaradır. 

Alışın mümkün ola bilən variantlarının qiymətləndirilməsi mər-
hələsi çox maraqlıdır. İstehlakçı malın alışını onun xüsusiyyətləri dəstinə 
əsasən qiymətləndirir. Bu dəst müxtəlif mallar üçün müxtəlif ola bilər. 
Məsələn, çörək üçün onun dadı, təzə olması, qidalılığı. Avtomobil üçün – 
sürəti, qənaətli olması (benzin məsrəfi), idarə edilmənin rahat olması, 
rəngi və s. 

Malın xüsusiyyətləri eyni əhəmiyyətli deyildir: avtomobilin qə-
naətli olması onun rəngindən daha vacibdir. Buna görə də istehlakçı xə-
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yalən, özünə heç bir hesabat vermədən müxtəlif xüsusiyyətləri müxtəlif 
çəki ilə qiymətləndirir. Məsələn, malın dəyəri onun modaya (dəbə) 
uyğunluğuna nisbətən daha vaciblidir (və yaxud əksinə). Faktiki olaraq 
biz burada pulla ifadə olunan qiymətləndirmə ilə deyil, faydalılıq funk-
siyası adlandırılan funksiya ilə rastlaşırıq. Alıcı üçün məbləğin özü deyil, 
pulun miqdarı deyil, maldan alınan fayda daha vacibdir. 

Malın mümkün olan variantlarının müqayisəli qiymətləndirilməsi 
alıcını alış haqqında qərarın qəbul edilməsinə gətirib çıxarır. Digər 
mərhələlərdən fərqli olaraq qərarın qəbul edilməsi – alternativ xarakterli 
(və ya) birdəfəlik aktdır. Təhlil göstərir ki, bu vacib addımı alıcı çox vaxt 
dərindən düşünmədən, impulsiv edir. Bu zaman orada olan şəxslərin 
(hətta kənar şəxslərin də) alışa olan münasibətləri, satıcının məsləhəti, 
həmçinin gözlənilməz şərtlər mühüm rol oynayır. Hər halda qeyd etmək 
lazımdır ki, alış haqqında qərarın qəbul edilməsi, məsəl üçün, riyazi mə-
sələnin həllindən kəskin olaraq fərqlənir: təsadüfün rolu çox böyükdür, 
birmənali cavab isə yoxdur.  

 
§ 5.4. Mal tələbinin və təklifinin tədqiq olunması 

 
Bazar tələbinin, təklifinin və malın qiymətinin hesablamaları iqti-

sadi modelləşdirmənin köməyi ilə həyata keçirilir. 
Modelləşdirmə - reallığın əks etdirilməsinin elə bir üsuludur ki, bu 

zaman orijinalın öyrənilməsi üçün onun özündən deyil, xüsusi olaraq ona 
oxşar olan və orijinalın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini sadələşdirilmiş 
formada əks etdirən modelindən istifadə olunur. Modellər, bir qayda ola-
raq, orijinalın materialından fərqli olan materialdan (məsələn, binaların 
modelləri kartondan, meyvə və tərəvəzin modeli – plastik kütlədən və s.) 
hazırlanır. İqtisadi modelləşdirmə üçün ən əlverişli «material» riyaziyyat-
dır: düsturlar, cədvəllər, sxemlər və s. 

İqtisadi modelin ən sadə misalı kimi effektivlik (E) düsturunu 
göstərmək olar: 

 

 
burada N - fəaliyyətin nəticəsi,  
       C – bu nəticəni əldə etmək üçün çəkilən xərclərdir. 
Bu model sadə və əyani olaraq göstərir ki, effektivlik nəticəyə 

birbaşa və xərclərə əks mütənasibdir. 
İqtisadi modelləşdirməni, məsələn, istehsalat imkanlarının öyrənil-

məsi üçün tətbiq edək. 
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İstehsalat imkanları müəssisənin resurs daimiliyi və onların tam 
istifadəsi şəraitində müxtəlif mal dəstlərinin (uyğunlaşmaların) istehsal-
etmə qabiliyyətidir. 

Məsələn, məskunlaşmayan adaya gəmi qəzasından sonra adamlar 
qrupu düşürülmüşlər (balaca ada burada onun resurslarının məhdud ol-
masını əsaslandırmaq üçün lazımdır). Adada dovşanlar vardır, çayda isə 
balıq. Adanın əhalisi gün ərzində orta hesabla tutmaq imkanına malikdir: 

ya bir dovşan və 6 kq balıq; 
ya 3 dovşan və 4 kq balıq; 
ya 5 dovşan balıqsız. 
İstehsalat imkanları qrafikini quraq. 
Bunun üçün x oxunda hər gün tutulan dovşanların miqdarı, y oxun-

da isə - hər gün tutulan balığın kiloqramla miqdarı göstərilir (şəkil 5.5). 
Mümkün olan ovun uyğun nöqtələrini qrafikdə qeyd edək və bunların 
vasitəsilə əyri xətti quraq. Bu da istehsalat imkanları əyrisidir. İstehsalat 
imkanları əyrisi koordinatın əvvəlinə nisbətən yuxarıya doğru qabarıqdır 
ki, bu da əldə edilən qida mənbələrinin miqdarları arasında olan asılılığın 
xarakterindən danışır: onlardan birinin artımı digərinin azalmasına gətirib 
çıxarır və əksinə. 

İstehsalat imkanları əyrisinin bütün nöqtələri malların (əldə olunan 
qidanın) elə bir uyğunluğuna bərabərdir ki, bu bərabərlik olan şərtlər 
üçün mümkündür və yaxud effektiv biznesə uyğundur. Bu, məsələn, 5 
dovşan və 2 kiloqram balıqdır. İstehsalat imkanları əyrisinin daxilində 
yerləşən nöqtələr malların elə bir uyğunluğunu (dovşanların və balığin 
miqdarı) göstərirlər ki, bu zaman adada yaşayanların imkanlarından tam 
istifadə olunmur. Əyridən kənarda yerləşən nöqtələr qida mənbələrinin 
elə bir uyğunluğuna bərabər olur ki, bunları əldə etmək adada yaşayanlar 
üçün mümkün deyildir. 

Qurulmuş əyri adada yaşayanların müəyyən imkanlarına uyğun 
gəlir: onların sayına, ovetmə və balıqtutma qabiliyyətinə və s. Bu imkan-
ları dəyişdirsək, əyri qrafikdə sağa doğru (imkanların artması) və yaxud 
sola doğru (onların azalması) sürüşəcəkdir. 

Beləliklə, istehsalat imkanları xətti aşağıdakı məsələləri həll 
etməyə imkan verir: 

- effektiv biznesin şərtlərini müəyyən etməyə; 
- istehsal olunan malların konkret uyğunluğu üçün imkanların çatış-

mazlığını və yaxud artıqlığını nümayiş etdirməyə; 
- istehsal olunan malların hansı artımı və yaxud azalması hesabına 

effektiv biznesə necə gəlib çatmaq olar. 
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Məhsuldar qüvvələrin inkişafının təhlili və onun biznesə təsiri göstərir 
ki, kapitalın hərəkətinin ən əlverişli istiqamətləri istehsalat imkanlarına 
əsaslı olaraq təsir edə bilirlər. Qeyd olunur ki, xammalın, sənaye məh-
sullarının və elmi məhsulların satış effektivliyi 1:10:100 nisbətindədir. 

Cəmiyyətin mallara, işlərə və xidmətlərə olan tələbatlarının ödə-
nilməsi probleminin həlli, biznesin problemləri müxtəlif iqtisadi-siyasi 
formasiyalarda müxtəlif cür həyata keçirilir: 

- totalitar-inzibati sistemdə - mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma və 
müxtəlif inzibati məhdudiyyətlər yolu ilə; 

- bazar sistemində - azad rəqabət və demokratik institutlar yolu ilə; 
- ənənəvi sistemdə - təcrübə, adətlər və yerli ənənələr əsasında. 
Həmçinin qarışıq sistemlər də mümkündür, lakın bir-birlərinə əks 

olan elementlərin uyğunlaşdırılması əhəmiyyətli çətinliklərə gətirib 
çıxarır ki, bu da onların tətbiqini bir sıra hallarda qeyri-mümkün edir. 

Bazar iqtisadiyyatı üçün malların (işlərin, xidmətlərin) sərbəst 
hərəkəti çox xarakterikdir. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, ticarətin, 
ekvivalent mübadilənin köməyi ilə burada mövcud və bir qayda olaraq, 
məhdud resurslardan daha səmərəli istifadə etmək mümkün olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 5.5. İstehsalat imkanları qrafiki 
 
 
Bunları tələbin iqtisadi modelinin köməyi ilə göstərək.  
Tələb – mövcud qiymətlərlə alına bilən malın miqdarıdır. 
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Tələb modelini nəzərdən keçirərkən aşağıdakı vəziyyətləri nəzərdə 
tutmaq lazımdır: 

- birincisi, tələbin ölçüsü kimi malın miqdarı çıxış edir; 
- ikincisi, bu miqdar pula bərabərdir, çünki mal müftə deyil; 
- üçüncüsü, istehlakçının həmişə seçimi vardır: o, bu malı digər 

satıcıdan da ala bilər; 
- dördüncüsü, istehlakçı malı həmin ehtiyacı ödəyən digər mal ilə 

əvəz edə bilər.  
Özünün tələbatının ödənilməsi üçün malın seçimini həyata keçirən 

istehlakçı həmin malı almaqla hansı itkilərə getdiyini və bu zaman nədən 
isə imtina etməsini qiymətləndirir. Başqa sözlə, tələb sonsuz deyildir. 

Tələb qanunu belə formalaşdırılır: daha yüksək qiymətlərdə tələb 
aşağı olur, aşağı qiymətlərdə isə - yüksək olur. 

Tələb qanunu aşağıdakı istisnalara yol verir: a) qiymətin dəyişmə-
sinin göznəliməsi zamanı; b) qıtlığın olması zamanı; c) yüksək inflyasiya 
zamanı. 

Tələbin öyrənilməsini iqtisadi (riyazi) modelin köməyi ilə həyata 
keçirmək əlverişlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Şəkil 5.6. Tələbin qrafiki 
 

Tələbin qrafikini təhlil edərkən tələbi onun ölçüsündən fərq-
ləndirmək lazımdır. Bu halda tələb – bütün qiymətlərin və onlara uyğun 
miqdarların toplusudur. Qrafikdə tələbə bütün əyri xətt uyğun gəlir. Tələ-
bin ölçüsü – hər bir qiymətə satılan malın konkret miqdarıdır; ona tələb 
xəttinin ayrı-ayrı nöqtələri uyğun gəlir. 

Mala olan tələbin dəyişməsindən danışarkən bütün əyrinin bu və 
digər tərəfə sürüşməsi nəzərdə tutulur. 
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Qrafikin köməyi ilə aşağıdakı məsələləri həll etmək olar: 1) tələbin 
ölçüsünü müəyyən etmək – qiymətlərin bütün dəyişmələri zamanı satılan 
malın miqdarı; 2) malın qiymətinin və bu qiymətə satılan malın miq-
darının dəyişilməsi zamanı tələbin dəyişılməsinin xarakterini (çox, az, 
dəyişilmədən) müəyyən etmək. 

 
Təklif kimi müəyyən qiymətə təklif olunan malın miqdarı başa 

düşülür. 
Təklifi nəzərdən keçirərkən aşağıdakı vəziyyətləri nəzərdə tutmaq 

lazımdır: 
- birincisi, təklif ölçüsü kimi, tələbdə olduğu kimi, malın miqdarı 

çıxış edir; 
- ikincisi, tələbə oxşar olaraq, bu miqdar pula bərabərdir, malgön-

dərən qazanmalıdır; 
- üçüncüsü, tələbdə seçimin tələbi təqdim eləyənə, yəni istehlakçıya 

məxsus olmasından fərqli olaraq, təklif üçün malı təqdim edən öz 
seçimində məhduddur – bu seçim alıcıya məxsusdur. 

Təklif qanunu belə formalaşdırılır: daha yüksək qiymətlərdə təklif 
çoxdur, aşağı qiymətlərdə isə - azdır. Burada, tələb qanununda olduğu 
kimi, qiymətin aşağı düşməsinin gözlənilməsi, qıtlıq, yüksək inflyasiya 
zamanı istisnalar mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Şəkil 5.7. Təklifin qrafiki 
 

Qrafiki təhlil edərkən təklifi onun ölçüsündən fərqləndirmək 
lazımdır. Bu halda təklif – bütün qiymətlərin və onlara uyğun miqdarların 
toplusudur. Qrafikdə təklifə bütün əyri xətt uyğun gəlir. Təklifin ölçüsü – 
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hər bir təklif olunan qiymətə satılan malın konkret miqdarıdır; ona təklif 
xəttinin ayrı-ayrı nöqtələri uyğun gəlir. 

Mala olan təklifin dəyişməsindən danışarkən bütün əyrinin bu və 
digər tərəfə sürüşməsi nəzərdə tutulur.  

Qrafikin köməyi ilə aşağıdakı məsələləri həll etmək olar: 1) təklifin 
ölçüsünü müəyyən etmək – qiymətlərin bütün dəyişmələri zamanı təklif 
olunan malın miqdarı; 2) malın qiymətinin və bu qiymətə təklif olunan 
malın miqdarının dəyişilməsi zamanı təklifin dəyişilməsinin xarakterini 
(çox, az, dəyişilmədən) müəyyən etmək. 

Təklifin dəyişməsi (təklif xəttinin vəziyyəti, onun formaları) əsa-
sən: a) resurslara olan qiymətin; b) texnika və texnologiyanın; c) vergi və 
dotasiyaların; ç) malgöndərənlərin qiyməti dəyişmələrinin gözlənilmə-
sinin; d) digər malların qiymətlərinin; f) bazarda olan satıcıların sayının 
dəyişməsindən asılıdır. 

 
§ 5.5. Qiymət və mənfəət 

 
Qiymətyaranma – iqtisadi idarəetmənin vacib vasitələrindən biridir. 

Qiymət istehsala və məhsulun satışına çəkilən ictimai zəruri xərcləri əks 
etdirməli, məhsulun istehlak xüsusiyyətlərinə və keyfiyyətinə uyğun 
olmalı, mallara və xidmətlərə tələb və təklifi nəzərə almalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitndə aşağıdakı qiymət növləri mövcuddur: 
1. İstehsalat qiyməti – istehsalçının malın iri partiyalarla topdan-

satış satıcılara göndərdiyi qiymətdir. Bu qiymət, bütün istehsal və marke-
tinq xərcləri üstəgəl gözlənilən mənfəətə bərabərdir. İnkişaf etmiş bazar 
iqtisadiyyatı olan ölkələrdə istehsalat qiyməti pərakəndə qiymətin adətən 
40-dan 60%-dək təşkil edir. 

2. Topdansatış qiyməti – topdansatış ticarət firmaları tərəfindən 
malların iri partiyalarla pərakəndə ticarəti həyata keçirən şirkətlərə satıl-
dığı qiymətdir. Bu qiymət, topdansatış ticarət firmasının bütün istehsalat 
və marketinq xərcləri üstəgəl onun mənfəətinə bərabərdir. Topdansatış 
qiymət pərakəndə qiymətin adətən 60-70%-ni təşkil edir. 

3. Pərakəndəsatış qiyməti – pərakəndə şəbəkədə və kiçik partiya-
larla malın satışının həyata keçirildiyi qiymətdir. Bu qiymət, topdansatış 
qiyməti üstəgəl pərakəndə firmanın bütün istehsalat, idarəetmə və 
marketinq xərcləri üstəgəl onun mənfəətindən əmələ gəlir. 

Ona diqqət yetirmək lazımdır ki, istehsalat və topdansatış qiymət-
lərinin ölçüləri pərakəndəsatış qiymətlərinə faizlə göstərilir: qiymətin 
formalaşmasının əsas amili tələb və təklifin azad bazar nisbətləridir ki, 
onlar da pərakəndəsatış nəticəsində reallaşırlar. Bu da əvvəllər bizim 
üçün ənənəvi olan və bazar konyunkturunun üçüncüdərəcəli əhəmiyyət 
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daşıdığı dövrdəki qiymətyaranmanın məsrəfli mexanizmindən köklü 
surətdə fərqlənir. 

4. Bazar qiyməti – hazırkı bazarda, hazırkı vaxtda alqı-satqının 
aparıldığı qiymətdir. 

5. Bazis qiyməti – iri mal partiyasının satıcısı ilə alıcısı arasında 
danışıqların aparılması yolu ilə razılaşdırılır. Onun köməyi ilə göndərilən 
malın keyfiyyəti və yaxud sortu, həmçinin bazarın konyunkturu nəzərə 
alınır. Bu razılaşma əsasında faktiki olaraq göndərilmiş malın qiyməti 
müəyyən olunur (əgər onun keyfiyyəti (sortu) kontraktda qeyd olunan 
gondəriş şərtlərindən fərqlənirsə). 

6. İnhisarçı qiyməti – inhisarçılar tərəfindən istehsal qiymətindən 
yuxarı və yaxud aşağı təyin olunan qiymətlərdir. Yuxarı – öz mallarını 
satmaq üçün və aşağı – başqa firmalardan alınan mallar üçün. 

7. Nominal qiymət – preyskurantlarda (qiymət cədvəllərində), mə-
lumat-sorğu kitablarında, birja kotirovkalarında nəşr olunan qiymətlərdir. 

8. Sürüşən qiymətlər – müəyyən tarixə mövcud olan konyunktur 
şərtlərindən asılı olaraq müqavilə ilə təyin olunan qiymətdir. 

9. Sabit qiymət – alqı-satqı müqaviləsində qeyd olunan və dəyi-
şilməyən qiymətdir. 

10. «Yıxılan lider» qiyməti – alıcıları cəlb etmək üçün satıcılar tərə-
findən istifadə edilən qiymətdir. Adətən hər-hansı bir malın qiyməti aşağı 
salınır, lakin bu yolla mağazaya cəlb olunan alıcı qiyməti endirilməyən 
başqa malları da ala bilər. 

11. Tələb qiyməti – bazarda rəqabət, tələb və təklif arasında azad 
bazar münasibətləri nəticəsində yaranan qiymətdir. 

12. Alqı-satqı (faktura) qiyməti – kontraktda qeyd olunan göndə-
riş şərtləri müəyyən edilən qiymətdir. Bu qiymət daha çox bazar kon-
yunkturu ilə müəyyən edilir. Bundan əlavə, onun ölçüsü göndəriş şərt-
lərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır ki, bu şərtlərin ifadə olunması üçün 
aşağıdakı şərti ifadələrdən istifadə edilir: 

- sif (dəyər, sığorta, fraxt): satıcı öz hesabına gəmini fraxtlamaya, 
yükün daşınmasının dəyərini (fraxt) ödəməyə, gömrük xərclərini və sı-
ğortanı ödəməyə, həmçinin «yüklənmə zamanı yükün gəmi gövdəsinin 
xəttini keçənədək malın məhv olması və yaxud xarab olması riski»ni öz 
üzərinə götürməyə borcludur; alıcı isə - yükün bu xətti keçəndən sonra 
məhv olması və yaxud xarab olması riskini öz üzərinə götürür; 

- fob (gövdədə azaddır): satıcı: malın gəminin gövdəsinə çatdırıl-
ması məqamınadək bütün nəqliyyat, sığorta və gömrük xərclərini ödəyir; 
alıcı isə - gəmini fraxtlayır, yükü sığortalayır və onun məhv olması və 
yaxud zədələnməsi riskini daşıyır. 
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- for (relslər üzərində azaddır): satıcı ös hesabına və öz riski hesa-
bına malı dəmir yolu stansiyasına çatdırmalı və onu dəmir yolu vaqonuna 
yükləməli; digər xərcləri isə alıcı öz üzərinə götürür («for» ifadəsi ilə 
yanaşı «franko-vaqon» ifadəsi də işlədilir); 

- franko: satıcı öz hesabına və öz riski hesabına malı müəyyən 
olunmuş yerə çatdırmalı, nəqliyyat, sığorta və gömrük xərcləri malın qiy-
mətinə daxil edilir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin səviyyəsi daha çox mala 
olan tələblə onun təklifi arasında nisbətlə müəyyən edilir. Bu isə o de-
məkdir ki, malın çoxluğu onun qiymətinin aşağı düşməsinə, çatışmazlığı 
(qıtlığı) isə - onun artmasına gətirib çıxarır. 

Malların təklifinin artırılması istehsalçının maksimal mənfəət əldə 
etmək arzusu ilə bağlıdır: hər hansı bir mala tələb artan kimi sahibkar 
onun istehsalını artırır. Mənfəətin maksimallaşdırılması həm malın qiy-
mətindən, həm də istehsalat xərclərindən asılıdır. Buna görə də malların 
təklifinin artırılması zamanı bunun malın qiymətinə və istehsal xərclərinə 
təsiri nəzərə alınır; istehsalın artırılması zamanı onların hər ikisi bir 
qayda olaraq azalır. Malın qiymətinə təsir edən müxtəlif bir-birinə zidd 
amillərin təsirini nəzərə alan və mənfəətin maksimallaşdırılmasını təmin 
eləyən qiymət – optimal qiymət adlanır. 

Mala olan tələb, əgər onun dəyişməsi qiymətin dərhal dəyişməsinə 
səbəb olursa «elastik tələb» adlanır; əgər tələb qiymətin dəyişməsinə az 
həssasdırsa, ona «qeyri-elastik tələb» deyilir. «Qeyri-elastik tələb» ilk 
növbədə ucuz zəruri tələbat malları (məsələn, kibrit, duz və s.) üçün xa-
rakterikdir. 

Tələbə, bazar iqtisadiyyatının nüfuzlu alimlərinin fikrincə, aşağı-
dakı amillər təsir göstərir: 

- mal vahidinin miqdarının artırılması;bu, «azalan faydalılıq prin-
sipi»dir: biz nə qədər çox mala malik oluruqsa, onun hər bir yeni vahidi 
daha az faydalılıq daşıyır; 

- istehlakçıların gəlirlərinin qalxıb-enməsi: gəlirlərin artması tələbi 
qaldırır və əksinə, gəlirlərin azalması - tələbi aşağı salır; 

- istehlakçıların arzularında olan fərqlər: biri bahalı malı almaq is-
təyir (və alır), digəri isə - ucuz malı. Bu zaman tələb olunmayan mala 
olan tələb aşağı düşür. 

Bütövlükdə qiymətin aşağı düşməsi aşağıdakılar hesabına baş verir: 
- bu malı alıcıların almaq istəməməsi; 
- təklifin tələbdən yuxarı olması; 
- malın təcili olaraq satılması zəruriyyəti; 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

156 

 

 

- bu mal üzrə əmək məhsuldarlığının artımı (alıcıların gəlirlərinin 
dəyişməz qalması zamanı); 

- qiymətin aşağı düşə bilməsi haqqında informasiya; 
- dövlət tədbirləri (məsələn, bank dərəcələrinin qaldırılması: pulları 

bankda saxlamaq daha əlverişli olur, nəinki malı almaq). 
Qiymətin artımını şərtləndirən bir sıra səbəblər də vardır: 
- əməkhaqqının artımı malların istehsalı və xidmət üzrə əmək məh-

suldarlığına nisbətən daha tez baş verir;  
- tələbin təklifdən artıq olması; 
- mövcud fondlardan və resurslardan (xammal, istehsalat gücləri, 

torpaq, əmək resursları) istifadə olunma effektivliyinin aşağı olması; 
- malların lazım olan ehtiyatlarının olmaması və istehlakçının sa-

bahkı günə ümidinin olmaması səbəblərindən yaranan ajiotaj tələb; 
-  bazarda qiymətlərin süni olaraq qaldırılması (möhtəkirlik, rəqa-

bətin boğulması, inhisarçılıq səbəbindən).  
 

§ 5.6. Kommersiyanın strategiyası 
 

Strategiya altında uzun müddətə istiqamətlənən prinsipial qərarla-
rın qəbul edilməsi ilə bağlı olan davranış xətti, fəaliyyət tərzi, siyasət 
başa düşülür. 

Kommersiyanın strategiyası – müəssisənin istehsal, bölgü və malla-
rın satışı, o cümlədən son nəticədə mənfəətin artırılmasına yönəldilən 
dəyişikliklər üzrə bir ildən çox dövr üçün nəzərdə tutulan siyasətidir.  

Kommersiyanın strategiyası aşağıdakılar əsasında işlənilir: 
 iqtisadi və siyasi vəziyyətin təhlili; 
 bazarın tədqiq olunması; 
 müəssisənin rəqabət mübarizəsində imkanlarının öyrənilməsi; 
 sifarişçilərin seçilməsi; 
 mal siyasətinin müəyyən edilməsi. 

İqtisadi və siyasi vəziyyətin təhlili aşağıdakı suallara cavab 
verilməsini tələb edir: 

- dövlətin müdaxiləsinin dərəcəsi; 
- inflyasiyanın mövcudluğu və onun meyilləri (tendensiyaları); 
- ekoloji vəziyyət ( qanunvericilik, ictimai hərəkatlar); 
- xammal və enerji ilə təchiz olunma imkanları (təchizata zəmanət, 

qiymətlərin sabitliyi, yeni materialların olması).  
Bazarın tədqiq olunması iki əsas meyar üzrə həyata keçirilir: 

sifarişçinin müəssisə üçün cəlbedici olması və müəssisə digər rəqib-
müəssisələr ilə müqayisədə nisbi üstünlüklərə malik olması. 
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Bu zaman sifarişçinin cəlbediciliyin əsas meyarları kimi müəyyən 
edilir: 

1. Bazarın ölcüsü və genişlənmə imkanları. 
2. Bazarın keyfiyyət göstəriciləri: 
- sahənin rentabelliyi;   
- malın həyat dövrəsi mərhələsi; 
- qiymətyaranmanın imkanları; 
- texniki sirrin qorunması imkanları; 
- kapital qoyuluşu imkanları; 
- mümkün ola bilən satışların miqdarı və meyilləri; 
- bazara çıxma imkanları; 
- digər mallarla əvəz edilmə təhlükəsi. 
Müəssisənın rəqabət mübarizəsində imkanlarının öyrənilməsi 

aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 
1. Müəssisənin bazarda vəziyyəti: 
- bazar payı və onun dəyişmə meyilləri; 
- müəssisənin maliyyə imkanları; 
- müəssisənin artımı; 
- müəssisənin rentabelliyi; 
- müəssisənin imici (nüfuzu).   
2. İstehsal imkanları (potensialı): 
- bazardakı payının saxlanılması imkanları; 
- texnologiyada, təchizatda dəyişmələr və bununla bağlı olan 

məsrəflər; 
- istehsalın genişləndirilməsinin potensial imkanları; 
-  yerləşdiyi yerin üştünlükləri; 
- mal göndərişinin xarakteristikası, müştərilərlə iş və s. 
3. Elmi-texniki tərəqqi imkanları: 
- innovasiyaların olması; 
- lisenziya göstəriciləri. 
4. Rəhbər işçilərin və işçi heyətinin ixtisası. 
Sifarişçilərin seçimi özünü yaxşı göstərmiş «Boston konsaltinq 

qrup» metodikası («Makkinsi çantası» kimi tanınan) əsasında yerinə 
yetirmək lazımdır. 

Hər bir sifarişçinin vəziyyəti düzbucaqlı koordinat sistemində onun 
mövqeyi ilə əks etdirilir (şəkil 5.8), üfüqi xətt üzrə müəssisənin rəqabət 
mübarizəsində nisbi üstünlükləri, şaquli xətdə - bazarın tələbləri nöqteyi-
nəzərindən sifarişçinin cəlbediciliyi. 

Qiymətləndirmənın aşağı və yüksək  dərəcələşdirilməsi hər iki 
koordinat üzrə məhdudlaşdırılır. 
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Məsələn, sifarişçi-firma № 1 üçün müəssisənin rəqabət mübari-
zəsində üştünlükləri aşağıdır, məhsul bazarında cəlbediciliyi isə yük-
səkdir;  sifarişçi-firma № 2 üçün isə - müəssisənin rəqabət mübarizəsində 
üştünlükləri yüksəkdir, məhsul bazarında cəlbediciliyi isə aşağıdır. 

Konkret marketinq məsələlərində sifarişçi-firmanın cəlbediciliyinin 
qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı amilləri nəzərə almaq lazımdır: 

1.  Sifarişçi-firma kimdir; onun ölçüləri, yeri, nüfuzu necədir. 
2. Onun maliyyə vəziyyəti necədir; kredit qabiliyyətliliyi, onun 

təklif elədiyi ödəniş şərtləri, onlar üzrə hesablaşma qaydası necədir. 
3. Sifarişçi-firma tərəfindən müəssisənin məhsuluna olan tələbin 

həcmi hansı ölçüyə çatır. 
4. Sifarişçi-firmada sövdələşmələrin ümumi dövriyyəsi nəyə 

bərabərdir və o, sahənin orta göstəriciləri ilə necə uzlaşır. 
5. Sifarişçi-firmanın keyfiyyəti nə yerdədir; firmanın təşkilat quru-

luşu, onun idarəetmə sistemi və onların fəaliyyəti müəssisənin tələblərinə 
necə cavab verir. 

6. Sifarişçi-firmanın qiymət siyasəti necədir; sifarişçinin razı-
laşdığı qiymət sahə üzrə orta qiymətlərlə necə uzlaşır.   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.8 . Sifarişçinin işinin vəziyyəti 
 

Sifarişçi-firma 
№ 1 

Sifarişçi-firma 
№ 2 

yü
ks

ək
 

aş
ağ

ı 

Sifarişçi-firmaların 
cəlbediciliyi 
 

Müəssisənin 
rəqabətdə 
üstünlükləri 
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Rəqabət mübarizəsində müəssisənin nisbi üstünlüklərinin qiymət-
ləndirilməsi zamanı aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

1. Müəssisə rəqib müəssisələrlə müqayisədə necə görünür. Müəs-
sisənin mal göndərişinin məhsulun mal dövriyyəsinin ümumi həcmində 
payı nə qədərdir, müəssisənin inkişafı ilə bağlı olaraq bu payın artma 
perspektivi necədir. 

2. Müəssisənin sifarışçi-firma ilə sövdələşmələrdə dövriyyəsi nə 
qədərdir. 

3. Müəssisənin rəqiblərdə olmayan hansı keyfiyyətləri onu sifa-
rişçinin gözündə cəlbedici edir. 

4. Müəssisənin məhsulunun müsbət keyfiyyətləri. 
5. Servis. 
6. Müəssisənin məsrəflərinin təmin edilməsində sifarişçinin payı. 
  «Makkinsi çantası» kimi tanınan təhlil metoduna əsasən düz-

bucaqlı koordinat sistemi dörd hissəyə bölünür; yuxarı dörddə birinin sol 
tərəfində olan firmalar «Ev pişikləri» (onlar elə bil ki, evə can atırlar) 
kimi qiymətləndirilirlər, yuxarı sağdakılar - «Ulduzlar» (yəni çox cəlb-
edicilər), aşağı solda olanlar - «Evsiz itlər» (onları küçəyə qovurlar), 
aşağı sağdakılar - «Sağılan inəklər» (onların mənfəətləri istifadə olunur) 
– şəkil 5.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.9. «Makkinsi çantası»nın sahəsi 
 

«Ev pişikləri» 
Sifarişçi-firma 

№ 1 

yü
ks

ək
 

aş
ağ

ı Müəssisənin 
rəqabətdə 
üstünlükləri 

Sifarişçi-firmaların 
cəlbediciliyi 
 

«Ulduzlar» 
Sifarişçi-firma 

№ 2 

«Evsiz itlər» 
Sifarişçi-firma 

№ 3 

«Sağılan inəklər» 
Sifarişçi-firma 

№ 4 
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«Ev pişiyi» o deməkdir ki, bu mövqedə olan sifarişçi-firma demək 
olar az mal alır. Baxmayaraq ki, o, prinsipcə tələbi artırmağa qadirdir, 
indiyədək onun hansı müəssisə-malgöndərən ilə əlaqə yaratması məsələsi 
açıq olaraq qalır. Belə firmalar müəssisələrdən, əlaqələrin yaradılması, 
informasiyanın toplanması, danışıqların aparılması üzrə daimi fəal işin 
görülməsini tələb edir. Bunlar, çətin və bahalı, lakin perspektiv tərəf-
müqabillərdir.   

«Ulduz» o deməkdir ki, bu mövqedə olan firma yaxşı alıcıdır. 
Burada tələb artım perspektivinə malikdir. Bu firmaya vəsait qoyuluşu 
özünü doğruldur. Doğrudur, belə sifarişçi müəssisədən çoxlu iş və heç də 
az olmayan vəsait tələb edir. Bu iş daimi olaraq aparılmalıdır: firma ilə 
tez-tez əlaqələr lazımdır, bu cür sifarişçini əldə saxlamaq üçün ona 
əlverişli kontrakt şərtləri vermək lazımdır. Sifarişçi-firmanın bu növü 
birinci növbədə bazara yeni malların yeridilməsi üçün istifadə oluna 
bilər.  

«Sağılan inəklər» sifarişçi-firmanın kifayətləndirici tipinə aiddir. 
Onlar tələbin çox da olmayan artımını verirlər, lakin digər tərəfdən də 
əhəmiyyətli olmayan səy tələb edirlər. Bu isə onlardan böyük gəlirin 
alınması üçün əlverişli şərait yaradır: bu firma ilə malı çox böyük olma-
yan ticarət güzəşti və görülən işin aşağı xərcləri ilə satmaq mümkündür. 
İnəyin sağılması kimidir: yemin məhdud olduğu zaman da süd vardır. 
«Sağılan inək»dən əldə edilən mənfəət adətən, yeni sifarişçi-firmaların 
«açılışında» istifadə edilir. Bununla belə, məhdud vəsait qoyuluşu 
zamanı daimi «sağım» bu sifarışçiləri az perspektivli edir: gələcəkdə 
onlar qoyulan vəsaitləri itirə və bazarı tərk edə bilərlər.  

«Evsiz itlər» - sifarışçi- firmanın elə bir tipidir ki, o, nə hazırda, nə 
də gələcəkdə müəssisəyə mənfəət vermək imkanına malik deyildir və 
buna görə də heç bir diqqətə layiq deyil. «Evsiz itlərin» qisməti – ona yer 
vermiş bazar-evi tərk etməkdir. 

Qeyd edək ki, sifarişçi-firmalar elə bil ki, «Makkinsi çantasının» 
sahəsində saat əqrəbi istiqamətində dövr edərək ümid verən «Ev pişiklə-
rindən » başlayaraq «Ulduzlar»dan «Sağılan inəklərə» keçərək, nəhayət - 
lazımsızlığına görə bazardan itələnib çıxarılan «Evsiz itlərə» keçirlər. 

Müəssisənin mal siyasəti iki əsas istiqamətlər üzrə aparılır: 
- malların bazarlar üzrə bölüşdürülməsi; 
-  malların çeşid qrupları üzrə bölüşdürülməsi. 
Malların bazarlar üzrə bölüşdürülməsinin strategiyasının işlənil-

məsi üçün mövqelər sistemi qurulur (şəkil 5.10.) 
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Şəkil 5.10. Malların bazarlar üzrə bölüşdürülməsi strategiyası 
 
 
 
 
 
 

Yeni malların işlənilməsini, 
mövcud malların 

modifikasiyasını və onların 
mövcud bazara yeridilməsini 

davam etdirmək  

ye
ni

 
m

öv
cu

d 

Bazarın mallarla 
doydurulması  

Malın yeniliyi 
 

Yeni bazarlarda yeni 
malların təklif olunması, 

biznesin cəlbedici 
sahələrinə daxilolma 

 

Reklamın yenidən istiqamət-
ləndirilməsi, satışın daha sə-
mərəli üsüllarından istifadə 
edilməsi, qiymətlərin aşağı 
salınması hesabına bazara 
daha dərindən daxilolma  

 

Mövcud malların səmərəli 
reklam olunması yolu ilə 

yeni bazarların axtarılması  

mövcud mallarla yeni mallarla 
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VI ФЯСИЛ. KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİ 
SFERASI 

 
§ 6.1. Malların alışının həyata keçirilməsi 

 
Kommersiyanı həyata keçirmək üçün, birinci, mala malik olmaq, 

ikincisi isə - onu ucuz alıb baha satmaq imkanına malik olmaq lazımdır. 
Ancaq bu halda mənfəət əldə etmək olar. Buradan belə çıxır ki, 
kommersiya fəaliyyəti sonradan yenidən satılmaq üçün ilk əvvəl malların 
alışından başlamalıdır. 

Malgöndərən kimi həm daxildə, hə mə xaricdə fəaliyyət göstərən 
əmtəə məhsullarının istehsalçıları, vasitəçilər, topdansatış yarmarkaları 
və bazarları, əmtəə birjaları, hərraclar (auksionlar) çıxış edirlər. 

Malların alışını ticarət müəssisələri – topdansatış və ya xırda top-
dansatış mal dövriyyəsinin həyata keçirilməsi prosesi zamanı hüquqi 
şəxslər və yaxud fərdi sahibkarlar – fiziki şəxslər yerinə yetirirlər.  

Alışın planlaşdırılması və həyata keçirilməsi zamanı lazımdır: 
- alınan mallara alıcılıq tələbini nəzərə almaq; 
- malların istehsalçıları və satıcılarının bu mallara olan təklifini 

nəzərə almaq; 
- malın real bazar konyunkturuna uyğun gələn qiymətinə isti-

qamətlənmək; 
- mal istehsalçılarına və topdan satıcılara alıcılıq tələbinin daha 

yaxşı nəzərə alınması istiqamətində təsir etmək; 
-  ticarət müəssisəsinin mənfəətli ticarətin təşkili üzrə maraqlarını 

nəzərə almaq; 
- malların çeşidinin formalaşdırılması zəruriyyətinin nəzərə alın-

ması; 
- qabaqcadan işlənilmiş kommersiya strategiyasına əsasən hərəkət 

etmək. 
Yuxarıda qeyd edilən tələblərdən asılı olaraq mal alışı fəaliyyəti 

aşağıdakı mütləq şərtlərə riayət edilməsi ilə həyata keçirilməlidir: 
- mal göndərənlərin rəqabəti; 
- mal göndərənin sərbəst olaraq seçilməsi; 
- qiymətin sərbəst olaraq seçilməsi; 
- mülkiyyət formasından, dövlətə məxsusluğundan, müəssisənin 

formasından asılı olmayaraq alqı-satqı sövdələşmələri zamanı tərəf-mü-
qabillərin (partnyorların) bərabərliyi; 
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- sövdələşmə üzrə tərəf-müqabillərin bir-birləri qarşısında maddi və 
mənəvi (etik) məsuliyyəti; 

- malın alışını həyata keçirən kommersiya işçisinin müstəqilliyi. 
Alışların həyata keçirilməsi zamanı mal istehsalçılarına, iri topdan 

malgöndərənlərə, həmçinin mötəbər xarici firmalara üstünlük (prioritet) 
verilməlidir. 

Xırda malgöndərənlərdən malın alışını xırda partiyalarla və geniş 
çeşidin formalaşdırılması və saxlanılması məqsədilə əsasən yeni malların 
alınması ilə həyata keçirmək lazımdır.   

Malların alışı aşağıdakı kommersiya işinin aparılmasını tələb edir: 
- alıcılıq tələbinin tədqiq olunması və proqnozlaşdırılması; 
- əsas malgöndərənlərin axtarılıb tapılması və öyrənilməsi, onlarla 

əlaqədar olan mal təklifinin müəyyən olunması; 
- malgöndərənlərlə imkan daxilində daimi əlaqələri sahmana sal-

maq; 
- malgöndərənlərə sifarişlərin və tələbnamələrin rəsmiləşdirilməsi; 
- mal göndərişi üzrə müqavilələrin hazırlanması və bağlanılması; 
- malların istehsalçılardan, vasitəçilərdən, topdan mal satanlardan 

və digər mümkün olan malgöndərənlərdən alışının təşkil olunması; 
- mal alışı fəaliyyətə nəzarət, uçotun və təhlilin təşkili. 
Adları çəkilən tədbirlərin qısaca məzmununu nəzərdən keçirək. 
Alıcılıq tələbinin tədqiq olunması və proqnozlaşdırılması – marke-

tinqin fəaliyyət sahəsidir. Bu işlə müvafiq marketoloq mütəxəssislər 
məşğul olurlar.  

Kommersantın vəzifəsi – buna hərtərəfli yardım etməkdir. Bunun 
üçün malların hərəkəti və satışının daimi uçotunu aparmaq, ticarət müəs-
sisələrinin tələbnamələrini və sifarişlərini sistemləşdirmək, ödənilməmiş 
tələbin səbəblərini təhlil etmək, alıcılarla işləmək lazımdır. 

 Malgöndərənlərin axtarılıb tapılması mal istehsalçılarının daimi 
monitirinqi (müşahidəsi), onlarla israrlı, təkidli işin aparılması, onlarda 
malı alan müəssisə ilə işdə marağın yaradılması yolu ilə əldə edilir. Bu 
zaman, müntəzəm olaraq topdansatış yarmarka və sərgilərini, əmtəə bir-
jalarını, hərraclara (auksionlara) baş çəkmək, kütləvi informasiya vasi-
tələrində verilən reklam elanlarını öyrənmək, xüsusi mətbuatı, birja 
kataloqlarını və preyskurantlarını (qiymət cədvəllərini) izləmək lazımdır.  

Malgöndərənlərlə sıx əlaqələrin yaradılması uzunmüddətli müqa-
vilə öhdəliklərinin formalaşmasını, birbaşa əlaqələrin həyata keçiril-
məsini, vasitəçilərin inştirakı olmadan sabit alışların aparılmasını nəzərdə 
tutur. 
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  Pərakəndə ticarət müəssisələri tərəfindən malgöndərənlərə ilkin 
tələbnamələrin və sifarişlərin verilməsi mal alışı fəaliyyətinin sabitləş-
dirilməsi formalarından biridir ki, bu da tələbin və təklifin qabaqcadan 
bilinməsi effektini gücləndirər və bununla da kommersiya işinin səmərə-
liliyini artırar. 

Tələbnamə - ticarət müəssisəsinin malgöndərənə ünvanladığı və 
müəssisənin konkret dövr üçün konkret mala olan tələbatı haqqında mə-
lumatdır. Ciddi olaraq tələbmanə nə ticarət müəssisəsini, nə də ki, 
malgöndərəni heç bir şeyə məcbur etmir. Əlbəttə ki, bu zaman kommer-
siyada heç də son rol oynamayan mənəvi, etik öhdəliklər istisna edilmir. 

Sifariş, tələbnamədən fərqli olaraq ticarət müəssisəsinin malgön-
dərənə ünvanladığı və onun tərəfindən müəyyən müddət ərzində alınacaq 
müəyyən malların siyahısını özündə cəmləşdirən rəsmi tələbdir. Lakin 
sifariş heç də mal göndərilməsi müqaviləsi deyildir. Onu müqavilədən-
qabaq sənəd kimi nəzərdən keçirmək daha düzgün olardı. Sifariş mal-
göndərən tərəfindən icraya qəbul olunan kimi, o, mal göndərilmə mü-
qaviləsi hüququnu alır (sonradan bundan irəli gələn nəticələrlə). 

Tələbnamələr və xüsusilə sifarişlər yazılı formada verilir və uçota 
alınmalıdır. Ayrı-ayrı hallarda, məsələn sadə çeşidli malların satışı, tele-
fon və teleqraf (faks) üzrə sifarişlə yerinə yetirilə bilər. 

Mal göndərişi müqaviləsinin hazırlanması və bağlanılması, həm-
çinin müxtəlif növ malgöndərənlərdən mal alışının həyata keçirilməsi 
irəlidə nəzərdən keçiriləcəkdir. 

Alış fəaliyyətinin təhlili, uçotu və ona nəzarət operativ olaraq 
yerinə yetirilməlidir və aşağı məqsədlərə malik olmalıdır: 

- tərəflərin mal alışı müqaviləsinə uyğun olaraq müddətlər üzrə 
öhdəliklərə əməl etmələrinin müşahidə olunması; 

- göndərilən malların miqdarının və çeşidinin yoxlanılması; 
- göndərilən malların keyfiyyətinin, xüsusilə uzaq yerlərdən nəql 

olunmasından sonra, yoxlanılması; 
- göndərilən malın göndəriş müddətinə, miqdarı, keyfiyyəti və çe-

şidi üzrə malgöndərənə iddiaların verilməsi üçün materialların top-
lanması; 

- uğursuz mal göndərişinin təcrübəsində kommersiya fəaliyyətinin 
dəqiqləşdirilməsi üçün əsaslandırılmış tövsiyələrin verilməsi. 

Bütün hallarda alış fəaliyyətinin nəzarəti, uçotu və təhlili ancaq o 
həcmlərdə yerinə yetirilməlidir ki, bu, kommersiya fəaliyyətinin effektiv-
liyinin artmasına, mənfəətin artmasına səbəb olur. Həddindən artıq uçot, 
nəzərət və təhlil çox vaxt zərərlidir. 
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§ 6.2. Alış-müqavilə fəaliyyətinin təşkil olunması 
 

Ticarət müəssisəsi tərəfindən malların alışını hərəsi öz mal qrupuna 
təhkim edilmiş operativ əmtəəşünaslar aparırlar. Bu işdə həm də öz 
təklif və arzularını verən və malın satışını həyata keçirən ticarət zalının 
işçiləri də iştirak edir.  

Malların alışı zamanı mal göndərişi, alqı-satqısı və yaxud komis-
siya müqaviləsi bağlanılır. Müqavilələr ölkədə fəaliyyət göstərən qa-
nunveriçiliyə uyğun gəlməlidir. Müqavilələr o zaman bağlanılmış hesab 
edilir ki, tərəflər bütün əhəmiyyətli mövqelər üzrə razılığa gəlmiş ol-
sunlar. 

Müqavilələr, bir qayda olaraq, iştirakçı-müəssisələrin birinci şəxs-
ləri və yaxud onların səlahiyyətli müavinləri tərəfindən imzalanır. 

Mal göndərişi müqaviləsində, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata ke-
çirən malgöndərən, özünün istehsal etdiyi və yaxud aldığı malı müəyyən 
olunmuş müddətdə sonradan satış üçün və yaxud sahibkarlıq fəaliyyə-
tində digər istifadə üçün alıcının sərəncamına verməyi öz öhdəsinə 
götürür. 

Mal göndərişi müqaviləsində aşağıdakı məsələlər öz əksini tap-
malıdır: 

 malların göndərilmə müddəti; 
 göndərilmə qaydası; 
 göndərişin təşkili; 
 tam göndərilməmənin yerinin doldurulması; 
 malın alıcı tərəfindən qəbul olunması; 
 alıcı tərəfindən qəbul olunmayan malın məsul saxlanılmaya 

qəbul edilməsi; 
 tara və qablaşdırma; hesablaşma qaydası; 
 lazımi keyfiyyətdə və tam dəstləşdirilməmiş malların göndərişi 

zamanı iddiaların nizamlanması; 
 malların göndərilməsinin gecikdirilməsi və yaxud göndərilmə-

məsi zamanı dəbbələmə pulu (cərimə); 
 müqavilənin yerinə yetirilməsindən birtərəfli qaydada imtina 

edilməsi və bu zaman yaranan zərərlərin hesablanması qaydası; 
 mübahisələrin yoluna qoyulması qaydaları. 

Mal göndərişinin daha uzun müddətə bağlanılması zamanı əgər 
göndərilən malın dəqiq miqdarını və onun qiymətini müəyyən etmək 
mümkün olmursa, bu zaman müvafiq spesifikasiya (malların siyahısı) 
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əlavə olunmaqla müqavilənin nəzərdə tutulan ümumi məbləği göstə-
rilməlidir. 

Kommersiya təcrübəsində alqı-satqı müqaviləsi kontrakt adlan-
dırılır. Kontraktda aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:  

- malın adı; bu, alqı-satqı müqaviləsinin predmetini təşkil edir; 
- malın miqdarı; bu, göndərişin ölçüsünü təşkil edir; 
- malın keyfiyyəti; onun müəyyən edilməsi üsulları nəzərdə 

tutulmalıdır; 
- malın qiyməti; həm malın vahidinin qiyməti, həm də onun ümumi 

dəyəri göstərilməlidir; 
- göndəriş şərtləri; bu, başqa sözlə, göndərilmənin bazis şərtləri 

adlanır; 
- kontraktın ümumi dəyəri; 
- ödəniş şərtləri; ödəniş formaları və bunun üçün tələb olunan sə-

nədlər göstərilir; 
- göndəriş müddəti; 
- qablaşdırma və markalanma; 
- malın qəbul edilib təhvil verilməsi; malın qəbuledilmə (təhvil 

verilmə) proseduru təsvir olunur; 
- göndəriş üzrə zəmanətlər və onun şərtləri pozulan zaman tətbiq 

edilən sanksiyalar (cəzalandırmalar); 
- reklamasiyalar (iddiaların verilməsi); mal göndərişi üzrə iddia-

ların verilməsi qaydası müəyyən edilir; 
- mübahisələrin həll olunması qaydası (arbitraj); 
- fors-major; fövqəladə halların: yanğının, təbii fəlakətlərin (zəl-

zələ, daşqın, vulkan püskürməsi və s.), müharibələr və hərbi əməliy-
yatların, blokadaların və s. baş verdiyi zaman tərəflərin hərəkətetmə 
qaydaları müəyyən edilir; 

- malların daşınması şərtləri; 
- tərəflərin ünvanları; 
- tərəflərin imzaları. 
Alqı-satqı müqaviləsini (kontraktı) öyrənən zaman kommersiya 

işçisi xüsusi diqqəti göndərişin «bazis şərtləri»nə yetirməlidir. Bu şərtlər 
satıcı və alıcının malların çatdırılması öhdəliklərini və ən vacibi, malın 
məhv olması və yaxud zədələnməsi riskinin satıcıdan alıcıya keçməsi 
anını müəyyən edir. 

Bazis şərtləri malın daşınması üzrə xərclərin kimin daşıdığını 
müəyyən edirlər ki, bunlar da bəzi hallarda malın dəyərinin 40-50%-ni 
təşkil edir. Bu xərclərə: malın daşınmağa hazırlanması xərcləri, yüklən-
mənin haqqının ödənilməsi, daşınma haqqının ödənilməsi, həmçinin sı-
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ğortalanma və malların yolda saxlanılma xərcləri aid edilir. Bundan 
başqa, dövlət sərhədini keçmə zamanı gömrük rüsumlarının, vergilərinin 
və yığımlarının haqqının ödənilməsi də nəzərə alına bilər. 

Kontraktı satıcı kimi hazırlayarkən sahibkar öz üzərinə bir sıra 
öhdəlikləri götürməli və bunları bu sənəddə əks etdirməlidir: 

- mal, müqavilənin bütün şərtlərinə ciddi surətdə uyğun olaraq 
göndərilməli; 

- alıcı malın göndərilməsinə hazır olması barədə vaxtında məlu-
matlandırılmalı; 

-  malın vəzifəli şəxslər tərəfindən yoxlanılması üzrə xərcləri öz 
hesabına ödəməli; 

- malın qablaşdırılmasını, həmçinin gömrük rüsumlarını və ver-
gilərini öz hesabına ödəməli;  

- alıcıya, «təmiz sənəd» deyilən, yəni malın razılaşdırılmış şərtlərdə 
göndərişini təsdiq edən təqdim etməli («təmiz» - tara və qablaşdırmanın 
qüsürları barədə qeyd-şərtlərin olmaması deməkdir); 

- ixracat lisenziyasını almalı və onun haqqını ödəməli; 
- kontraktda müəyyən edilmiş yerdə və müddətdə malın alıcıya 

keçmə anınadək bütün riskləri və xərcləri daşımalı.  
Kontraktı alıcı kimi hazırlayarkən sahibkar öz üzərinə bir sıra 

öhdəlikləri götürməli və bunları bu sənəddə əks etdirməlidir: 
- malı kontrakt üzrə müəyyən edilmiş yerdə və müddətdə qəbul 

etməli; 
- malın daşınması üzrə bütün riskləri və xərcləri daşımalı; 
- malın hərəkəti prosesində sənədlərin alınması zamanı yaranan bü-

tün rüsumları və xərcləri ödəməli; 
- malın xaricə göndərilməsi üçün lazım olan lisenziyanın və digər 

sənədlərin alınmasını və haqqının ödənilməsini təmin etməli. 
 Komissiya üzrə müqavilənin bağlanılması zamanı satan tərəf ko-

mitent, alan tərəf isə - komissioner kimi çıxış edirlər. 
Komissioner öz öhdəsinə götürür ki, komitentin tapşırığına əsasən 

müqavilə üzrə müəyyən edilmiş mükafatla öz adından, lakin komitentin 
hesabına bir və ya bir neçə alqı-satqı sövdələşməsini həyata keçirəcəkdir. 

 Öz üzərinə götürdüyü tapşırığı komissioner, komitent üçün 
əlverişli (sərfəli) şərtlərdə və onun göstərişlərinə uyğun olaraq yerinə ye-
tirməlidir. Komissioner komitentin göstərdiyi əlverişli şərtlərdən fərqli 
olan şərtlər üzrə sövdələşməni həyata keçirərkən, əldə olunan əlavə xeyir 
komissioner ilə komitent arasında bərabər olaraq bölüşdürülür (əgər 
komissiya müqaviləsində başqa hallar nəzərdə tutulmayıbdırsa). 
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Bağlanılmış müqavilələr məcburi qeydiyyata və uçota alınmalıdır. 
Müqavilələr və malların alışı ilə bağlı olan digər sənədlər onların müd-
dətləri qutardıqdan sonra üç il ərzində saxlanılmalıdır. 

§ 6.3. Sifariş olunan partiyanın optimal ölçüsü 
 

Sifariş olunan malların optimal partiyasının müəyyən edilməsi 
müəyyən maraq doğurur. Məsələ ondan ibarətdir ki, ticarət firması tərə-
findən istehsalçı-müəssisədə sifariş olunan mallar, adətən, tam həcmlərdə 
deyil, bir neçə partiyalarla hazırlanırlar. Partiya anbara daxil olur, oradan 
da satışa. Sonrakı partiyanın daxil olması əvvəlki partiyanın satılıb an-
barın boşaldılmasından sonra baş verir. Sifarişin dəyəri partiyanın öl-
çüsündən əhəmiyyətli olaraq asılıdır: partiyanın ölçüsü nə qədər böyük-
dürsə, məhsul vahidinin dəyəri də aşağı olur, çünki bu zaman partiyanın 
hazırlanmasına çəkilən xərclər də azalır. Lakin, digər tərəfdən, partiyanın 
ölçüsünün artması malın saxlanılması xərclərinin artımına gətirib çıxarır. 
Bu ziddiyyəti partiyanın optimal ölçüsünün hesablanması yolu ilə həll 
etmək olar ki, bunun da mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir.   

Xüsusi ifadələri göstərək: 
D – sifarişin illik dəyəri; 
C – mal partiyasının hazırlanması xərclərinin dəyəri; 
T – malın saxlanılması xərclərinin dəyəri (malın partiyasına %-lə); 
P – malın partiyasının dəyəri. 
optP – malın optimal ölçüsünün dəyəri. 
Belə ifadə etmək olar ki, il ərzində sifariş olunan partiyaların sayı 

D/P bərabərdir, bu partiyaların hazırlanmasına çəkilən xərclərin dəyəri 
isə - D/P • C. 

O biri tərəfdən, mal partiyasının orta gözlənilən dəyəri (dəyərin 
riyazi gözlənməsi) P/2-yə bərabərdir, həmin bu partiyaların hər birinin 
saxlanılma dəyəri isə - P/2 • T 

Malın partiyasının ölçüsünün optimallaşma şərti mal partiyasının 
hazırlanma dəyəri ilə saxlanılma dəyərinin ölçülərinin bərabərliyinə 
uyğun gəlir, çünki ancaq bu halda malın partiyasının hazırlanması ilə 
saxlanılması arasında olan ziddiyyət öz həllini tapmış olur: 

 
D/optP • C = optP/2 • T. 

 
Buradan da optimallıq şərti yaranır: 
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§ 6.4. Malın keyfiyyəti 
 

Kommersiya fəaliyyətinin sonrakı isiqaməti, mənfəətin artırılma-
sının əsas mənbələrindən biri məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-
masıdır. Niyə məhz keyfiyyət? Hazırlanan məhsulun miqdarı da çox 
vacibdir. 

Məsələ ondan ibarətdir ki, istehsalın artırılması heç də qarşıya 
qoyulan məqsəd deyildir. Əsas olaraq insan, əhalinin maddi və mənəvi 
səviyyəsinin daima qaldırılmasıdır. Bu isə o deməkdir ki: insanlar üçün 
nə istehsal edilirsə - qida və geyim, mənzil və nəqliyyat, kitablar və kino-
filmlər, - bunların hamısı onu tam ödəməlidir, yəni ən yüksək keyfiyyətli 
olmalıdır. Keyfiyyət nədir və onu necə başa düşmək lazımdır? 

«Keyfiyyət» anlayışı o qədər də sadə və axıra qədər aydın olan 
deyil. Keyfiyyət – elə bir şeydir ki, o, yaxşı və pis, birinci və yaxud aşağı 
sort, qəşəng və yaxud eybəcər ola bilər. Eyni bir filmi, kitabı, geyimi 
həm yaxşı, həm də pis qiymətlədirirlər. Və bu zaman deyirlər ki: «Zövqə, 
həvəsə görə mübahisə etmirlər». Deməli, keyfiyyət – zövqün, həvəsin 
işidir? Bəs onda məhsulların və yaxud məmulatların sortlarının müəyyən 
edilməsi, yerinə yetirilmiş işlərin qiymətləndirilməsi, nəhayət, məktəb 
qiymətləri ilə nə etməli? Burada da zövqə, həvəsə, dada bel bağlamaq 
olarmı? Hətta meyvənin keyfiyyətini qiymətləndirən zaman dad yanaş-
ması çox vaxt adamı çətinliyə salır: bəziləri şirin almaları dadlı sayırlar, o 
biriləri isə - turşməzələri. Hansı almanın keyfiyyəti yüksəkdir? Sənaye 
məhsullarının, bir çox xalq istehlakı mallarının, mədəni, estetik dəyər-
lərin keyfiyyətinin müəyyən olunması daha mürəkkəbdir. 

Bizim dövrdə müxtəlif məhsul növlərinin keyfiyyətini qiymətlən-
dirən xüsusi elmi fənn – kvalimetriya yaranmışdır. Keyfiyyətə elmi ya-
naşmada birinci addım sadə bir sualın qoyuluşundadır: bu keyfiyyət nə 
üçün lazımdır, hansı tələbatları o ödəyir, bu keyfiyyətlə biz hansı məq-
sədə nail olmaq istəyirik? İşlənilmiş standartda keyfiyyətin açıqlanması 
verilmişdir. «Məhsulun keyfiyyəti – məhsulun xüsusiyyətlərinin elə bir 
toplusudur ki, bunlar da təyinatına uyğun olaraq onun müəyyən tələ-
batları ödəməyə yararlı olmasını şərtləndirir». Deməli, keyfiyyət haq-
qında ümumilikdə deyil, ancaq onun təyinatına əsasən danışmaq la-
zımdır: ayaqqabı geyilmədə, yağmurluq plaşı yağışlı havada, dəzgah işdə 
yaxşı olmalıdır.  

Məhz yararlılıq tələbinə istinadən, məhsulun təyinatından, nəzərdə 
tutulan məqsəddən hərəkət edərək, metalın, bütün mümkün olan məh-
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sulların, yaxşı qiymətlər almaq üçün lazım olan biliklərin həcminin və s. 
keyfiyyətini müəyyən etmək olar. 

 Keyfiyyətin müəyyən olunması üçün əsas götürülən məqsədi də-
yişən kimi, qiymət də birdən dəyişilir. Mismar hazırlamaq üçün istifadə 
edilən metal, alətlərin hazırlanması üçün yaramır; insanların qidalanması 
və heyvanlara verilən eyni ərzağa qoyulan tələblər tamamilə müxtəlifdir. 
Riyaziyyat üzrə əla qiymət, məktəbli sinifdən-sinfə keçdikcə daha 
mürəkkəb məsələlərin həllinə görə verilir. 

Məmulatın və yaxud məhsulun təyinatına görə keyfiyyətin qiymət-
ləndirilməsi heç də məsələnin tam həlli deyildir. Problem ondan ibarətdir 
ki, praktiki olaraq elə bir obyektə rast gəlmək olmaz və yaxud demək olar 
ki, rast gəlinmir ki, onu hər hansı bir əlamətinə görə obyektiv qiymətlən-
dirmək mümkün olsun. Əla sort alma təkcə dadlı deyil, həm də iri 
olmalıdır; metal – təkcə möhkəm deyil, həm də elastik olmalıdır və s. 
Deməli, keyfiyyət çoxüzlü olur. Bu zaman qiymətləndirməni həyata ke-
çirmək üçün keyfiyyəti hər tərəfdən qiymətləndirməyi öyrənmək la-
zımdır. 

Keyfiyyətin hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün Elmi-Tədqiqat 
Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən bütöv bir göstəricilər sistemi işlənib 
hazırlanmışdır. Bu sistemə aşağıdakılar aiddir: 

- təyinatlıq göstəricisi; 
- etibarlılıq göstəricisi; 
- təhlükəsizlik göstəricisi; 
- texnolojilik göstəricisi (məmulatın sənaye metodu ilə hazırlan-

ması, ayrı-ayrı hissələrin və qovşaqların standartlaşdırılması, unifika-
siyanın – onların qurğularının eyniləşdirilməsi imkanlarının olması); 

- estetiklik göstəricisi; 
- zərərlilik dərəcəsi (onun istifadə və saxlanılma zamanı ətraf 

mühitə təsiri); 
- rahatlıq və effektiv işləmə dərəcəsi; 
- iqtisadi göstəriciləri (maya dəyəri, məmulatın qiyməti, ondan 

alınan iqtisadi səmərə, istismara çəkilən xərclər və s.). 
 Göstəricilər sistemi müəyyən olunduqdan sonra qarşıya çıxan mə-

sələlərdən biri bu göstəricilərin ölçülməsinin necə həyata keçirilməsidir.  
Keyfiyyətin ölçülməsi xüsusi yanaşma tələb edir. Bu, müxtəlif 

təfsilat dərəcəsi, yəni müxtəlif dərəcə (şkala) ilə yerinə yetirilir. Daha az 
təfsilatlı ölçünü – ad dərəcəsi (başqa cür təsnifat dərəcəsi adlandırılır). 
Keyfiyyəti bu dərəcə ilə qiymətləndirmək üçün qiymətləndirilən əşyaları 
hər hansı bir əlamətləri: çəkisi, rəngi, ölçüsü üzrə bölmək – onlara təs-
nifat vermək kifayət edir . Bu zaman əşyalar hərfi və yaxud rəqəm işarəsi 
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alır (məsələn, vitamin «C», məmulat A31 və s.). Bu dərəcə ilə təbii ki, 
hansı məmulatın yaxşı və ya pis olmasını müəyyən etmək mümkün 
deyildir. Əşyanın keyfiyyəti ancaq onun adı ilə bir araya gətirilir. 

  Ad dərəcəsi keyfiyyətin tam və hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün 
kifayət eləmir. Buna görə də obyektlərin hər hansı bir əlamətlərinə görə 
nizamlamaq imkanı yaranarsa, ardıcıllıq dərəcəsi tətbiq edilir. Bu dərəcə 
hər hansı bir xarakteristikanın digərlərin sırasında növbəliliyini, ardı-
cıllığını göstərir. Ardıcıllıq dərəcəsi keyfiyyət ölçüsü kimi təqribidir. Ona 
görə də o zaman tətbiq edilir ki, keyfiyyətin hər bir göstəricisinin sayca 
ölçüsünü dəqiq müəyyən etmək üçün məlumat çatışmır.  

Keyfiyyətin hər bir əlamətinə müəyyən rəqəm yazmaq mümkün 
olan hallarda daha tam dərəcədən – intervallar dərəcəsindən istifadə edi-
lir. Bu dərəcədə rəqəmlər və onlara uyğun olan obyektin xüsusiyyətləri 
arasında bərabər interval qurulur (məsələn, tibbi termometrdə olduğu 
kimi).  

Müxtəlif dərəcələrə malik olduqdan sonra bizi maraqlandıran 
obyektin müxtəlif xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək olar. Lakin məmula-
tın xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi heç də onun keyfiyyətinin müəy-
yən edilməsi deyildir. Məmulatın müxtəlif, bəzən də bir-birinə zidd olan 
əlamətlərinin qiymətləndirilməsi - keyfiyyətin kompleks qaydada, ümumi 
qiymətləndirilməsini tələb edir. 

Burda da vahid bir göstəriciyə gəlmək mümkün deyildir. Ümumi 
qiymətləndirməni hər hansı bir ümumiləşdirilmiş göstərici ilə (məsələn, 
«dadlı yemək», «rahat ayaqqabı» və s.), və yaxud keyfiyyətin tərkib gös-
təriciləri (ton-kilometr, adam-saat və s.), keyfiyyətin əsas göstəricisinə 
görə (skripka-yaxşı çalmalıdır, dərman-müalicə etməlidir və s.) müəyyən 
edilməsi təklifləri irəli sürülür.  

Məmulatın keyfiyyəti bir deyil, bir neçə əsas göstərici ilə müəyyən 
edildikdə, orta qiymətləndirməyə əl atırlar. Özü də ayrı-ayrı göstəricilərə 
çəki əmsalları müəyyən edilir ki, bunlar da onların vaciblik dərəcələrini 
nəzərə almağa imkan yaradır.  

Ümumiləşdirilmiş göstəricilərlə yanaşı keyfiyyətin nisbi göstə-
ricisindən də istifadə edilir. Bu göstərici malın baza modelləri ilə mü-
qayisəsi nəticəsində əldə olunur. Baza modeli kimi ortasəviyyəli dünya 
və yaxud yerli məmulatlar götürülür. 

Göstəricilərin ölçüləri texniki ölçü vasitələri: ölçü cihazları, ölçü 
vahidləri və buna oxşar vasitələrlə həyata keçirilir. Bu, keyfiyyətin müəy-
yən edilməsinin eksperimental metodudur.  

Keyfiyyətin qiymətləndirilməsində ekspert qiymətləndirilməsi 
xüsusi yer tutur. Ən çox istifadə edilən ekspert qiymətləndirilməsi metod-
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larından - əhəmiyyət dərəcəsinə görə düzülmə (ranjir), ikili müqayisə, 
bilavasitə qiymətləndirmə. 

Əhəmiyyət dərəcəsinə görə düzülmə (ranjir) zamanı qiymətlən-
dirilən obyektlər bizi maraqlandıran əlamətlər üzrə sıraya düzülürlər və 
ardıcıllıq şkalasının (dərəcəsinin) köməyi ilə həyata keçirilir. Lakin 
təcrübə göstərir ki, obyektlərin sayı 15-20-dən artıq olduqda ekspert 
qiymətləndirmədə çətinlik çəkir. Bu çatışmazlıq ikili müqayisə ilə aradan 
götürülür. Burada da həmçinin ardıcıllıq şkalasından istifadə edilir, lakin 
bütün obyektlər ikili (çüt) bir-birləri ilə müqayisə olunmaqla qiy-
mətləndirilir.  

Daha geniş yayılanı bilavasitə qiymətləndirmədir. Bu, bizim hə-
yatda daha çox istifadə etdiyimiz «gözəyarı» qiymətləndirmədir. Ha-
vanın, məişət əşyalarının, yeni tanışın yaşının qiymətləndirilməsi – bütün 
bunlar bilavasitə qiymətləndirmədir. Ekspert-mütəxəssislər keyfiyyətin 
bilavasitə qiymətləndirilməsini və müxtəlif məmulatların dəyərini bila-
vasitə qiymətləndirir, məmulatın və avadanlığın aşılanma (köhnəlmə) faizini 
və s. müəyyən edirlər. Bu, ranjir və ikili müqayisədən daha yüksək qiy-
mətləndirmədir. Bu qiymətləndirmə intervallar şkalasının köməyi ilə 
mütləq rəqəmlərdə və ya faizlə yerinə yetirilir. Ekspert ən yüksək dərə-
cəyə malik olmalıdır.  

Əgər ekspertizada bir neçə adam iştirak edirsə, qiymət onların hər 
biri sorğu olunandan sonra verilir. Sorğu diskussiya, anketləşdirmə və 
yaxud müsahibə (intervyu) formasında aparıla bilər.  

Diskussiya adətən, ekspertizanın ilkin mərhələsində və işin ümumi 
istiqamətini müəyyən etmək üçün aparılır. Diskussiya prosesində 
ekspertlər özlərinin movqelərini razılaşdırır, ekspertizanın xarakteri 
haqqında vahid rəyə gəlirlər. Lakin diskussiya özlüyündə iki təhlükəyə 
malik olur ki, bunlardan birincisi – ayrı-ayrı «utancaq» ekspertlərin rəy-
lərinin fəal və inadlı, bəzən də daha aşağı ixtisaslı həmkarları tərəfindən 
yatırılması və ikincisi – ekspertlərin bir hissəsinin kor-koranə olaraq nü-
fuzlu avtoritetlər qarşısında baş əymələri (xüsusilə əgər onlar şəxsən 
ekspertizada iştirak edirlərsə) ilə bağlıdır. Bu iki təhlükəni ekspertlərin 
rəylərini anketləşdirmə yolu ilə dəf etmək olur: onlar öz qiymətlərini və 
əsaslandırmalarını anonim anket formasında verirlər. 

Anketləşdirmə əks əlaqə ilə də həyata keçirilə bilər; bu halda qiy-
mət, bir neçə mərhələdə və əvvəlki sorğunun nəticələrinin ekspertlərin 
diqqətinə çatdırılması yolu ilə verilir. 

Müsahibə götürülməsi anketləşdirmədən onunla fərqlənir ki, bu-
rada suallar və cavablar şifahi formada verilir. Sorğu, ekspertizanın rəh-
bəri və yaxud onun köməkçisi tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış proq-
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ram əsasında yerinə yetirilir. Sual və cavablar ekspromt (qabaqcadan ha-
zırlıq olmadan) xarakteri daşıyır. 

Sorğu qurtardıqdan sonra onun nəticələrinin işlənilməsinə başla-
yırlar. Bu iş, bir qayda olaraq, çox mürəkkəb işdir və xüsusi riyazi me-
todların köməyi ilə həyata keçirilir. Yekunda isə ekspertizanın son nə-
ticəsi formalaşdırılır – obyektin keyfiyyətinin miqdarca qiymət-
ləndirilməsi yerinə yetirilir. 

 
§ 6.5. Васитячилярдян истифадя едилмясинин мягсядяуйьунлуьу 

 
Васитячиляр ямтяя вя хидмятлярин дахили вя харижи базарларда 

тядавцлцня йардымчы олан шяхсляр вя фирмалардыр. Онлар алгы-сатгыйа, 
мящсул эюндярмяйя, подрат цзря мцгавилялярин баьланмасына, ижаря 
вя лизинг ямялиййатларынын инкишафына, истещсал вя сатыш коопера-
сийасынын тямин едилмясиня, сыьорта, няглиййат, туриzm, мяишят вя башга 
хидмятлярин эюстярилмясиня шяраит йарадыр.  

Коммерсийа фяалиййятинин, практики олараг, васитячилярин щялледижи 
рол ойнамадыьы ямтяя вя хидмятлярин тядавцлц иля баьлы олан бир 
сащясини тапмаг олмаз. Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя васитячилярин 
сайы он, щятта йцз минлярлядир. Васитячи хидмятлярини щям бир физики 
шяхс, щям дя иллик дювриййяси Русийанын харижи тижарят дювриййясиня 
бярабяр олан йапон сого-сесйа типли нящянэ компанийалар да эюстяря 
биляр.  

Васитячиляр истещсалчылардан, истещлакчылардан вя башга васитячи 
тяшкилатлардан щцгуги жящятдян асылы дейилляр. Онлары щямин тяшкилат-
ларла мцгавиля мцнасибятляри баьлайыр. Бир щцгуги шяхсин тяркибиндяки 
сатыш вя тядарцкат шюбяляри васитячи щесаб олунмур.  

Щям истещсалчылар, щям дя истещлакчылар тез-тез гыз мцяссисяляри 
формасында васитячи тяшкилатлар йарадырлар, бу мцяссисяляря онлар 
нязарят сящм пакети васитясиля сащиблик едир вя практики олараг беля 
мцяссисяляря юз марагларына уйьун олараг рящбярлик едирляр, амма 
щцгуги нюгтейи-нязярдян беля васитячиляр мцстягил щесаб олунурлар.  

Игтисади жящятдян сивилизасийалы юлкялярдя инкишаф етмиш базар мц-
насибятляри ихтисаслашманы стимуллашдырыр вя юз араларындан артыг щал-
галары чыхарараг вя бунунла да цмуми тядавцл мясряфлярини азалдараг 
оптимал васитячи зянжирини гурур.  

Истянилян васитячи фяалиййятi сащибкарлар тяряфиндян мянфяят ялдя 
етмяк мягсядиля щяйата кечирилир. Васитячиляр юз хидмятляриня эюря 
мцкафатлар эютцрсяляр дя онларын жялб едилмяси ямтяя вя хидмятлярин 
истещсалчыларына, алыжы вя сатыжыларына ашаьыдакы шцбщясиз цстцнлцкляри 
верир: 
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- васитячиляр базарын мцяййян секторунда фяалиййят эюстяряряк, 
ямтяя вя хидмятлярин мцяййян дясти цзяриндя ихтисаслашараг васитя-
чиляря нисбятян беля мящсулларын алышы иля мараглы фирмалары даща тез 
тапа биляр вя бунунла да истещсал вя тижарят капиталынын дювриййясини 
сцрятляндиря билирляр; 

- даими олараг базар мцщитиндя олмагла, ямтяя вя хидмятляр цзря 
тяляб вя тяклифин динамикасыны юйрянмякля васитячиляр вахтлы-вахтында 
истещсалчылары ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын щансы истигамятдя ин-
кишаф етдирилмяси цзря истигамятляндириля билярляр, йяни васитячиляр фа-
силясиз олараг базарын маркетинг мониторингини апарырлар; 

- васитячиляр тядавцл сферасына шяхси капиталларыны гойурлар, йяни 
ямтяя вя хидмят истещсалчылары цчцн истещсал капиталынын дювриййя 
сцрятини артырмаг щесабына мянфяяти артырмаг цчцн шяраит йарадараг 
онлары аsанлашдырырлар; 

- васитячиляр тез-тез ямтяя мцбадилясинин, кооперасийанын, ижаря-
лизинг ямялиййатларынын вя с. етибарлылыьыны артырмагла тяряфлярин юдямя 
вя башга ющдяликляри цзря малиййя зяманятини юз цзярляриня эютцрцрляр; 

- васитячиляр сатыжыларын, алыжыларын, коoперасийа ялагясиндя олан 
тяряфлярин вя базарын башга иштиракчыларынын истяйи иля йцклярин нягли, 
онларын эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя сыьорталанмасынын тяшкилиндя 
йардымчы ола билярляр; 

- васитячиляр ямтяялярин эюндярилмя мцддятлярини ихтисар етмяк йолу 
иля онларын сатышыны щазыр мящсул анбарларындан щяйата кечиряряк 
ямтяялярин рягабят габилиййятлилийини артырырлар; 

- васитячиляр ямтяялярин сатыш юнжяси емалыны вя онлара зяманят 
мцддяти ярзиндя вя зяманят мцддятиндян сонра техники хидмят эюстя-
рилмясини щяйата кечиряряк техники сявиййя вя кейфиййят цзря ямтяялярин 
рягабят габилиййятлилийини артырырлар; 

- васитячиляр базарын милли вя башга хцсусиййятлярини нязяря алмагла 
щяйата кечирдикляри ямтяя рекламынын еффективлийинин артмасына йол 
ачырлар; 

- васитячиляр мцяййян ямтяя дясти иля иш цзря ихтисаслашараг ямтяя 
дювриййясинин бюйцк щяжми щесабына мящсул ващиди цзря тядавцл 
хяржлярини азалда билярляр. 

Сабит сивилизасийалы игтисадиййат шяраитиндя ашаьыдакы кими ифадя 
олунан базар гануну фяалиййят эюстярир: ямтяя вя хидмятлярин сатыжы вя 
алыжылары васитячилярин кюмяйиня йалныз о заман мцражият едирляр ки, 
васитячиляря юдянилян мцкафат сатыжы вя алыжыларын зярури ямтяя вя хид-
мятлярин мцстягил шякилдя тяшкили заманы мцмкцн хяржляриндян даща 
аз олсун.  
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Милли мянсубиййяти вя функсионал вязифяляриня эюря, щабеля ва-
ситячилик разылашмасынын ясасы кими гябул олунан мцгавилялялярин 
нювлярини мцяййян едян комплекс ющдяликляриня эюря васитячиляр бир 
сыра нювляря бюлцнцрляр. Схем ямтяялярин сатышы цзря системи якс 
етдирир. Ямтяялярин ялдя едилмясиня шяраит йарадан васитячиляр схеми 
принсипиал фяргляря малик дейилдир (şəkil 6.1).  
 

 
Шякил 6.1. Васитячилярин кюмяйиля тижарятин щяйата кечирилмяси схеми 

 
Милли мянсубиййятиня эюря васитячиляр дахили базарда ямтяялярин 

тядавцлцня шяраит йарадан милли васитячиляря, милли харижи тижарят васитя-
чиляриня вя харижи васитячиляря бюлцнцрляр. Милли васитячиляря харижи капи-
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талын онлардакы иштирак пайындан асылы олмайараг баш офисляри юлкя яра-
зисиндя йерляшян васитячиляр аид едилир.  

Фяалиййят характери вя сащибкарларла мцнасибятлярин хцсусиййятля-
риня эюря васитячиляр ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

Коммерсийа нцмайяндяляри – сащибкарларын онлар цчцн коммер-
сийа партнйорларынын ахтарылмасы цзря тапшырыглары йериня йетирян вя 
принсипиаллар тяряфиндян мцгавиля баьланылмасы заманы онларын адын-
дан чыхыш едян васитячилярдир.  

Комиссионерляр – сащибкарларын (комитетлярин) тапшырыьы иля ко-
мисйон разылашмалар чярчивясиндя юз адындан вя комитентин щесабына 
цчцнжц фирмаларла мцгавиляляр баьланылмасы йолу иля ямтяялярин сатышы 
вя йа ялдя едилмясиня шяраит йарадан васитячилярдир.  

Мцвяккилляр – сащибкарларын (вякалятверян) тапшырыьы иля коммер-
сийа ямялиййатларынын, о жцмлядян юз адындан вя вякалятверəнин ще-
сабына мцгавилялярин баьланылмасы йолу иля ямтяялярин сатышы вя йа ялдя 
едилмяси цзря ямялиййатларын щяйата кечирилмясиня шяраит йарадан васи-
тячилярдир.  

Аэентляр - сащибкарларын (принсипиалын) тапшырыьы иля щцгуги вя башга 
фяалиййятляр, о жцмлядян, юз адындан вя принсипиалын щесабына мцга-
вилялярин баьланылмасы йолу иля ямтяялярин сатышы вя йа ялдя едилмяси 
цзря фяалиййятляр щяйата кечирилмясиня шяраит йарадан васитячилярдир. 

Дистрибцтерляр – дистрибцтер мцгавиляси чярчивясиндя алгы-сатгы 
мцгавиляляри баьлайараг сатыжыларын ямтяялярини сатан топдан тижарят-
чилярдир.  
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VII ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА РИСКИ 
 

§ 7.1. Коммерсийа риски вя онун хцсусиййятляри 
 

Рисксиз сащибкарлыг олмур. Бир гайда олараг, ян йцксяк мянфяяти 
йцксяк риск дяряжясиня малик базар ямялиййатлары эятирир. Анжаг щяр 
шейдя юлчц лазымдыр. Риск мцтляг максимал, йол вериля билян щядд 
цчцн щесабланмалыдыр. Мялум олдуьу кими, бцтцн базар гиймятляри 
чохвариантлы характер дашыйыр. Базар фяалиййятиндя бурахылан сящвляр-
дян горхмамаг лазымдыр, чцнки щеч ким онлардан сыьорталанмамыш-
дыр, ясас мясяля бу сящвляри бир дя бурахмамаг, мянфяятин макси-
мум мювгейиндян фяалиййят системини даими олараг коррексийа ет-
мякдир. Менежер базардакы сярт дюнэяляри йумшалтмаг цчцн ялавя 
имканлары нязярдян кечирмялидир. Менежментин башлыжа мягсяди, 
хцсусиля Азярбайжанын буэцнкц шяраитиндя, ондан ибарят олмалыдыр ки, 
ян пис щалда сющбят мянфяятин мцяййян гядяр азалмасындан эетсин вя 
щеч бир щалда мцфлисляшмя щаггында сюз ачылмасын. Буна эюря дя рис-
кин идаря едилмясиня, йяни риск-менежментин даими олараг тякмилляшди-
рилмясиня хцсуси диггят верилир.  

Риск мцасир идаряетмянин, коммерсийа фяалиййятинин гейри-мцяй-
йянлик шяраитиндя менежерлярин спесифик фяалиййяти, онун вариантларынын 
мцряккяб сечими иля ялагядар олан ян мцщцм сащяляриндян биридир. 
Щазырда дцнйа вя йерли базарлар эетдикжя даща чох гейри-стабил олур 
вя эюзлянилмяз дяйишикликлярля мцшайият олунурлар. Рискли бизнес сцр-
ятля инкишаф едир. Бу шяраитдя рискли гярардан чякинян менежер тяшкилат 
цчцн тящлцкяли олур, ону дурьунлуьа, рягабят габилиййятлилийинин итмя-
синя эятириб чыхарыр. Рискли ситуасийалар зонасынын эенишлянмяси иля, риск-
менежмент идаряетмянин обйектив зярури вя кифайят гядяр ящямиййятли 
елементи, ишэцзар уьурун ян мцщцм илкин шярти кими чыхыш едир.  

Риск демяк олар ки, бцтцн истигамят вя аспектляри иля баьлы олан 
мцхтялиф проблемляри ящатя едян чох эениш анлайышдыр. Бу сащядя ком-
мерсантын ясас вязифяляри цмумян мялумдур: ашagы, йцксяк риск са-
щясини ашкар етмяк, риск щаггында хябярдарлыг едян тядбирляри ишляйиб 
щазырламаг вя щяйата кечирмяк, зяряря уьрадыгда онун оптимал явяз 
олунмасы цчцн тядбирляр эюрмяк, рисклярин тящлили вя яввялжядян онлар 
щаггында хябяр верилмяси вя с.  

Тяжрцбя эюстярир ки, ашağı (йцксяк) риск ян мцхтялиф шяраитлярдя, 
хцсусиля, гейри-дцзэцн идаряетмя гярары гябул олундугда, табеликдя 
оланларын юз тапшырыгларыны гейри-гянаятбяхш шякилдя йериня йетирдикляри 
заман, ижрачы уьурсуз олараг сечилдикдя, маркетинг прогнозунда 
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сящв олдугда, рящбярлик менежерин радикал тяклифини гябул етмякдян 
имтина етдикдя мювжуд ола биляр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалчылар, алыжылар вя сатыжылар ря-
габят мцщитиндя мцстягил олараг (йяни юз горху вя рискляри иля бир-
ликдя) фяалиййят эюстярирляр. Онларын малиййя эяляжяйи бу сябябдян 
эюзлянилмяз вя аз прогнозлашдырылан олур. Риск-менежмент рискин гий-
мятляндирилмяси, бизнес просесиндя ортайа чыхан рискин вя малиййя 
мцнасибятляринин идаря едилмяси системини якс етдирир. Рискли щадисянин 
баш вермясини мцяййян дяряжядя прогнозлашдырмаьа вя рискин дяряжя-
сини вахтлы-вахтында азалтмаг цчцн тядбир эюрмяйя имкан йарадан 
мцхтялиф васитялярдян истифадя едяряк риски идаря етмяк мцмкцндцр.  

Республика тяжрцбясиндя сащибкар риски кямиййятжя капитал гойу-
лушундан максимал вя минимал эялирин (зярярин) эюзлянилян юлчцсцнцн 
субйектив гиймятляндирилмяси иля характеризя олунур. Максимал вя ми-
нимал эялир (зяряр) арасындакы диапазон ня гядяр чохдурса, риск дяря-
жяси дя бир о гядяр йцксякдир. Риск юзцндя «бяхти эятиряжяк-эятирмя- 
йяжяк» принсипи цзря хошбяхт сонлуьа йюнялмиш фяалиййяти якс етдирир. 
Риски юз цзяриня эютцрмяйя сащибкары тясяррцфат ситуасийасынын гейри-
мцяййянлийи, сийаси вя игтисади шяраитин вя шяраитин дяйишмя перспектив-
ляринин намялумлуьу вадар едир. Гярар гябул едяркян тясяррцфат си-
туасийасынын гейри-мцяййянлийи ня гядяр йцксякдирся, риск дяряжяси дя 
бир о гядяр йухарыдыр.  

Рискин дяряжяси вя кямиййятиня малиййя механизми васитясиля тясир 
етмяк реалдыр вя бу стратеэийа цсуллары вя малиййя менежментинин 
кюмяйи иля щяйата кечирилир. Рискин идаря едилмясинин бу юзцнямяхсус 
механизми еля риск-менежментдир. Риск-менежментин ясасында рискин 
ашкар едилмяси вя дяряжясинин азалдылмасы цзря ишлярин тяшкили дурур.  

Рискин идаря едилмяси системи. Риск-менежмент рискин идаря 
едилмяси вя бу идаряетмя просесиндя ортайа чыхан игтисади (щяр шейдян 
яввял, малиййя) мцнасибятляринin идаря едилмяси системидир вя юзцня, 
щямчинин идаряетмя фяалиййятляринин стратеэийа вя тактикасыны дахил 
едир.  

Идаряетмя системи кими, риск-менежмент ики алт системдян ибарят-
дир; идаря едилян алт систем – идаряетмя обйекти вя идаря едян алт сис-
тем – идаряетмя субйекти. Риск-менежментдя идаряетмянин обйекти 
кими рискли капитал гойулушу вя рискин реаллашдырылмасы просесиндя тясяр-
рцфат субйектляри арасындакы игтисади мцнасибятляр щесаб олунур. Беля 
игтисади мцнасибятляря сыьорталайан вя сыьорталанан, сыьорталайан вя 
кредитор, сащибкарлар, рягибляр вя с. арасындакы ялагяляр аид едилир.  

Риск-менежментдя идаряетмянин субйекти юз тясирляринин мцхтялиф 
вариантлары васитясиля идаряетмя обйектинин мягсядйюнлу фяалиййят эюс-
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тярмясини щяйата кечирян рящбярляр групудур (малиййя менежери, 
сыьорта цзря мцтяхяссис вя с.). Бу просес йалныз лазыми информасийанын 
идаряетмянин обйект вя субйекти арасында сиркулйасийа (дювр) етмяси 
шяртиля щяйата кечириля биляр. Эюстярилян информасийайа бу вя йа диэяр 
сыьорта щалынын вя йа щадисясинин баш вермя ещтималы, ямтяяляр вя ка-
питал цзря тялябин мювжуд олмасы вя кямиййяти, мцштярилярин, парт-
нйорларын, рягиблярин вя с. малиййя дайаныглыьы вя юдямя габилиййятли-
лийи щаггында мялуматлар дахил едилир. Тясяррцфат субйекти тякжя ин-
формасийаны топламаьы йох, щям дя ону сахламаьы вя лазым олдугда 
ону тапмаьы бажармалыдыр. Информасийанын топланмасы цчцн ян йахшы 
картотека ейни заманда щям йахшы йаддаша, щям дя лазым олдугда 
информасийанын сцрятля тапмаьа имкан верян компйутердир.  

Коммерсантлар мцяййян функсийалары йериня йетирирляр. Бунлар 
ашаьыдакылардан ибарятдир:  

- идаряетмя обйектинин функсийалары, бурайа рискя йол верилмясинин; 
рискли капитал гойулушларынын; рискин дяряжясинин азалдылмасы цзря ишля-
рин; рискдян сыьорталанма просесинин; тясяррцфат просесинин субйектляри 
арасындакы игтисади мцнасибят вя ялагялярин тяшкил едилмяси дахилдир; 

- идаряетмя субйектинин функсийалары, бурайа прогнозлашдырма, 
тяшкилетмя, координасийа, тянзимлямя, стимуллашдырма вя нязарят да-
хилдир.  

Прогнозлашдырма юзцндя цмумян обйектин вя онун мцхтялиф щис-
сяляринин малиййя вязиййятинин дяйишмя перспективляринин ишляниб ща-
зырланмасыны якс етдирир. Прогнозлашдырма мцяййян щадисялярин яввял-
жядян эюрцлмясидир. Тяшкилетмя рискли капитал гойулушу програмыны 
мцштяряк шякилдя реаллашдыран инсанларын мцяййян гайда вя просе-
дурлар ясасында бирляшдирилмясидир. Координасийа (ялагяляндирмя) рис-
кин идаря едилмяси системинин бцтцн щалгаларынын ишинин узлашмасынын 
тямин едилмясинин, стимуллашдырма малиййя менежерляриндя вя башга 
мцтяхяссислярдя юз ямякляринин нятижясиня гаршы мараг ойатмаг, ня-
щайят, нязарят рискин дяряжясинин азалдылмасы цзря ишлярин тяшкилинин 
йохланылмасыдыр.  

Рискин щазыр ресептлярi олмур вя ола да билмяз. Амма онун ме-
тодларыны, цсулларыны, бу вя йа диэяр тясяррцфат мясяляляринин щялли йол-
ларыны биляряк конкрет ситуасийада нязяря чарпан уьура наил олмаг 
олар. Риски щесабламаг гейри-мцмкцн олдугда, рискли гярарларын гя-
булу евристиканын кюмяйиля щяйата кечирилир ки, бу да юзцндя щягигятин 
нязяри олараг тядгиги вя тапылмасынын мянтиги цсуллары чохлуьуну якс 
етдирир. Башга сюзля десяк, бу, хцсуси мцряккяб мясялялярин щялли 
цсулларыдыр. Риск-менежмент риск шяраитиндя гярар гябул етмяк цчцн 
юзцнцн евристик цсуллар системиня маликдир: 
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- шяхси капиталын йол вердийиндян даща чох риск етмяк олмаз; 
- щяр заман рискин нятижяляри щаггында дцшцнмяк лазымдыр; 
- мцсбят гярар йалныз шцбщянин олдуьу щалда гябул олунур; 
- аз цчцн чохла рискя эетмяк олмаз; 
- шцбщя олдугда мянфи гярар гябул олунур; 
- еля дцшцнмяк олмаз ки, щяр заман йалныз бир йол вар, ола билсин, 

башга вариантлар да мювжуддур.  
Рискли капитал гойулушу щаггында гярар гябул етмяздян яввял 

малиййя менежери бу риск цзря максимал зярярин щяжмини мцяййян 
етмяли; ону сярмайя едилян капиталын щяжми иля мцгайися етмяли; ону 
бцтцн шяхси малиййя ресурслары иля тутушдурмалы вя бу капитал иткисинин 
инвестору мцфлисляшмясиня эятириб чыхарыб-чыхармайажаьыны мцяййян 
етмялидир. Капитал гойулушunдан зярярин щяжми верилмиш капиталын 
щяжминя бярабяр, ондан аз вя йа чох ола биляр.  

Риск-менежментин айрылмаз елементи нязярдя тутулмуш програ-
мын йериня йетирилмяси цзря тядбирлярин тяшкилидир, йяни бу ишлярин ма-
лиййяляшдирилмяси цзря тядбирлярин, малиййяляшдирмянин щяжми вя мян-
бяляринин, йериня йетирилмя мцддятляринин мцяййян едилмяси вя с.-дир. 
Нязярдя тутулмуш програмын йериня йетирилмяси цзяриндя нязарят, 
рискли гярарын сечилмиш вариантынын тящлили вя нятижяляринин гиймятлянди-
римяси риск-менежментин тяшкилинин мцщцм мярщялясидир.  

Коммерсийа рискинин тяшкили рискин идаря едилмяси органынын 
мцяййян едилмясини нязярдя тутур ки, бу да малиййя менежери, риск 
цзря менежер вя йа мцвафиг идаряетмя апараты, мясялян, рискли капитал 
гойулушлары шюбяси ола биляр вя о да ашаьыдакы функсийалары щяйата ке-
чирмялидир: 

- венчур вя портфел инвестисийалары, йяни гцввядя олан ганунверижи-
лийя вя тясяррцфат субйектинин низаманамясиня мцвафиг олараг рискли 
сярмайя щяйата кечирмяли; 

- рискли инвестисийа фяалиййяти програмыны ишляйиб щазырламалы; 
- ятраф шяраит щаггында информасийа топламалы, тящлил етмяли, ишля-

мяли вя сахламалы; 
- рисклярин дяряжя вя дяйярини, рискин идаря едилмяси стратеэийасы вя 

цсулlарыны мцяййян етмяли; 
- рискли гярарлар програмыны ишляйиб щазырламалы вя онун йериня йе-

тирилмясини тяшкил етмяли, о жцмлядян, нязарят вя нятижялярин тящлилини 
апармалы; 

- сыьорта фяалиййятини щяйата кечирмяли, сыьорталама вя йенидян 
сыьорталама мцгавиляляри баьламалы, сыьорталама вя йенидян сыьорта-
лама ямялиййатлары апармалы; 
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- сыьорталама вя йенидян сыьорталаманын шяртлярини ишляйиб щазырла-
малы, сыьорта ямялиййатлары цзря тариф дяряжялярини тяйин етмяли; 

- милли вя харижи компанийалара тапшырыг цзря зяманятлярин верил-
мяси, онларын щесабына зярярлярин явязинин юдянилмяси, башга шяхсляря 
аналоъи функсийаларын хариждя ижра едилмясинин тапшырылмасы; 

- рискли капитал гойулушлары цзря мцвафиг мцщасибат, статистик вя 
оператив щесабдарлыьын апарылмасыдыр. 

Коммерсийа рискинин стратеэийасы гейри-мцяййян тясяррцфат ситуа-
сийасында рискин прогнозлашдырылмасына вя онун дяряжясинин азалдыл-
масынын мцхтялиф цсулларына ясасланан рискин идаря едилмяси сянятидир. 
Бу стратеэийа юзцня рискли гярарларын вя гярар вариантынын сечилмяси 
цсулунун гябул олундуьу гайдалары дахил едир.  

Рискин стратеэийасына ашаьыдакы гайдалар тятбиг едилир: 
- максимум удуш; 
- нятижянин оптимал ещтималы; 
- нятижянин оптимал тяряддцдц; 
- удуш вя рискин кямиййятинин оптимал уйьунлашдырылмасы. 
Удушун максимуму гайдасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

рискли капитал гойулушунун мцмкцн вариантларындан инвестор цчцн 
минимал вя йа ялверишли риск дяряжясиндя нятижянин ян бюйцк еффектив-
лийини тямин едян вариант сечилир.  

Нятижянин оптимал ещтималына наил олунмасы ондан ибарятдир ки, 
мцмкцн гярарлардан еляси сечилир ки, бу заман нятижянин ещтималы ин-
вестор цчцн ялверишли олур. Тяжрцбядя нятижянин оптимал ещтималынын 
тятбиги адятян нятижянин оптимал тяряддцдлцйц гайдасы иля уйьунлашды-
рылыр, сонунжунун мащиййяти ися ондан ибарятдир ки, мцмкцн гярар-
лардан еляси сечилир ки, бу заман ейни рискли капитал гойулушу цчцн 
удмаг вя удузмаг ещтималы ян ашаьы фяргя малик олур.  

Удушун юлчцсцнцн вя рискин кямиййятинин оптимал ялагяляндирил-
мясиня сяй эюстярмяк ондан ибарятдир ки, менежер удушун вя рискин 
эюзлянилян кямиййятлярини гиймятляндирир вя эюзлянилян удушу тяйин 
едян вя ейни заманда бюйцк рискдян гачмаьа имкан йарадан ишя 
капитал гойулушу щаггында гярар гябул едир. Рискли капитал гойулушу 
щаггында гярар гайдасы гярар вариантынын мцхтялиф сечим цсуллары иля 
тамамланыр. Сонунжу сечимляр арасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

- мцмкцн тясяррцфат вязиййятляринин ещтималларынын мялум олмасы 
шяртиля гярар варианты; 

- мцмкцн тясяррцфат ситуасийаларынын ещтималларынын гейри-мялум 
олмасы, лакин онларын нисби гиймятляринин мювжуд олмасы шяртиля гярар 
варианты; 
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- потенсиал тясяррцфат ситуасийаларынын ещтималы гейри-мялум олмасы 
амма капитал гойулушунун нятижяляринин гиймятляндирилмяси истига-
мятляринин мялум олмасы шяртиля гярар варианты.  

Биринжи щалда щяр бир вариант цзря гойулмуш капитал цзря мянфяят 
нормасынын эюзлянилян орта гиймяти мцяййян едилир вя ян бюйцк мян-
фяят нормасына малик олан вариант сечилир. Икинжи щалда експерт гий-
мятляндирмяси йолу иля тясяррцфат ситуасийаларынын дяйишмя ещтималынын 
гиймяти тяйин едилир вя гойулмуш капитал цзря эюзлянилян орта мянфяят 
нормасы щесабланыр. Цчцнжц щалда капитал гойулушунун нятижясинин 
гиймятляндирилмясинин цч истигамяти мювжуд олур: минимал кямиййят-
дян максимал нятижянин сечилмяси, максимал рисклярдян рискин мини-
мал кямиййятинин сечилмяси, нятижянин орта кямиййятинин сечилмяси. 
Рискин гиймятляндирилмяси вя капитал гойулушунун оптимал вариантынын 
сечилмяси цзря щесабламалар рийази методлар васитясиля щесабланыр ки, бу да 
економетрийа, малиййя менежменти вя игтисади тящлил кими фянляр тяря-
финдян юйрянилир.  

 
§ 7.2. Коммерсийа рискинин йаранма сябябляри,  

нювляри, онларын хцсусиййятляри 
 
Сащибкар базардакы фяалиййятляри просесиндя она риск дяряжясини 

азалтмаьа имкан веря биляжяк стратеэийаны сечмяйя боржлудур. 
Мцнагишяли ситуасийаларда стратеэийанын сечилмяси цчцн рийази апараты 
ойунлар нязяриййяси верир ки, бу да сащибкара вя йа менежеря рягабят 
шяраитини даща йахшы баша дцшмяйя вя риск дяряжясини минимумлашдыр-
маьа имкан верир. Ойунлар нязяриййяси цсулларынын кюмяйиля тящлил са-
щибкары щям юз фяалиййятинин бцтцн мцмкцн алтернативлярини, щям дя 
партнйор вя рягиблярин стратеэийаларыны нязярдян кечирмяйя тящрик едир. 
Ойунлар нязяриййяси йалныз проблемин юз шяртляриндян ортайа чыхан 
бязи мящдудиййятляри олан ян йахшы вязиййятин сечилмяси вя мцяййян 
едилмяси иля баьлы бир чох игтисади проблемляри щялл етмяйя йардымчы 
олур. Нятижя етибариля, риск иткинин баш вермясинин рийази ифадя олунмуш 
ещтималы кими чыхыш едир вя статистик мялуматлара истинад едир, щабеля 
кифайят гядяр йцксяк дягигликля щесаблана биляр.  

Сащибкарлыг рискинин гиймятляндирилмяси заманы мяркязи йери са-
щибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы ресурсларын мцмкцн 
итксинин тящили вя прогнозлашдырылмасы тутур. Бу заман сащибкарлыг 
фяалиййятинин характер вя мигйасы иля обйектив олараг шяртлянян ре-
сурслар мясряфи йох, сащибкарлыьын реал эедишинин ишляниб щазырланмыш 
ссенаридян кянарлашмасы нятижясиндя ортайа чыхан тясадцфи, эюзлянил-
мяз, лакин потенсиал мцмкцн иткиляр нязярядя тутулур.  
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Эюзлянилмяз вариант цзря щадисялярин инкишафы иля шяртлянян бу вя йа 
диэяр иткиляри гиймятляндирмяк цчцн, щяр шейдян яввял, сащибкарлыгла 
баьлы олан бцтцн итки нювлярини билмяк вя онлары яввялжядян щесабла-
маг вя йа ещтимал олунан прогноз кямиййятляри кими щесабламаг ла-
зымдыр. Бу заман щяр бир итки нювцнü кямиййятжя гиймятляндирмяк вя 
онлары бир арайа эятирмяйи бажармаг арзусу тябиидир, лакин тяяссцф ки, 
буну щеч дя щямишя етмяк нясиб олмур. Бурада бир мцщцм шяраити 
нязяря алмаг лазымдыр. Сащибкарлыьын эедиши вя нятижясиня тясир эюстя-
рян щадисялярин тясадцфи инкишафы тякжя йцксяк мясряфляр шяклиндя итки-
ляря йох, щям дя сон нятижянин азалмасына эятириб чыхармаг габилиййя-
тиня маликдир. О, бир нюв ресурсун мясряфинин артмасына, башqа бир 
нювцн мясряфинин ися азалмасына эятириб чыхара биляр, йяни бир нюв ре-
сурсларын йцксяк мясряфиля йанашы, бир башга нювляря гянаят едилмяси 
мцшащидя олуна биляр.  

Яэяр тясадцфи щадисяляр сащибкарлыьын сон нятижясиня икигат тясир 
эюстярирся, ялверишли вя гейри-ялверишли нятижяляря маликдирлярся, рискин 
гиймятляндирилмяси заманы щям бу, щям дя диэяри нязяря алынмалыдыр. 
Башга сюзля десяк, мяжму мцмкцн иткилярин мцяййянляшдирилмяси 
заманы щесабланмыш иткилярдян онлары мцшайият едян удушлары чыхмаг 
лазымдыр.  

Сащибкарлыг фяалиййятиндя ола билян иткиляри материал, ямяк, малий-
йя, заман вя хцсуси итки нювляриня бюлмяк мягсядяуйьундур. Итки-
лярин материал нювц сащибкарлыг лайищяси тяряфиндян нязярдя тутулмайан 
ялавя хяржлярдя вя йа аваданлыгларын, ямлакын, мящсулларын, хамма-
лын, енерjинин вя с. бирбаша иткисиндя тязащцр едир. Адлары чякилян щяр 
бир итки цзря онларын юз юлчц ващидляриндян истифадя олунур. Материал 
иткилярини материал ресурсунун верилмиш нювцнцн кямиййятинин юлчц 
ващидиндя, йяни физики ващидлярдя, чяки, щяжм, сащя вя с. юлчмяк даща 
тябиидир.  

Анжаг мцхтялиф ващидлярдя юлчцлян иткиляри бир арайа эятирмяк вя 
онлары бир кямиййятля ифадя етмяк мцмкцн олмур. Килограмы вя метри 
мцгайися етмяк мцмкцн дейил. Буна эюря дя иткиляри дяйяр ифадя-
синдя вя пул ващидляри иля щесабламаг гачылмаздыр. Бунун цчцн физики 
юлчцдя олан иткиляр мцвафиг материал ресурсунун гиймят ващидиня ри- 
йази вурулмасы йолу иля дяйяр ифадясиня эятирилир. Дяйяри мялум олан 
материал ресурслары цчцн иткиляри йериндяжя пул iфадясиндя эюстярмяк 
олар. Щяр бир материал ресурсу цзря дяйяр ифадясиндя иткилярин ещтималы-
нын гиймятини биляряк, онлары реал олараг бир арайа эятирмяк олар вя бу 
заман тясадцфи кямиййятляр вя онларын ещтималлары иля ишлямяк гайда-
сына риайят етмяк лазымдыр. 
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Ямяк иткиляри юзцндя тясадцфи, эюзлянилмяз шяраитлярля ялагядар ор-
тайа чыхан иш вахты иткисини якс етдирир. Бирбаша юлчцлмядя ямяк иткиляри 
инсан-саатларда, инсан-эцнлярдя вя йа иш вахты иткиляриндя ифадя олунур. 
Ямяк иткиляринин дяйяр ифадясиня эятирилмяси ямяк-саатларын бир саатын 
гиймятиня (дяйяриня) рийази вурулмасы йолу иля щяйата кечирилир.  

Малиййя иткиляри эюзлянилмяз юдянишлярин, жяримялярин, ялавя верэиля-
рин юдянилмяси, пул вясаитляринин вя гиймятли каьызларын итирилмяси иля 
баьлы бирбаша пул зярярлидир. Бундан башга малиййя иткиляри нязярдя 
тутулан мянбялярдян пулларын там шякилдя вя йа цмумиййятля ялдя 
едиля билинмямяси, боржларын гайтарылмамасы, алыжыйа чатдырылмыш мала 
эюря онун юдяниш етмямяси, реаллашдырылан мящсул вя хидмятляр цзря 
гиймятлярин ашаьы дцшмяси иля ялагядар газанжын азалмасы иля дя баьлы 
да ола биляр. Пул иткиляринин хцсуси нювц инфлйасийа, манатын валйута 
мязяннясинин дяйишмяси, мцяссися вясаитляринин гануниляшдирилмиш шя-
килдя дювлят бцджясиня (республика вя йерли) кечирилмяси иля баьлыдыр. 
Эери гайтарылмаз иткилярля йанашы, щесабларын дондурулмасы, вясаитля-
рин вахтлы-вахтында верилмямяси, боржларын мющлятля юдянилмяси иля 
шяртлянян мцвяггяти малиййя иткиляри дя баш веря биляр.  

Заман иткиляри сащибкарлыг фяалиййятинин нязярдя тутулдуьундан 
даща йаваш эетдийи заман мювжуд олур. Беля иткилярин бирбаша гий-
мятляндирилмяси нязярдя тутулан нятижянин саат, эцн, щяфтя вя айлар 
ифадясиндя эежикмяси иля ифадя олунур. Заман иткиляринин дяйяр ифадя-
синдя гиймятляндирилмясини апармаг цчцн тясадцфи заман иткиляринин 
сащибкарлыьын щансы эялир, мянфяят иткиляриня йол ачдыьыны тяйин етмяк 
лазымдыр. 

Иткилярин хцсуси нювляри инсанларын щяйат вя саьламыьына, ятраф мц-
щитя, сащибкарын нцфузуна зяряр вурулмасы, щабеля диэяр гейри-ялвериш-
сиз сосиал вя мяняви-психолоъи щадиясяляр нятижясиндя баш верир. Чох 
вахт иткилярин хцсуси нювлярини кямиййят, даща чох ися дяйяр ифадясиндя 
гиймятляндирмяк щяддян артыг чятин олур. Щяр бир итки нювц цчцн он-
ларын баш вермяси мцмкцнлцйц вя кямиййятинин йекун гиймятини, ай-
лары, илляри, бцтцнлцкдя бизнесин фяалиййят мцддятинi ящатя едян 
мцяййян вахт цчцн щесаблайырлар. Рискин гиймятляндирилмяси цчцн ещ-
тимал олунан иткилярин комплекс тящлилинин щяйата кечирилмяси заманы 
тякжя рискин бцтцн мянбялярини тяйин етмяк йох, щансы мянбялярин 
цстцнлцк тяшкил етдийини ашкар етмяк дя важибдир.  

Даща сонра ещтимал олунан иткиляри мцяййянедижи вя кянар иткиляря 
бюлмяк лазымдыр. Сащибкарлыг рискинин гиймятляндирилмяси заманы кя-
нар иткиляр рискин сявиййясинин кямиййят гиймятляндирилмясиндян чыха-
рыла биляр. Яэяр нязярдян кечирилян иткиляр арасында, йа кямиййятиня, йа 
да ортайа чыхма ещтималына эюря бир нюв фярглянирся, онда рискин ся-
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виййясинин кямиййятжя гиймятляндирилмяси заманы йалныз ону щесаба 
алмаг олар.  

Принсипжя йалныз бирбаша щесаблана вя билаваситя прогнозлашдырыла 
билинмяйян, буна эюря дя сащибкарлыг лайищясиндя нязяря алынмайан 
тясадцфи иткиляри нязяря алмаг лазымдыр. Яэяр иткиляри яввялдян эюрмяк 
мцмкцндцрся, онда онлар иткиляр кими йох, гачылмаз мясряфляр кими 
нязярдян кечирилмяли вя щесаблама калкулйасийасына дахил едилмялидир. 
Беля ки, гиймятлярин, верэилярин яввялдян эюрцнян щярякяти, тясяррцфат 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы онларын дяйишмясини сащибкар 
бизнес-планда нязяря алмалыдыр. Йалныз сащибкарлыг фяалиййятинин ще-
сабланмасы цчцн истифадя олунан методларын гейри-мцкяммяллийи вя 
йа бизнес-планын кифайят гядяр дяриндян ишлянмямяси цзцндян систе-
матик сящвляр иткиляр кими нязярдян кечириля биляр, о мянада ки, онлар 
эюзлянилян нятижяни пис тяряфя йюнялдя биляр. Нятижя етибариля, тясадцфи 
амилляр нятижясиндя йаранан риски гиймятляндирмямишдян яввял, иткиля-
рин систематик тяркибини тясадцфлярдян айырмаг чох арзуедиляндир.  

Сащибкарлыг фяалиййяти нювцндян, йяни истещсал, коммерсийа вя 
малиййя сащибкарлыьы нювляриндян асылы олараг иткилярин мцфяссял струк-
туруну нязярдян кечиряк. Бир сыра спесифик итки нювцнц вя онлара тясир 
эюстярян амилляри сяжиййяляндиряк. Онлара ашаьыдакылары аид етмяк 
lазымдыр: 

- эюзлянилмяз сийаси амиллярин тясириндян йаранан иткиляр. Беля итки-
ляр сийаси риски йарадыр. О, эюзлянилмяз, сийаси тяфяккцрля вя тясяррцфат 
фяалиййяти шяраитинин дяйишмяси щадисяляри иля шяртлянян формада тязащцр 
едир ки, бу да сащибкар цчцн гейри-ялверишли фон йарадыр вя бунунла да 
ресурс мясряфинин йцксялмясиня вя мянфяятин итирилмясиня сябяб ола 
биляр. Беля рискин типик мянбяляри ашаьыдакылардыр: 

- верэи дяряжяляринин артырылмасы, мяжбури айырмаларын щяйата кечи-
рилмяси, мцгавиля шяртляринин дяйишмяси, мцлкиййят формасы вя мцнаси-
бятляринин трансформасийасы, сийаси мотивляр цзря ямлакын вя пул вяса-
итляринин юзэянинкиляшдирилмяси. Мцмкцн иткилярин кямиййятини вя онлар 
тяряфиндян мцяййян олунан риск дяряжясини яввялдян эюрмяк чятиндир; 

- тябии фялакятляр, щабеля оьурлуг вя рекетликля баьлы иткиляр; 
- методолоэийанын гейри-мцкяммяллийи, бизнес-планы формалашды-

ран вя эялир вя мянфяятин щесабыны апаран шяхслярин сяриштясизлийи иля 
ялагядар olan иткиляр. Беля амиллярин фяалиййяти нятижясиндя сащибкарлыг 
лайищясиндян эюзлянилян мянфяят вя эялирин кямиййяти йухары, реал ола-
раг ялдя едилян нятижяляр ися ашаьы олажаг, о фярг иткиляр кими нязярдян 
кечирилир. Лакин щягигятдя яэяр мянфяятин (эялирин) номинал гиймяти 
dəqiq мцяййян едилсяйди, беля иткилярин тящлцкяси нязяря алынмайа би-
лярди. Яэяр щесабatda мянфяят йцксяк эюстярилирся, онда онун эюстяри-



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

186 

 

 

лян гядяр олмамасы итки щесаб олунажаг вя беля иткиляр цзря риск мюв-
жуддур; 

- ядалятсизлик вя йа кампанйонларын имкансызлыьы иля шяртлянян са-
щибкарлыг иткияри. Мцгавилядя алданмаг вя йа боржлунун имкансызы-
лыьы, боржун гайтарылмамасы иля гаршылашмаг риски, тяяссцф ки, Азярбай-
жанда кифайят гядяр реалдыр.  

Рискдян там узаг олмаг практики жящятдян гейри-мцмкцндцр, 
лакин иткилярин мянбяйини биляряк бизнесмен онларын тящлцкясини 
азалда, гейри-ялверишли амиллярин тясирини зяифлядя биляр. Потенсиал имканы 
сащибкарлыг риски йарадан иткиляри (хцсусиля истещсал бизнесиндя) харак-
теризя едяк.  

Мящсулларын истещсал вя реаллашдырылмасынын нязярдя тутулан щяжмин 
азалмасы ямяйин мящсулдарлыьынын азалмасынын, аваданлыгларын 
дайанмасынын вя истещсал эцжляриндян там истифадя олунмамасынын 
нятижясидир, иш вахтынын итрилмясинин, зярури кямиййятдя илкин материалла-
рын мювжуд олмамасы, зай мящсулларын фаизинин артмасы планлашдырыл-
мыш газанжын ялдя едилмямясиня эятириб чыхарыр. Бу щалда ещтимал олу-
нан иткиляр дяйяр ифадясиндя мящсулун бурахылыш щяжминин ещтимал 
олунан мяжму азалмасы иля мящсулун щяжм ващидинин реаллашдырылма 
гиймятиня рийази щасили кими мцяййян едилир.  

Мящсулларын реаллашдырылмасы нязярдя тутулан гиймятлярин азалмасы, 
кифайят гядяр кейфиййятин олмамасы, базар конйунктурунун гейри-
ялверишли дяйишмяси, тялябин ашаьы дцшмяси мящсулун щяжм ващидинин 
ещтимал олунан азалмасынын бурахылыш вя реаллашдырылма цчцн нязярдя 
тутулмуш мящсулун цмуми щяжми иля рийази щасили кими мцяййян 
олунан иткиляря эятириб чыхарыр.  

Материалларын, хаммалын, йанажаьын, енерjинин артыг сярфиййаты иля 
шяртлянян аrtıq материал мясряфляри материал ресурсларынын щяр бир нювц 
цзря артыг мясряфин ресурс ващидинин гиймятиня щасили кими щесабланан 
иткиляря эятириб чыхарыр. Башга аrtıq мясряфляр няглиййат хяржляри, тижарят 
хяржляри, гаимяляр вя башга кянар хяржлярдир. Ямяйин юдянилмяси фон-
дунун нязярдя тутулан кямиййятинин артыг сярфиййаты ишчилярин щесабат 
сайынын артыг олмасы, йа да ишчиляря планлашдырылдыьындан даща артыг 
ямякщаггы верилмяси иля мцмкцн ола биляр. Щямчинин яэяр бизнес про-
сесиндя айырмаларын вя йекунларын дяряжяляри сащибкар цчцн гейри-ял-
веришли тяряфя доьру дяйиширся, артыг айырмаларын вя верэилярин юдянил-
мяси мцмкцндцр. Бундан башга жяримяляр, тябии зяряр, щабеля тябии 
фялакятлярля ялагядар иткиляри дя диггятдян гачырмаг олмаз, бахмайа-
раг ки, беля иткиляри щесабat формаsınда нязяря алмаг чох чятиндир.  

Коммерсийа сащибкарлыьында да иткиляр олур. Беля ки, сащибкарлыг 
лайищясинин щяйата кечирилмяси просесиндя ямтяянин тядаrükат гиймяти-
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нин ялверишсиз шякилдя дяйишмяси (артмасы) (тядарцкат щаггындакы 
мцгавилядя нязяря алынмайан) физики щяжмдя ямтяя тядарцкатынын тя-
дарцкат гиймятинин ещтимал олунан артмасына щасили кими мцяййян 
олунан иткиляря эятириб чыхарыр. Тядарцкат щяжминин нязярдя тутуланла 
мцгайисядя эюзлянилмяз дяйишмяси реаллашдырма щяжминин азалмасына 
сябяб олур. Мянфяят (эялир) иткиси бу заман тядарцкатын щяжминин 
азалмасынын ямтяянин реаллашдырма щяжми ващидиня дцшян мянфяятин 
(эялирин) кямиййятиня щасили кими щесабланыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 
тядарцкат вя реаллашдырманын щяжминин азалмасы мясряфлярин азалмасы 
иля мцшайият олуна биляр, чцнки шярти-даими мясряфлярдян башга ямя-
лиййатын щяжминя пропорсионал олан хяржляр дя мювжуддур.  

Мцбадиля (няглиййат, сахлама) просесиндя ямтяя иткиси, йахуд ям-
тяянин гиймятинин азалмасына эятириб чыхаран кейфиййятин, истещлак 
дяйяринин итирилмяси дя мцщцмдцр. Беля зярярин сявиййяси итирилян ям-
тяянин кямиййятинин тядарцкат гиймятиня вя йа корланмыш ямтяянин 
кямиййятинин бурахылыш гиймятинин азалмасына щасили кими мцяййян 
олунур. Мцбадиля хяржляринин нязярдя тутулан хяржлярля мцгайисядя 
артмасы эялирин, мянфяятин адекват олараг азалмасына эятириб чыхарыр. 
Хяржлярин артмасынын башга мцмкцн сябябляри арасында нязярдя ту-
тулмайан рцсумлар, айырмалар, жяримяляр вя ялавя мясряфляр ола биляр. 
Ямтяянин реаллашдырылдыьы гиймятин лайищя гиймяти иля мцгайисядя 
азалмасы реаллашдырма щяжми юлчцсцнцн гиймятин азалмасына щасили 
щяжминдя иткиляря эятириб чыхарыр. Тялябин вя йа ямтяя цзря тялабатын 
ашаьы дцшмяси, онун рягиб ямтяяляр тяряфиндяn сыхышдырылмасы, сатышла 
баьлы чятинликлярля шяртлянян реаллашдырылма щяжминин мящдудлашдырыл-
масынын сатылмамыш мящсул щяжминин бурахылыш гиймятиня щасили 
мцяййян олунан эялир вя мянфяят иткиляриня сябяб ола биляр.  

Бязян малиййя сащибкарлыьындакы иткиляр кифайят гядяр жидди олур. 
Малиййя сащибкарлыьы, мащиййят етибариля, еля коммерсийа сащибкар-
лыьыдыр, лакин ямтяя кими бурада пуллар, гиймятли каьызлар вя валйута 
чыхыш едир. Нятижя етибариля, цмумиййятля, коммерсийа сащибкарлыьы 
цчцн характерик олан иткиляр малiййя сащибкарлыьына да мяхсусдур. 
Лакин малиййя рискинин гиймятляндирилмяси заманы малиййя ягдинин бир 
аэентинин юдяниш габилиййятсизлийи, пул, валйута, гиймятли каьызларын 
мязяннясинин дяйишмяси, валйута-пул ямялиййатлары цзря мящдудий-
йятляр, сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси просесиндя малиййя 
ресурсларынын мцяййян щиссясинин эютцрцлмяси мцмкцнлцйц кими 
спесифик амилляри дя нязяря алмаг лазымдыр.  

Буна эюря дя Азярбайжан цчцн мцяссисялярин банкларла вя башга 
малиййя институтлары иля мцнасибятляри сферасында ортайа чыхан малиййя 
риски хцсусиля мцщцмдцр. Фирма фяалиййятинин малиййя риски адятян 
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борж вясаитляринин шяхси вясаитляря нисбяти кими мцяййян олунур: бу 
нисбят ня гядяр йухарыдырса, мцяссися дя кредитордан бир о гядяр чох 
асылыдыр. Малиййя риски дя бир о гядяр жиддидир, чцнки кредитляшдирмянин 
мящдудлашдырымасы вя йа дайандырылмасы, кредит шяртляринин аьырлашды-
рылмасы адятян чятинликляря вя щятта хаммал, материал вя с.-нин олма-
масы цзцндян истещсалын дайанmасына эятириб чыхарыр. Гиймятли каьыз-
лар базары цчцн рисклилик демяк олар ки, щяр бир мцгавиляйя хас олан 
хцсусиййятдир вя бу онунла ялагядардыр ки, мцгавилянин еффективлийи 
онун баьландыьы ан там олараг мялум олмур. Дювлят фаиз каьызлары 
бир гядяр истисна тяшкил едир. Лакин яэяр инфлйасийанын вя йа валйутала-
рын мцбадиля мязяннясинин прогнозлашдырыла билинмямясини нязяря ал-
саг да щятта АБШ хязинядарлыьынын векселляриня мцнасибятдя беля 
шцбщя йараныр.  

Малиййя менежеринин ющдяликляриня тякжя малиййя рискинин йох, 
бцтцн риск нювляринин азалдылмасынын тямин едилмяси дахилдир, чцнки 
мцяссисянин фяалиййятинин мцхтялиф сфералары арасында дягиг сярщяд 
йохдур. Малиййя менежментиндя риск вя эялир ики гаршылыглы ялагядар 
категорийа кими нязярдян кечирилир. Онлар щям щяр щансы айрыжа актив 
нювц иля, щям дя онларын комбинасийасы иля ассосиасийа тяшкил едя биляр.  

«Риск» анлайашынын мцхтялиф тярифляри мювжуддур, ян цмуми мя-
нада риск дедикдя, иткилярин баш вермяси вя йа прогнозлашдырылан вари-
антла мцгайисядя эялирлярин там олараг ялдя едилмямяси ещтималы баша 
дцшцлцр. Бу анлайышын даща мцфяссял тярифини дя ифадя етмяк олар. 
Хцсусиля, риск малиййя иткисинин сявиййяси кими мцяййян олуна биляр вя 
бу малиййя иткиси ашаьыдакыларла ифадя олунур: гаршыйа гойулмуш мяг-
сядя наил олмаманын мцмкцнлцйц, прогнозлашдырылан нятижянин 
гейри-мцяййянлийи, онун гиймятляндирилмясинин субйективлийи. Мцм-
кцн иткилярин нисбятян бюйцк юлчцсц иля ассосийасийа тяшкил етдийи ак-
тивляр даща рискли кими нязярдян кечирилир. Рискин эялирин дяйишкянлийи 
кими интерпретасийасы да мцмкцндцр ки, буну да верилмiш актив ню-
вцня сащиб олма щесабына ялдя етмяк олар. Дювлят гиймятли каьызлары 
нисбятян ашаьы рискли олур, чцнки онлар цзря эялирин вариасийасы практики 
олараг сыфра бярабярдир. Яксиня, истянилян компанийанын ади сящми 
юзцндя ящямиййятли дяряжядя даща рискли активи якс етдирир, чцнки беля 
типли сящмляр цзря эялир нязяря чарпажаг дяряжядя дяйишя, йяни 
вариасийа едя биляр. Щяр щансы активля тяйин олунан эялир ики еле-
ментдян ибарятдир: активин дяйяринин дяйишмясиндян эялян эялир вя ялдя 
олунан дивидендлярдян эютцрцлян эялир. Активин илкин гиймятинин фаизи 
кими щесабланан эялир верилмиш активин эялирлилийи вя йа эялир нормасы 
адланыр. Мясялян, сащибкар бир ил яввял мцяссисянин сящмини 15 мин 
маната алмышдыр. Сящмин жари базар гиймяти 16,7 мин манат, ялдя 
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едилян дивидендляр мин манат иди. О заман верилмиш актив нювцнцн 
эялирлилийи сащибкар цчцн (1+(16,7 – 15,0)) / 15,0 = 18%.  

Малиййя менежерляри, тябии ки, юз ишляриндя риски нязяря алмаьа чалы-
шырлар. Бу заман давранышын вя демяли, менежмент типинин мцхтялиф 
вариантлары мцмкцндцр. Амма менежерин истинад етдийи ясас идейа 
ондан ибарятдир ки, тяляб олунан эялирлилик вя риск бир истигамятдя (бир-
бириня пропорсионал шякилдя) дяйишмялидирляр. Риск ещтимал олунур вя 
нятижя етибары иля, онун кямиййятжя юлчцлмяси бирмяналы вя яввялжядян 
мцяййян олуна билян ола билмяз. Рискин юлчцлмясинин щансы методи-
касынын тятбиг олунмасындан асылы олараг онун кямиййяти дяйишя биляр.  

Менежерин рискя эетмяйя щазырлыьы адятян кечмиш гейри-мцяййян-
лик шяраитиндя гябул олунмуш аналоъи гярарларын практики реаллашдырыл-
масы нятижяляринин тясири алтында формалашыр. Мяруз галынмыш иткиляр ещ-
тийатлы сийасятин сечилмясини диктя едир, уьур ися рискя мараг ойандырыр. 
Инсанларын яксяриййяти фяалиййятин аз рискли вариантларына цстцнлцк ве-
рирляр. Бунунла бярабяр яксяр щалда рискя мцнасибят сащибкарын сащиб 
олдуьу капиталын кямиййятиндян дя асылы олур.  

Алтернатив гярар вариантларынын гиймятляндирилмяси заманы мене-
жер мцмкцн нятижяляри прогнозлашдырмалы олур. Бу заман гярар рящ-
бярин щяр бир алтернатив гярар вариантынын нятижясини кифайят гядяр дя-
гиг мцяййян едя билдийи заман гябул олунур. Нцмуня олараг депозит 
сертификатлары вя дювлят истигразлары цзря инвестисийалар чыхыш едя биляр, 
чцнки бу заман дювлят зяманяти мювжуд олур вя яввялдян дягиг мя-
лум олур ки, гойулмуш вясаитляр цзря мцгавилядя разылашдырылмыш фаиз 
мцтляг ялдя едиляжякдир.  

Риск шяраитиндя гябул олунан гярарлара истянилян нятижянин ялдя 
едиля билмяси ещтималына малик гярарлар аид едилир. Бу, мцмкцн няти-
жялярин ещтималыны гиймятляндирмяк гейри-мцмкцн олдугда баш верир. 
Яэяр тящлил вя йа учот тяляб едян амилляр чох чятиндирлярся, етибарлы вя 
йа кифайят гядяр информасийа йохдурса, онда бу вя йа диэяр нятижяни 
аз вя йа чох дяряжядя ещтималла явvялдян мцяййян етмяк мцмкцн 
дейил. Гейри-мцяййян сцрятля дяйишян шяраитлярдя гябул олунан бир чох 
гярарлар цчцн сяжиййявидир. Бу ситуасийа Азярбайжан сащибкарларына 
йахшы танышдыр. Беля щалда менежер ялавя информасийа ялдя етмяйя, 
проблеми бир даща тящлил етмяйя вя нятижя етибары иля, информасийа вя 
тящлилин нятижялярини топланмыш тяжрцбя иля ялагяляндиряряк онун йенилийи 
вя мцряккяблийини нязяря алмаьа чалышыр. Бязян експерт гиймятляндир-
мясини апармаг цчцн ишя мцтяхяссислярин жялб едилмяси файдалы олур.  

Хцсусиля яэяр ялавя информасийанын топланмасы цчцн кифайят гядяр 
vaxt йохдурса вя йа бунун щяйата кечирилмяси цзря хяржляр щяддян ар-
тыг чохдурса, кечмиш тяжрцбя вя интуисийа цзря щярякят етмяк дя олар. 
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Бизнесин малиййя рискляриня мцнасибятдя зяифлийинин артмасы иля бир чох 
компанийалар етираф едирляр ки, риск проблеминин щяллинин ахтарышы пе-
шякар ясаса гойулмалыдыр, йяни риск пешякар шякилдя идаря едиля биляр. 
Бу шяраит бир чох Азярбайжан фирмаларыны компанийанын малиййя шю-
бясинин мцдиринин (малиййячисинин) йери вя ролуна башга жцр бахмаьа 
вя онун функсийаларыны радикал олараг дяйишмяйя вадар етмишдир. Ма-
лиййя менежеринин ющдяликляри яввялляр адятян пул ещтийатынын вя лазым 
олдугда кредит вясаитляринин тямин едилмясиндян ибарят щесаб олу-
нурду. Менежер компанийанын ещтийат фондларынын сярфяли шякилдя ин-
вестисийа едилмясиня жавабдещ иди. Щазыркы дюврдя ися компанийанын 
менежери фирманын бцтцн активляри вя мянфяятинин фаиз дяряжяляри вя 
валйута мязянняляринин дяйишмяси вя тяряддцдляри цзцндян итирилмя-
синдян мцдафиясини тямин етмялидир. Бир чох фирмаларда, бундан 
башга, эялир ялдя етмяк, малиййя базарындакы ямялиййатлар щесабына 
мянфяят газанмаг вя беля ямялиййатлар цчцн лазыми алят вя меха-
низмлярин формалашдырылмасы цчцн шяраит йарадан мянфяят мяркязляри-
нин ролу артыр.  

Бцтцн коммерсийа фяалиййяти бир йох, бир нечя малиййя рискиня мя-
руз галыр. Мисал цчцн, сийаси риск характерикдир – хариждяки актив вя 
эялирляр дондурула вя йа мцсадиря едиля биляр. Тянзимлянмя риски дя 
мювжуддур (мцщасибат учотунун проседурлары вя верэийя жялболунма 
принсипляри щакимиййят тяряфиндян дяйишдириля биляр). Хцсусиля, харижи 
малэюндярянлярля узунмцддятли мцгавиляляр дяйишикликляря мяруз 
галдыгда игтисади риск реалдыр.  

Малиййячи-менежер мцвафиг информасийанын топланмасы вя тящлили, 
онун еффектив шякилдя тятбиги васитясиля компанийайа бюйцк хейир эя-
тиря биляр. Малиййя риски иля мцшайият олунан ситуасийаларда малиййячи 
оптимал гярарлар тапмаьа боржлудур. Бу, адятян фаиз вя валйута мя-
зянняляриня аид олунан риск ситуасийасыдыр. Бу эцн цчцн Азярбай-
жанда харижи боржлар олмадан фяалиййят эюстярмяйя гадир олан чох аз 
компанийа вар. Бир гайда олараг, компанийа идаряетмяси боржу 
ялавя сящмлярин бурахылмасына нисбятян даща аьыллы аддым кими нязяр-
дян кечирирляр. Лакин фаизляр бу щалда компанийанын рентабеллийиндян 
асıлы олмайараг тяйин олунмуш юлчцлярдя юдянилмялидир. Менежер бу 
йолла фаизляр цзря хяржляри идаря етмялидир. Бир чох компанийалар цчцн 
боржлары фикся олунмуш мязяння ясасында узунмцддятли дювр цчцн 
реаллашдырмаг мцмкцн олмур, чцнки бу ясасда узунмцддятли 
кредитлярин тяклифи чох мящдуддур. Фаиз дяряжяляриндяки кяскин сыч-
райышларын тясири наьд вясаитляр бцджясинин щярякяти нюгтейи-нязяриндян 
щисс олунур вя верэилярин планлашдырылмасында чятинлик тюрядир.  
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Щятта бейнялхалг базарларда фяалиййят эюстярмяйян компанийалар 
беля валйута ямялиййатлары иля баьлы рискя мяруз галыр, чцнки онларын 
дахили сатыш базарлары харижи малэюндярянляря йенидян ориентасийалашды-
рыла биляр. Мясялян, «Лукойл» бцтцн ямялиййатларыны Русийа яразисиндя 
рубл ифадясиндя щяйата кечирян консерндир. Рублун курсу башга 
валйуталара нисбятдя дяйишдикдя Фарс кюрфязиндян чыхан нефт компа-
нийанын бир чох истещлакчылары цчцн даща жазибядар эюрцня биляр. 
Компанийаларын яксяриййяти бу вя йа диэяр дяряжядя бейнялхалг биз-
неся жялб олунмушдур, компанийанын актив вя вясаитляринин гиймяти-
нин харижи валйуталара мцнасибятдя дяйишмясиня мяруз галырлар.  

 
§ 7.3. Инвестисийа риски 

 
Рискин мцяййян едилмяси инвестисийа гярарларынын гябулу заманы 

хцсусиля важибдир. Риск вя гейри-мцяййянлик шяраитиндя инвестисийа 
лайищяляринин сечилмяси meyarлары чох щалда рискин дяряжясиндян асылы 
олур. Гярар рящбярин фярди олараг рискя мейиллийи, щабеля фирманын 
мювжуд олдуьу конкрет ситуасийа иля мцяййян едилир. Менежер йени 
лайищяни диэяр вариантларла вя фирма фяалиййятинин артыг йолуна гойул-
муш нювляри иля гаршылыглы ялагядя нязярдян кечирир. Рискин азалдылмасы 
мягсядиля еля ямтяяляри (хидмятляри) сечмяк лазымдыр ки, онлар цзря 
тяляб якс истигамятлярдя дяйишсин, йяни бир ямтяя цзря тяляб артыгда, 
диэяр ямтяя цзря тяляб азалсын вя йа яксиня. Лакин щеч дя щяр бир риск 
диверсификасийанын кюмяйиля азалдыла билинмир. Сащибкарлыьа йцксялишин 
вя йа бющранын эюзлянилмяси, банк фаизи дяряжясинин щярякяти вя с. кими 
макроигтисади амилляр тясир эюстярир. Менежер беля просеслярля шяртля-
нян риски истещсалын диверсификасийанын кюмяклийи иля азалда билмир. 
Мцяссисядя идаряетмя гярарларынын гябулу рискин бцтцн нювляринин сых 
ялагяляндирилмясини нязярдя тутур, амма менежерин щятта ян дцз ще-
саб едилян прогнозлары беля фирманын юзцндян асылы олмайан эюзлянил-
мяз вя яввялжядян мцяййян едиля билинмяйян шяраитляр цзцндян гейри-
реал ола биляр: игтисади тоггушмалар, мцштярилярин зювгляриндя кяскин 
дяйишикликляр, рягиблярин эюзлянилмяз щярякятляри, тятилляр, йени дювлят 
гярарлары. Буна эюря дя гейри-ялверишли щадисялярин баш вермяси щалы 
цчцн ещтийат вясаитляри, истещсал эцжляри, хаммал вя щазыр мящсул ще-
сабына мянфи нятижялярин азалдылмасынын мцмкцнлцйц нязярдя тутулур, 
фяалиййятин йенидян istiqamətləndirilməsi цчцн мадди тямин олунмуш 
планлар ишляниб щазырланыр.  

Истянилян инвестисийанын еффективлийинин гиймятляндирилмяси заманы 
ики тяряф нязярдян кечирилир: эялирлилик вя риск дяряжяси. Эялирлилик вя риск 
арасындакы ялагя игтисади тящлилин ясас мцддяасыдыр. Истянилян вясаитин 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

192 

 

 

инвестисийалашдырылмасы бу вя йа диэяр дяряжядя юзцня риск елементини 
дахил едир ки, бу да инвестисийа риски адыны дашыйыр. Бу риски гойулмуш 
вясаитлярин там вя йа гисмян итирилмяси вя йа эюзлянилян эялирлярин ялдя 
едиля билинмямяси кими характеризя етмяк олар. Яэяр инвестор даща 
жидди рискя эедирся, демяли о, верилмиш инвестисийадан бюйцк эялир дя 
эюзляйир. Йцксяк эялирин ялдя едилмяси инвестисийа цчцн ширникляндирижи 
мотивдир. Риск ися эюзлянилян эялирин ялдя едилмяйяжяйинин кямиййят 
формасында ифадясидир. Инвестисийанын мащиййяти мцяййян щягиги дяйя-
рин мцяййян эяляжяк дяйяря эюря юзэянинкиляшдирилмясиндян ибарятдир.  

Цмуми щалда, инвесторун мяжму эюзлянилян эялири ики компонент-
дян ибарят олур: капитал артымы (адятян сящмлярин мязяння дяйяринин 
артмасында ифадя олунур); сящмляр цзря дивидендляр вя фикся едилмиш 
эялиря малик башга гиймятли каьызлар цзря фаизляр. Минимал риск шяраи-
тиндя эялир демяк олар ки, олмур. Рискин артмасы иля яввялжя малиййя 
фаизляри шяклиндя кичик эялирляр, даща сонра рискин даща да артмасы иля 
бцтцн эялирляр цзмяйя tərəddüd etməyə башлайыр, онларын гейри-
мцяййянлийи дя артыр, зяиф прогнозлашдырылан дивидендляр вя эялирлярин 
ян йцксяк рискли щиссяси олан капитал артымыны символизя едян дяйишкян 
мязяння ялавяси ямяля эялир.  

Инвестисийа рискляринин ортайа чыхмасы мянбялярини бир сыра башлыжа 
категорийалара бюлмяк олар.  

Мялумдур ки, фаиз дяряжясинин (банкларын учот дяряжяси) артмасы 
иля истигразларын гиймяти ашаьы дцшцр. Фаиз дяряжяси иля баьлы риск онунла 
шяртлянир ки, онун эяляжякдя дяйишмяси бизим цчцн гейри-мялумдур. 
Инвесторлар ня гядяр узаг перспективи нязяря алырларса, фаиз дяряжясинин 
гейри-мцяййянлийи дя бир о гядяр йухары олур. Буна эюря дя узунмцд-
дятли истигразлар гысамцддятлиляря нисбятян фаиз дяряжясинин дяйишмясиня 
гаршы щяссасдырлар. Фаиз дяряжяси артыгда сящмлярин мязянняси дя ашаьы 
дцшцр, чцнки сящмляр малиййя алятляридир, мисал цчцн, депозит 
яманятляриня мцнасибятдя рягибдирляр. Артан фаиз дяряжяси пул базары 
цчцн мцсбят, бцтцнлцкдя капитал базары цчцн ися мянфи амилдир. 
Эялирин истянилян гиймятли каьызла дисконтлашдырылмасы учот дяряжясинин 
кямиййяти иля бирбаша баьлыдыр. Учот дяряжяляри ня гядяр йухары-
дырларса, эяляжякдя нязярдя тутулмуш эялири газанмаг мягсядиля ща-
зыркы дюврдя гиймятли каьызларын ялдя едилмяси цчцн дя бир о гядяр 
бюйцк мябляь тяляб олунур. Фаиз дяряжяляри ашаьы дцшдцкдя беля бир 
риск тящлцкяси йараныр ки, инвесторлар юзляринин эяляжяк эялирлярини даща 
ашаьы фаиз дяряжяляри алтында йенидян инвестисийалашдырмалы олажаглар.  

Инфлйасийа пулун алыжылыг габилиййятини азалдыр. Инвестор гиймятлярин 
артымыны компенсасийа едя вя инфлйасийанын сявиййясини цстяляйян эялир 
сявиййясини тямин едя билян малиййя алятляри ахтарыр. Щяр шейдян чох 
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стабил игтисадиййат шяраитиндя мязяння дяйяри (базар гиймяти) даима 
артан сящмляр ян дайаныглы сящмляр щесаб олунур. Яэяр компанийа-
нын мянфяяти садяжя олараг инфлйасийайа пропорсионал олараг артырса 
вя йа щятта инфлйасийанын орта сявиййясиндян ашаьыдырса, онда беля 
компанийанын сящминин кейфиййяти бюйцк олмайажагдыр. Сящмин мя-
зяння дяйяринин мцяссися фяалиййятинин игтисади эюстярижиляриндян асылы-
лыьы инфлйасийанын сявиййясинин ашаьы дцшмяси вя макроигтисади шяраитин 
стабилляшмяси заманы даща габарыг шякил алыр.  

Мцбадиля мязяннясинин тяряддцдц валйута рискинин ортайа чыхма-
сына сябяб олур. Бу заман харижи инвестисийаларын еффективлийи дяйишир; 
ихражатчы вя идхалчыларын мянфяятляринин нисбяти дяйишир; инфлйасийа эе-
жикдирилир вя йа ялавя олараг стимуллашдырылыр. Инфлйасийанын сявиййяси 
долларын мязяннясинин артмасындан асылы олан Азярбайжан шяраити цчцн 
валйута риски хцсуси ящямиййят кясб едир, чцнки инкишаф етмямиш 
валйута базарында валйута мязяннясинин дяйишмяси чох щалда игтисади 
йох, сийаси амиллярля мцяййян олунур. Бундан башга, валйута рискинин 
кямиййяти щямчинин валйута базары алятляринин сайынын мящдуд олмасы 
иля дя мцяййян олунур ки, бу да валйуталарын мцхтялиф нювляри цзря 
диверсификасийанын мцмкцнлцйцнц азалдыр. Валйута активляри цзря ин-
вестисийаларын мящдудлашдырылмасыны Азярбайжанда гцввядя олан 
валйутанын тянзимлянмяси щаггында ганун щяйата кечирир.  

Истещсал амили. Мцяссисядя (сянайе, кянд тясяррцфаты вя с.) инвести-
сийанын щяйата кечирилмясиндян яввял онларын малиййя вязиййятини вя 
фяалиййят шяртлярини мцяййян едян диэяр амилляри гиймятляндирмяк ла-
зымдыр. Онлара хцсуси олараг ашаьыдакылар аиддир: 

- верилмиш сащянин инкишаф сявиййяси, компанийанын аид олдуьу 
конкрет истещсал секторунда базар конйунктуру; 

- сащянин спесификасы. Мясялян, щасилат сащяси цчцн ясас амилляр 
хаммалын гиймяти, истещсал сащяляри цчцн ися хаммалын асан ялдя едиля 
билмяси вя истещсал дюврцнцн узунлуьу вя саирдир.  

- мцяссисянин олдуьу щяйат дюврц мярщяляси, онун верилмиш сащядя 
ихтисаслашмасы сявиййяси, йени технолоэийаларын тятбиги вя йа кей-
фиййятжя йени мящсулун истещсалы вя с.  

Сийаси амил. Бу риск амили игтисадиййатын инкишафынын кечид мярщя-
ляляриндя хцсусиля ящямиййятлидир. Йухарыда адлары чякилян риск амилля-
риндян бир чоху дювлятин сийасятиндян, кабинетин тяркибиндян вя с.-дян 
асылыдыр.  

Бундан башга, Азярбайжан базары, хцсусиля гиймятли каьызлар ба-
зары цчцн инфраструктурун инкишаф етмямяси чох бюйцк ящямиййят 
кясб едир ки, бу да техники рисклярин ортайа чыхмасына сябяб олур. Инки-
шаф етмиш депозитар вя клиринг системляринин мювжуд олмамасы, щабеля 
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гиймятли каьызлар цзря ясас дювриййянин биръаданкянар базара доьру 
ирялилямяси йцксяк сявиййяли ликвидлик рискини, гиймятли каьызларла 
баьланан мцгавиляляр цзря ющдяликлярин ижра олунмасы зяманятинин 
практики олараг тамамиля олмамасы иля шяртляндирир. Азярбайжан база-
рынын инфраструктурунун инкишаф сявиййяси иштиракчылара ясас принсипин – 
гиймятли каьызларын юдянишя гаршы гойулмасы принсипинин реаллашдырыл-
масыны тямин етмир. Техники рискляря щямчинин тякрар мцражиятдя 
сящм сащибляринин гейдиййатынын дягиг ганунверижиlik гайдасынын ол-
мамасы иля баьлы сящмдарлар рейестриндя гейдиййат шяртляри истянилян 
анда, мясялян, ялавя сянядлярин тягдим едилмясинин зярурилийи, гейдий-
йата эюря юдянишлярин артырылмасы, рейестр сахлайанын «кючмяси» вя с. 
иля ялагядар олараг, гейри-ялверишли тяряфя доьру дяйишя биляр. Нящайят, 
сящм бурахылышы садяжя олараг гейдиййат апаран орган тяряфиндян 
гейри-гануни щесаб олуна биляр.  

Инвестисийаларын рисклилик дяряжяси щямчинин онларын щяйата кечирил-
дикляри формадан да асылыдыр. Инвестисийалар, мисал цчцн, бцтцнлцкля 
мцяссисянин хцсуси шяхс вя йа корпоратив капитал тяряфиндян сатын 
алынмасы формасында щяйата кечириля биляр. Инвестисийанын бу формасыны 
венчур инвестисийа адландырмаг гябул олунмушдур. Венчур (инкишаф 
едян) капиталы юзцнцн фяал мювгейи иля характерикдир. Капитал конкрет 
мцяссисяйя гойулдуьундан, инвестор юз рискини минимумлашдырмаг 
цчцн бу мцяссисянин ишиня фяал олараг гарышыр (рящбярлийи тяйин едир, 
сийасяти мцяййян едир вя с.). Венчур капиталы формасында инвестисийалар 
диверсификасийа вя ликвидлийин олмамасы цзцндян йцксяк рискля ся-
жиййялянир.  

Капитал гойулушунун алтернатив формасы – портфел инвестисийалары-
дыр, бу заман инвестор эялирлийлийиня вя рисклилийиня эюря фярглянян 
гиймятли каьызлар портфелиня вясаит гойур. Беля инвесторлары институсио-
нал инвсеторлар адландырмаг гябул олунмушдур. Онлара сыьорта ком-
панийалары, тягацд фондлары, ачыг (гаршылыглы) инвестисийа фондлары вя 
фярди инвесторлар аиддир. Портфел инвестор, бир гайда олараг, пассивдир. 
Инвесторун юзц идаряетмя просесиня дахил едилмямишдир. Лакин явязиня 
о, адятян инвестисийанын йцксяк ликвидлийиня маликдир, бу ися ону он-
лары эютцрмяйя вя башга инвестисийалашдырма истигамятиня сярмайя 
гоймаьа имкан йарадыр. Институсионал инвесторларын портфел инвести-
сийасы яксяр щалларда юзцня 50-дян 500-я гядяр гиймятли каьызы дахил 
едир. Ашаьы щядд диверсификасийанын зярури сявиййяси иля мцяййян олу-
нур, онун сонракы йцксялмясиндя риск артыг ящямиййятсиз дяряжядя 
дяйишир. Диверсификасийанын верилмиш сявиййясиндя активлярин кямиййяти-
нин артымы иля щяр нювдян олан гиймятли каьызларын юлчцсц артр. Бир 
емитентин бюйцк капитал пайыны ящямиййятли дяряжядя иткиляр олмадан 
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базарда сатмаг чятин олдуьундан (онларын сатыша чыхарылмасы мязян-
няни автоматик олараг ашаьы салыр), ири институсионал инвесторлар юз ял-
ляриндя щяддян артыг пакетляр жямляшдирмямяйя чалышырлар. Бу сябяб-
дян портфеллярдя гиймятли каьыз нювляринин сайы артыр.  

Азярбайжанда гиймятли каьызлар базарынын инкишафынын мцасир 
мярщяляси онунла характеризя олунур ки, демяк олар ки, бцтцн инвести-
сийалар, о жцмлядян, институсионал инвесторларын портфел инвестисийалары 
беля венчур капиталы, йяни йцксяк сащибкарлыг рискляри дашыйан йцксяк 
рискли капитал мцщитиндя щяйата кечирилир. Инвестор конкрет сярмайя 
qoymazdan яввял ашаьыдакы фяалиййятляри реаллашдырыр: 

Инвестисийанын мягсядинин мцяййянляшдирилмяси (конкрет сярмайяляр 
инвесторун мягсядляриня уйьундурму). Ясас вязифя юз эялирини мак-
симумлашдырмаг, риски ися минимумлашдырмагдан ибарятдир. Анжаг 
мцхтялиф инвесторларда эялиря гаршы тяляб мцхтялифдир. Мясялян, хцсуси 
тягацдчц-инвестор вя тягацд фонду юз йанашмалары иля ящямиййятли 
дяряжядя бир-бирляриндян фярглянирляр. Инсан, бир гайда олараг, тяжили 
стабил эялир цчцн гайьыланыр. Институсионал инвестор ися иллярля юлчцлян 
давамлы заман интервалында юз эялирини максимумлашдырмаьа чалыша-
раг даща узунмцддятли дювря ориентасийалашыр.  

Инвестисийанын тящлили юзцня игтисадиййатын секторлары цзря тящлили 
(беля секторлара игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри, щабеля мцхтялиф 
юлчцлц вя мцхтялиф инкишаф мярщялясиндя олан мцяссисяляр групу аид-
дир) вя предмет тящлили (бу заман тядгигатын предмети кими конкрет 
мцяссися вя конкрет малиййя аляти чыхыш едир) дахил едир. Бу заман нис-
би, амилли вя динамик йанашмалардан истифадя олунур. Нисби йанашма 
сящмляря гойулан инвестисийаларын жазибядарлыьынын истигразлара вя пул 
базары алятляриня гойулан инвестисийаларла мцгайисясиня ясасланыр. 
Амилли йанашма инвесторун сярмайя гоймаьа щазырлашдыьы активлярин, 
эялирлярин, дивидендлярин вя компанийанын пул ахынларынын мцгайися-
синя ясасланыр. Динамик йанашма компанийанын яввялки фяалиййятинин, 
жари вязиййятин (ямялиййатларын мигйасы вя еффективлийи) вя артым пер-
спективинин мцгайисясиня истинад едир.  

Инвестисийалашдырма стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы. Инвесторун 
мягсядляринин (мцяййян тялябляр) эялир сявиййясиня вя риск дяряжясиня 
уйьунлуьуну якс етдирир. Гойулушларын еффективлийи онларын гойулдуьу 
мцддятдян асылыдыр. Мцхтялиф малиййя алятляри рянэарянэ инвестисийа 
мягсядляриня мцхтялиф дяряжядя уйьун эялир. Пул алятляри 1 иля гядяр 
гойулуш мцддятдя, истигразлар 1 илдян 3-5 иля гядяр, сящмляр ися 3-5 
илдян йухары мцддятлярдя ян чох еффективлийя малик олурлар.  

Инвестисийалашдырма стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы юзцня ак-
тивлярин нювляр (пул базары алятляри, истигразлар, сящмляр) цзря бюлцшдц-
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рцлмясини; мцхтялиф актив нювляринин портфелдяки пайынын мцяййян 
едилмясини, базарда давранıш тактикасынын мцяййянляшдирилмясини; 
компанийалар, базарлар вя цмумиййятля, стратеэийаларын нязярдян ке-
чирилмясинин дюврилийинин гиймятляндирилмясини дахил едир.  

Бцтцн адлары чякилян риск амилlяри мцхтялиф ситуасийаларда мцхтялиф 
жцр тязащцр едир, амиллярдян щяр бири бцтцн гиймятли каьызлар портфе-
линя юз спесифик тясирлярини эюстярирляр. Инвестисийалар заманы ортайа чы-
хан бцтцн рискляр верилмиш базардакы бцтцн инвестисийалара мяхсус 
олан систематик (вя йа базар) рискляря вя гейри-систематик рискляря 
бюлцнцр. Базар рискляринин ортайа чыхмасы мянбяляри цмумян фонд 
базарына тясир эюстярян амиллярдир – истещсалын ашаьы дцшмяси, валйута-
нын мцбадиля мязяннясинин дяйишмяси, фаиз дяряжяляринин артмасы вя йа 
азалмасы вя с. Гейри-систематик вя йа фярди рискляр, мисал цчцн, сянайе-
нин щяр щансы бир сащясинин сящмlяриня вя йа конкрет мцяссисянин 
сящмляриня инвестисийа гойулмасы нятижясиндя ортайа чыхыр.  

Инвестисийа просеси щяр заман рискля ялагядардыр, щямчинин заман 
амили гейри-мцяййянлийи эцжляндирир. Мясряфлярин юзлярини юдямя 
мцддяти ня гядяр узундурса, лайищя дя бир о гядяр рисклидир. Бурадан 
беля чыхыр ки, гярар гябул едяркян менежер вахт мцддятини нязяря ал-
малы, йяни бу вя йа диэяр лайищянин хяржлярини, газанжыны, мянфяятини вя 
игтисади рентабеллийини заман дяйишикликляринин нязяря алынмасы иля гий-
мятляндирмялидир. Бу ямялиййат дисконтлашдырма адланыр вя адятян бир 
нечя алтернатив вариант цчцн щяйата кечирилир.  

Дисконтлашдырма она ясасланыр ки, эяляжякдя ялдя едиляжяк истянилян 
мябляь щазыркы дюврдя даща аз файдалылыьа (дяйяря) маликдир, чцнки 
яэяр бу эцн бу мябляьи дювриййяйя бурахсаг вя эялир эятирмяйя мяж-
бур етсяк, онда мцяййян вахтдан сонра о, няинки олдуьу кими гала-
жагдыр, щям дя чохалажагдыр. Бунун цчцн эяляжякдя ялдя едилмяси 
эюзлянилян мябляьи мцряккяб фаизляр гайдасы иля мцяййян мцддят 
цчцн артан эялир сявиййясиня гядяр азалтмаг лазымдыр. Эялирлилик нор-
масы ня гядяр йухарыдырса вя эялир ялдя етмяк мцддяти ня гядяр узаг-
дырса, пул мябляьинин жари дяйяри бир о гядяр ашаьыдыр.  

Бурадан беля чыхыр ки, инвестисийалашдырманын даща бир гайдасы 
дисконтлашманын нязяря алынмасы иля вясаитлярин йалныз ян рентабелли 
лайищяляря гойулмасыдыр. Буна эюря дя даща файдалы алтернативлярин ол-
мамасы, инфлйасийадан йаранан иткиляр рискинин минимумлашдырылмасы, 
хяржлярин юзцнц юдямя мцддятинин гысалыьы, лайищянин ужузлуьу, да-
хилолмаларын стабиллийинин тямин едилмяси, дисконтлашдырмадан сонракы 
йцксяк рентабеллик инвестисийа гярарларынын гябулунун ясас критерийа-
лары кими чыхыш едир.  
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Мцхтялиф критерийалардан истифадя едяряк, онлары мцхтялиф бирляш-
мялярдя комбинасийа едяряк (мисал цчцн, яввялжя дисконтлашдырманы, 
даща сонра бунун нятижясиндя лайищядян ялдя олунан рентабеллийин ин-
флйасийанын эюзлянилян темпляри иля мцгайися етмяк) менежер бу вя йа 
диэяр лайищянин хейриня сечим едя биляр. Лакин яэяр сиз щесаб едирси-
низся ки, фирма стратеэийасы кифайят гядяр узунмцддятли дювр ярзиндя 
аз олса да стабил газанж эятирян лайищяйя ян йцксяк дяряжядя уйьун 
эялир, онда сизин симпатийаныз бир конкрет лайищя тяряфиндя олажагдыр. 
Яэяр фирма цчцн инди анжаг лайищянин мянфяятлилийи ясасдырса, онда 
лайищянин башга характеринин хейриня сечим едиляжяйи ашкардыр. Нятижя 
етибары иля, инвестисийа портфелинин формалашдырылмасы заманы тякжя ян 
мянфяятли вя ян аз рискли инвестисийалары йох, фирманын стратеэийасына 
оптимал шякилдя уйьун эялян лайищянин сечилмяси важибдир.  

Артыг гейд едилдийи кими, Азярбайжанда сярбяст вясаитлярин инвести-
сийалашдырылмасынын ян мцщцм нювц гиймятли каьызлара гойулан инвес-
тисийалардыр, йяни гиймятли каьызлар портфелинин идаря едилмясидир, бу ися 
юзцня портфелин тяркибинин планлашдырылмасы, тящлили вя тянзимлянмясини, 
онун гаршысында гойулмуш мягсядляря наил олунмасы мягсядиля зярури 
ликвидлик сявиййясинин сахланмасы вя портфелля баьлы хяржлярин мини-
мумлашдырылмасы шяртиля онун формалашдырылмасы вя дястяклянмясини 
дахил едир. Бунун цзяриндя биз аз дайанаг. Гиймятли каьызлара гойу-
лан инвестисийаларын мягсядляри ашаьыдакылардыр: фаизин ялдя едилмяси, 
капиталын сахланмасы вя гиймятли каьызларын мязяння дяйяринин 
артмасы ясасында капитал артымынын тямин едилмяси. Онлар алтернатив 
ола вя гиймятли каьызлар портфелинин мцхтялиф типляриня уйьун эяля биляр. 
Мясялян, яэяр фаиз ялдя едилмяси приоритетдирся, онда цстцнлцк компа-
нийанын ашаьыликвидли вя йцксякрискли олан, анжаг уьурлу сярмайя едил-
сяляр йцксяк фаиз дяряжяляри эятирмяк габилиййятиня малик олан гиймятли 
каьызларындан тяшкил олунмуш «агрессив» портфелляриня верилир. Яэяр 
фирма цчцн ясас мясяля бцтювлцйцн вя капитал артымынын тямин едил-
мясиндян ибарятдирся, онда портфеля бюйцк ликвидлийя малик олан, мяш-
щур инвесторлар тяряфиндян кичик рисклярля бурахылан вя яввялжядян орта 
сявиййяли фаиз юдянишляри эюзлянилян гиймятли каьызлар дахил едилир.  

Щансыса конкрет активля ассосиасийа тяшкил едян риск тяжрид олун-
муш шякилдя нязярдян кечириля билмяз. Истянилян йени инвестисийалар 
онларын эялирлилийин дяйишмясиня тясири вя цмумиййятля инвестисийа порт-
фелинин риски мювгейиндян тящлил едилмялидирляр. Бцтцн малиййя инвести-
сийаларынын эялирлилик вя риск сявиййясиня эюря бир-бириляриндян фярглян-
дикляриня эюря онларын портфелдя мцмкцн уйьунлашдырылмасы бу кей-
фиййят характеристикаларыны орта сявиййяйя салыр, онларын оптимал 
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уйьунлашмасы щалында ися инвестисийа портфелинин рискинин ящямиййятли 
дяряжядя дцшмясиня наил олмаг олар.  

Инвестисийа портфелинин формалашдырылмасы вязифяси инвестисийа инсти-
тутлары, йяни юз мцштяриляринин малиййя ресурсларынын cəmləşdirilməsi вя 
онлардан капитал базарында истифадя едилмяси иля мяшьул олан тяшкилат-
лар цчцн хцсусиля актуалдыр. Беля ки, инвестисийа институтунун мяшщур 
нювц юзцндя ачыг типли пайчы инвестисийа фондуну якс етдирян, инвес-
торлара даща йцксяк фаиз дяряжяляриня чыхыш, щабеля риски диверсификасийа 
етмяк вя брокеря комисйон щаглары цзря гянаят етмяк имканы верян 
гаршылыглы фондлар щесаб олунур. Гаршылыглы фондларын ясас цстцнлцйц 
гиймятли каьызлар портфелинин диверсификасийасы, портфелин пешякаржасына 
идаря едилмяси, минимал шяхси капиталла бир чох гиймятли каьызлара са-
щиб олмагдыр. Бу тип институтлар бизим юлкядя дя формалашыр. Беля ки, 
Санкт-Петербургда гейдиййатдан кечмиш «Астро-Капитал» Ачыг Типли 
Сящмдар Жямиййяти юзцндя юз сящмлярини «Астробанк» васитясиля 
бюлцшдцрян ачыг типли гаршылыглы инвестисийа фондуну якс етдирир. 

Инвестисийа институтлары юз мцштяриляринин малиййя ресурсларыны пешя-
каржасына идаря едирляр. Малиййя компанийасынын беля ишя башламасы-
нын бир сыра мцхтялиф критерийалары характериkдир. Онлардан бири малиййя 
компанийасына тягдим олунан мцштяринин ресурсларыдыр. Бир чох сан-
баллы Гярб компанийалары активлярин идаря едилмясини 50-100 мин дол-
лардан ашаьы гиймятя юз цзярляриня эютцрмцрляр. Яэяр мцштяри иля фярди 
портфелин тяртиб едилмяси цзря мцгавиля баьланырса, онда сющбят адя-
тян 500 мин доллар вя даща артыг пулдан эедир. Русийада щямчинин 
мцштярилярин сярбяст валйута вясаитляри иля мяшьул олан малиййя ком-
панийалары да вардыр.  

Портфелин формалашдырылмасы методлары жяббяханасы эенишдир, лакин 
адятян бу, ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 

Биринжиси, инвестисийанын уьуру ясас етибары иля вясаитлярин активлярин 
типляри цзря дцзэцн бюлцшдцрцлмясиндян асылыдыр. Апарылмыш тяжрцбяляр 
эюстярирляр ки, мянфяят 94% истифадя олунан инвестисийа алятляринин се-
чилмяси иля (ири компанийаларын сящмляри, гысамцддятли хязиня вексел-
ляри, узунмцддятли истигразлар вя с.), 4% верилмиш типдян олан конкрет 
гиймятли каьызын сечилмяси вя 2% гиймятли каьызын тядарцкат анынын 
гиймятляндирилмяси иля мцяййян олунур. 

Икинжиси, гиймятли каьызларын мцяййян типиндяки инвестисийа риски 
мянфяятин эюзлянилян гиймятдян кянарлашмасы ещтималы иля мцяййян 
олунур. Мянфяятин прогнозлашдырылан гиймятини кечмишдя бу каьызлара 
гойулан инвестисийадан ялдя едилян мянфяятин динамикасы щагггында 
статистик məlumatların ишлянмяси ясасында, риски ися эюзлянилян мянфяят-
дян орта квадратик узаглашма кими мцяййян етмяк олар.  
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Цчцнжцсц, инвестисийа портфелинин цмуми эялирлийи вя риски онун 
структурунун вариасийасы йолу иля дяйишя биляр. Мцхтялиф типлярдян олан 
активлярин арзу олунан пропорсийасыны тяйин етмяйя, мисал цчцн, эюзля-
нилян мянфяятин верилмиш сявиййясиндя риски минимумлашдырмаьа вя 
рискин фикся олунмуш сявиййясиндя мянфяяти максимумлашдырмаьа вя с. 
имкан йарадан мцхтялиф програмлар мювжуддур.  

Дюрдцнжцсц, инвестисийа портфелинин тяртиб едилмяси заманы истифадя 
олунан бцтцн гиймятляндирмяляр ещтималлы характер дашыйыр. Портфелин 
формалашдырылмасы йалныз бир сыра амиллярин (формалашмыш гиймятли 
каьызлар базары, онун фяалиййятинин мцяййян дюврц, базар статистикасы 
вя с.) мювжуд олмасы шяртиля мцмкцндцр.  

Инвестисийа портфелинин формалашмасы бир нечя мярщялядя щяйата 
кечирилир: онун йарадылмасы мягсядляринин ифадя едилмяси вя онларын 
приоритетлийинин мцяййянляшдирилмяси (хцсусиля, ян важиби мцнтязям 
олараг дивидендлярин ялдя едилмяси вя йа активлярин дяйяринин артымы), 
риск вя минимал мянфяят сявиййяляринин верилмяси, эюзлянилян мянфяят-
дян кянарлашмасы вя с.малиййя компанийасынын сечилмяси (бу, милли вя 
йа харижи фирма ола биляр; гярар гябул едяркян бир сыра критерийалардан 
истифадя етмяк олар; фирманын нцфузу, онун ачыглыьы, истифадя олунан 
инвестисийа алятляринин нювляри вя с.): инвестисийа щесабы апаражаг бан-
кын сечилмяси.  

Истянилян мцяссисяни мцяййян ялагядя олан активляр (мадди вя 
малиййя) мяжмусу кими нязярдян кечирмяк мягсядяуйьундур. Бу 
активлярдян истянилян бириня сащиб олма бу активин мцяссисянин цмуми 
эялиринин юлчцсцня тясири планында мцяййян рискля баьлыдыр. Ейни щал 
там щяжмдя гиймятли каьызлар портфелиня дя аиддир, щямчинин риск дя-
ряжяси тясадцфи олараг портфеля дахил едилян гиймятли каьызларын кя-
миййятиня тярс мцтянасиб шякилдя дяйишир.  

Портфелин цмуми риски диверсификасийалы рискдян, йяни диверсифика-
сийа (100 млн. man. он компанийанын сящмляриня инвестисийа етмяк 
бир компанийайа инвестисийа етмякдян даща аз рисклидир) васитясиля 
кянар едиля билян рискдян вя диверсификасийасыз (систематик) рискдян, 
йяни портфелин структурунун дяйишдирилмяси йолу иля дяйишдириля билин-
мяйян рискдян ибарятдир. Тяжрцбя эюстярир ки, яэяр портфел тясадцфи се-
чим йолу иля базарда мювжуд олан гиймятли каьызлардан сечилмиш 10-20 
мцхтялиф нюв гиймятли каьыздан ибарятдирся, онда гейри-систематик риск 
минимума ендириля биляр. Беляликля, бу риск асан методларла кянар 
едиля биляр, буна эюря дя ясас диггяти систематик рискин мцмкцн азал-
дылмасына вермяк лазымдыр.  
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Русийа базары шяраитиндя мцлкиййят структурунун дяйишмяси просе-
синин дяринляшмяси иля портфелин мягсядляр системи ашаьыдакы формада 
дяйишя биляр: 

- капиталын бцтювлцйц вя артымы (гиймятли каьызлара мцнасибятдя 
артан мязяння дяйяри иля); 

- мцбадиля шяртляри цзря наьд пулу явяз едя билян гиймятли каьызла-
рын ялдя едилмяси (мясялян, «тягдим едяня» дювлят гиймятли каьызлары, 
дювлят яманят боржлары истигразлары вя с.); 

- мцлкиййятин тясири вя йенидян бюлцшдцрцлмяси сферасынын эениш-
лянмяси, щолдинг структурунун йарадылмасы; 

- истещсал мягсядляри (базарын зондлашдырылмасы, артыг базарлардан 
сыьорталанма вя с.). 

Гиймятли каьызлар базары бизим юлкядя щяля йенижя инкишаф етмяйя 
башламышдыр. Сон дюврляр кифайят гядяр бюйцк дивидендляри йалныз айры-
айры коммерсийа банклары щяйата кечирирляр. Сящмлярин алышы ясас ети-
бары иля инвестисийа фондлары тяряфиндян (юз мащиййятляри етибары иля 
буну етмяйя боржлу олан фондлар) вя йа нязарят сящм пакетинин ялдя 
едилмяси мягсядиля щяйата кечирилир. Бизим юлкядя гиймятли каьызлар 
портфелинин йарадылмасы бунунла ялагядар олараг бир чох рисклярля 
баьлыдыр. Портфелин риски юз нювбясиндя юзцня чохлу нювдя конкрет 
рискляри (ликвидлик риски, кредит риски, капитал риски вя с.) дахил едян аг-
регат анлайышдыр. Гиймятли каьызлара сярмайя гойулушу риски онларын 
инвестисийа кейфиййятляринин кюмяйиля мцяййян олунур – хцсуси рейтинг 
аэентликляри базарда тядавцлдя олан гиймятли каьызлары инвестисийа кей-
фиййяти мювгейиндян тящлил едир, онлары, мисал цчцн, «йцксяк кей-
фиййятли», «йухары кейфиййятли», «орта сявиййядян йухары кейфиййятли», 
«орта кейфиййятли» вя «спекулйатив кейфиййятли» кими тяснифляшдириляр. 
Гиймятли каьызын инвестисийа кейфиййяти анлайышы гиймятли каьызын ня 
дяряжядя ликвид, стабил мязяння дяйяриндя ашаьы рискли олмасынын, орта 
базар сявиййясиндян йухары вя йа она бярабяр олан фаизляр эятиря бил-
мясинин гиймятляндирилмясидир.  

Эюстярилян гайда йалныз щадисялярин яксяриййятинин ортасявиййяли 
олмасы щалында тязащцр едир. Анжаг о, инвестора гиймятли каьызлар 
арасындакы нисбятин гиймятини дягигляшдирмяйя, риск вя эялирлилийин арт-
дыьы, ликвидлик вя юдянишлярин зяманятлилийинин азалдыьы (эировла тямин 
олунмуш истигразлар; эировла тямин олунмамыш истигразлар; сялащиййятли 
сящмляр; ади сящмляр; опсионлар) мцяййян координатлар системиндя 
инвестисийа тящлили апармаьа имкан йарадан гиймятли каьызларын нюв-
ляри цзря инвестисийа кейфиййятинин юлчцлмяси шкаласыны йаратмаг им-
каны верир.  
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Менежер цчцн гиймятли каьызлары онларын риск дяряжясиндян асылы 
олараг сечмяк мцщцмдцр. Бу заман ашаьыдакы рискляри нязяря алмаг 
лазымдыр: капитал риски – гиймятли каьызлара гойулан бцтцн сярмайя 
цзря цмуми риск, иткийя мяруз галмадан онлары эери гайтара билмямя 
рискидир. Капитал рискинин тящлили гиймятли каьызлар портфели иля цму-
миййятля иш эюрмяйя дяйиб-дяймямясинин, вясаитлярин активлярин башга 
формаларына (мясялян, бирбаша инвестисийа, дашынмаз ямлак, харижи 
валйута вя с.) гойуб-гоймамаьын гиймятляндирилмясиня эятирилир. Се-
лектив риск – башга каьыз нювляри иля мцгайисядя инвестисийалашдырма 
цчцн портфелин формалашдырылмасы заманы гиймятли каьызларын дцзэцн 
сечилмямяси рискидир. Бу, гиймятли каьызларын инвестисийа кейфиййятинин 
дягиг гиймятляндирилмяси иля баьлы рискдир. Вахт риски – гиймятли каьы-
зын гейри-ялверишли заманда алышы вя йа сатышы рискидир вя юз архасынжа 
итки эятирир. Мясялян, Русийада щяля чек инвестисийа фондларынын йенижя 
йарадылмаьа башладыьы заманларда бу дальайа дцшмяйя вя йа ону бир 
гядяр дя габагламаьа мажал тапмыш емитентляр юз сящмляринин уьурла 
бюлцшдцрцлмясини тямин етдиляр. Эежикянляр ися юз каьызларынын реал-
лашдырылмасында ящямиййятли дяряжядя чятинликляр щисс едирляр. Ганунве-
рижи дяйишикликляр риски – мисал цчцн, гиймятли каьызларын бурахылышынын 
йенидян гейдиййатдан кечирилмясиня, емитент вя йа инвестор цчцн 
ящямиййятли дяряжядя ялавя хяржляр вя иткиляря сябяб олан бурахылыш 
шяртляринин дяйишмяси вя йа явязлянмясиня эятириб чхара билян рискдир. 
Гиймятли каьызларын емиссийасы щягиги олмайа биляр, гиймятли каьызларла 
ямялиййатлар цзря васитячилярин щцгуги статусунун гейри-ялверишли дяйиш-
мяси мцмкцндцр вя с. Ликвидлик риски – гиймятли каьызын реаллашдырыл-
масы заманы онун кейфиййятинин дяйишмяси цзцндян иткилярин мцм-
кцнлцйц иля баьлы рискдир. Мясялян, биръаларын, 1991-жи илин пайызында 
аjиотаъын гызышдыьы бир вахтда номиналындан 1,5-2 дяфя артыг гиймятя 
ялдя едилмиш бир чох банк вя сящмдар жямиййятлярин гиймятли каьызлары 
йарым илдян сонра ящямиййятли дяряжядя ашаьы мязяннялярля сатылдылар 
вя йа цмумиййятля реаллашмадылар, бахмайараг ки, инфлйасийа артымы 
бу мцддят ярзиндя кифайят гядяр йцксяк иди.  

Кредит риски – борж гиймятли каьызлары бурахмыш емитентин онлар 
цзря фаизляри вя йа боржун ясас мябляьини юдямяк игтидарында олма-
масы иля баьлы рискдир. Биздя беля рискин реаллашмасынын ян сяжиййяви 
цсулу бязи дювлят борж ющдяликляридир. Инфлйасийа риски – инфлйасийа за-
маны инвесторлар тяряфиндян гиймятли каьызлардан ялдя едилян эялирлярин 
артыма нисбятян даща тез гиймятдян дцшяжяйи (алыжылыг габилиййяти нюг-
тейи-нязяриндян) ямтяя инвесторун реал иткиляря мяруз галажаьы иля 
баьлы рискдир. Инфлйасийанын йцксяк сявиййяси гиймятли каьызлар базарыны 
даьыдажагдыр. Фаиз риски – инвесторун базардакы фаиз дяряжяляринин 
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дяйишмяси иля баьлы итки рискидир. Фаизин базар сявиййясинин артымы гий-
мятли каьызларын, хцсусиля фикся едилмиш фаизя малик олан истигразларын 
мязяння дяйяринин азалмаsына эятириб чыхарыр. Фаизлярин йцксялмяси 
заманы даща ашаьы (фикся едилмиш) фаизляр алтында бурахылмыш вя бура-
хылыш шяртляри цзря тяжили сурятдя емитентя гайтарылмалы олан гиймятли 
каьызларын кцтляви шякилдя йыьышдырылмасы мцмкцндцр. Нящайят, эери 
чаьырма риски – емитентин эери чаьырма истигразларыны онлар цзря фаиз 
юдянишляринин фикся едилмиш сявиййясинин жари базар фаизиндян чох арт-
масы иля ялагядар эери гайтармасы заманы инвестор цчцн йарана билян 
итки рискидир.  

Рискин идаря едилмясинин мцщцм елементи ямякдашларын ихтисасы-
нын артырылмасы системинин инкишаф етдирилмясидир ки, бу да ямякдашларын 
рискинин вя бунун нятижясиндя ортайа чыхан зярярин азалмасына кифайят 
гядяр еффектив шяраит йарадыр. Даща сонра гейд едяк ки, рискин идаря 
едилмясиня ситуасийалы йанашма ян мцтярягги йанашма олараг галмаг-
дадыр. Беля метод йухарыда сюйлянилянлярдян щеч бирини тякзиб етмир вя 
щяр бир конкрет щалда фярди идаряетмя методунун тятбигини тяляб едир. 
Бу, щяддян артыг динамик, зиддиййятли вя яввялжядян чятин мцяййян 
олунан Азярбайжан тяжрцбяси цчцн хцсусиля актуалдыр.  
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VIII ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА  
ФЯАЛИЙЙЯТИНДЯ РЕКЛАМ 

 
§ 8.1. Коммерсийа фяалиййятиндя реклам,  

онун щцгуги тянзимлянмяси вя дювлят нязаряти 
 

Ямтяя вя йа хидмятлярин истещлакчысы онлары ялдя едяркян алгы-
сатгы просесинин щяйата кечирилмясиня щазыр олмалыдыр, йяни о, ону беля 
зярурятя инандыражаг мцвафиг информасийаны ялдя етмялидир. Бу ролу 
реклам йериня йетирир. 

«Реклам щаггында» ганунда реклам анлайышына ашаьыдакы кими 
тяриф верилир: «Реклам истянилян формада, истянилян информасийа васитя-
ляринин кюмяйиля физики вя йа щцгуги шяхсляр, ямтяяляр, идейалар вя тя-
шяббцсляр (реклам информасийасы) щаггында гейри-мцяййян шяхсляр 
даиряси цчцн нязярдя тутулан информасийанын йайылмасыдыр, щямчинин 
о, бу физики вя йа щцгуги шяхся, ямтяяляря, идейалара вя тяшяббцсляря 
гаршы мараг формалашдырмалы олан вя бу мараьы сахламалы, ямтяя, 
идейа вя тяшяббцслярин реаллашдырылмасына шяраит йаратмалыдыр».  

Беляликля, реклам, щяр шейдян яввял, конкрет физики вя йа щцгуги 
шяхся гаршы мараг формалашдырмаг вя йа бу мараьы дястяклямяк мяг-
сядиля физики вя йа щцгуги шяхсляр, ямтяяляр, идейалар вя тяшяббцслярин 
реаллашдырылмасына йол ачан информасийаларын йайылмасыдыр.  

Бу информасийалар истянилян формада, истянилян васитялярин кю-
мяйиля йайыла биляр.  

Реклам тякжя истещлакчылары йени ямтяяляр, хидмятляр вя йа гий-
мятляр щаггында мялуматларла тямин едян юзцнямяхсус йол эюстярян 
кими чыхыш етмир, о, щям дя вятяндаш щцгуги нюгтейи-нязяриндян алгы-
сатгы мцгавиляляринин баьланмасы заманы коммерсийа тяклифи функси-
йасыны да йериня йетиря биляр. Йяни ямтяя вя хидмятлярин потенсиал ис-
тещлакчыларынын цмуми формада бу ямтяя вя хидмятлярин реклам веря-
ня мцражият етмяк йолу иля ялдя едиля билмяси, алынмасы вя йа сифариши 
имканынын олмасы, мялуматландырылмасы kimi çıxış edir .  

Реклам фяалиййяти ян мцхтялиф сосиал сфералара (игтисадиййат, 
ticarət, мяишят хидмятляри, сийасят, тамаша вя с.) тохунур.  

Реклам фяалиййятинин ян эениш йайылмыш сферасы тижарят рекламыдыр, 
реклам тясиринин предмети ися тижарят мцяссисяляринин ямтяя вя хидмят-
ляри вя мцяссисянин юзцдцр. Тижарят рекламынын кюмяйиля ямтяялярин 
истещлак xassələri вя бу ямтяялярин сатышыны мцшайият едян хидмятляр 
щаггында информасийалар мягсядйюнлц шякилдя йайылыр. Бу, ямтяя вя 
хидмятляр, щабеля онлары реаллашдыран мцяссисяляря гаршы истещлакчыларын 
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диггятини жялб етмяк мягсядиля онлара мяшщурлуг йаратмаг цчцн зя-
руридир. Реклам фяалиййятинин сон мягсяди сатыш щяжминин артырылмасы 
вя мянфяятин ялдя едилмясидир.  

Реклам базар маркетингинин бир щиссясидир. О, истещлакчыны ям-
тяя вя хидмятлярин кейфиййяти, хцсусиййятляри, чешиди, истисмар цсуллары 
щаггында вя башга мялуматларла дягиг вя дцзэцн шякилдя мялумат-
ландырмалыдыр. Онун тяртибаты мцасир естетик тялябляря жаваб вермяли вя 
она сярф оlунан хяржляр нюгтейи-нязяриндян расионал олмалыдыр. Онун 
кюмяйиля алыжылар ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмясиня даща аз vaxt 
сярф етмялидирляр. О, тижарят ишчиляринин ямяйинин мящсулдарлыьынын арт-
масына йол ачмалыдыр.  

Тижарят рекламына гаршы иряли сцрцлян ян мцщцм тялябляря ашаьы-
дакылары аид етмяк лазымдыр: 

- дцзэцнлцк; 
- конкретлик; 
- мягсядйюнлцлцк; 
- щуманизм; 
- сяриштялилик. 
Рекламын дцзэцнлцйц онда йалныз щягигятя уйьун эялян инфор-

масийалардан истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Рекламын конкрет-
лийинин тямин олунмасы цчцн инандырыжы дялилляр вя рягямли мялумат-
лардан истифадя етмяк лазымдыр. Реклам мягсядйюнлц характер дашы-
малыдыр, йяни онун обйекти истещлакчы, чыхыш нюгтяси ися реклам едилян 
ямтяя, хидмят вя с. олмалыдыр. Тижарят рекламынын щуманизми шях-
сиййятин ащянэдар инкишафына шяраит йарадылмасыны ифадя едир. О, вятян-
дашлары зоракылыьа, тяжавцзя, физики шяхслярин саьламлыгларына зяряр вура 
билян вя йа онларын тящлцкясизлийини щядяляйян тящлцкяли фяалиййятляря 
сювг етмямялидир. Сяриштялилик рекламын инжясянятин, елмин (психолоэи-
йанын вя с.) ян йени наилиййятляриня ясасланмасыдыр.  

Республика тижарят базарларында ямтяялярин, иш вя хидмятлярин ис-
тещсалы вя йайылмасы просесиндяки мцнасибятляри тянзимляйян ян 
мцщцм щцгуги сянядлярдян бири «Реклам щаггында» ганундур. О, 
илкин олараг «реклам» анлайышынын тярифини вермишдир.  

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, бу ганун сийаси реклама 
вя физики шяхслярин кцтляви информасийа васитяляриндя сащибкарлыг фяа-
лиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы олмайан еланларына шамил едил-
мир.  

«Реклам щаггында» ганун реклама гаршы цмуми вя хцсуси тя-
лябляри мцяййян едир. Онда ядалятсиз, гейри-дцзэцн, гейри-етик, йалан 
вя эизли рекламын башлыжа яламятляри ифадя едилмишдир. Рекламын бир сыра 
нювляриня, айры-айры ямтяя нювляринин рекламынын спонсорлугла, щабеля 
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щядди-бцлуьа чатмамıш шяхслярин истещсалда щцгугларынын мцдафияси, 
рекламын йерляшдирилмяси вя йайылмасы иля баьлы хцсусиййятляриня диггят 
айрылмышдыр.  

Ганунун хцсуси фясли реклам верянлярин, реклам истещсалчыларынын 
вя реклам йайанларын щцгуг вя ющдяликляриня щяср олунмушдур. Беля 
ки, реклам истещсалчысы вя реклам йайан реклам информасийасыны тяляб 
етмяк щцгугу вар, рекламверян ися щямин информасийаны тягдим ет-
мяйя боржлудур. Яэяр реклам верянин фяалиййяти лисензийалашдырылмалы-
дырса, онда мцвафиг ямтяянин рекламлашдырылмасы, щабеля реклам ве-
рянин юзцнцн рекламлашдырылмасы заманы сонунжу мцвафиг лисензийаны 
вя йа онун тясдиг олунмуш сурятини тягдим етмяйя боржлудур, реклам 
истещсалчысы вя реклам йайанын ися буну тяляб етмяйя щцгугу вардыр. 
Бурада реклам просесиндя иштирак едян тяряфлярин башга щцгуг вя ющ-
дяликляри дя ифадя едилмишдир.  

«Реклам щаггында» ганунда реклам сащясиндя дювлят нязаряти 
цзря органын федерал антиинщисар сялащиййятляри, щабеля реклам щаг-
гында ганунунун позулмасы фактынын müəyyən олунмасы щалында якс 
рекламын верилмяси гайдасы вя мцвафиг реклама эюря мясулиййят дя 
мцяййян олунмушдур.  

Бир сыра рекламла баьлы мясяляляр «Кцтляви информасийа васитяляри 
щаггында», «Гиймятли каьызлар базары щаггында», «Наркотик васитяляр 
вя психотроп маддяляр щаггында» вя б. ганунлары, щабеля мцхтялиф 
дювлят вя реэионал органларын норматив сянядляри иля тянзимлянир.  

Бейнялхалг Тижарят Палатасы реклам фяалиййяти мясялялярини тян-
зимлямяк цчцн реклам тяжрцбясинин бейнялхалг кодексини тянзимляйир. 
О, истянилян ямтяя вя хидмятлярин бцтцн нюв рекламларына, о жцмлядян 
имиж рекламына шамил едилир. О, щяр шейдян яввял, юзцинтизамын аляти 
кими чыхыш едир вя Бейнялхалг Тижарят Палатасынын маркетинг фяалиййяти 
щаггындакы башга мяжялляляри иля мцштяряк тятбиг олунур: 

Маркетинг тядгигатлары мяжялляси; 
Сатышын стимуллашдырылмасы цзря фяалиййят мяжялляси; 
Бирбаша почт эюндяришляри вя каталоглар цзря тижарят мяжялляси; 
Бирбаша сатышлар мяжялляси. 
Реклам тяжрцбясинин бейнялхалг мяжялляси реклам фяалиййятиня 

мцнасибяти олан бцтцн тяряфлярин (рекламверянляр, реклам истещсалчы-
лары, кцтляви информасийа васитяляри вя реклам дашыйыжылары) риайят етмяли 
олдуьу етик давраныш стандартларыны мцяййян едир.  

Мяжяллянин тяркибинин ясасына ядалятлилик, доьрулуг вя с. кими ян 
мцщцм реклам нормалары гойулмушдур.  

Анжаг гейд етмяк лазымдыр ки, гцввядя олан ганунверижилик ан-
тиинщисар органлары тяряфиндян рекламы онун йайылмасындан юнжя няза-
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рятя алынмасыны нязярдя тутмур. Онлар реклам просесинин иштиракчыла-
рына уйьунсуз реклама, якс рекламдан имтинайа эюря хябярдарлыг едя 
вя йа жяримя йаза, щабеля мящкямя ишинин галдырылмасы мясялясинин 
щялли цчцн материаллары прокурорлуьа вя диэяр щцгуг-мцщафизя ор-
ганларына тягдим едя биляр.  

Жинайят мяжяллясиндя йалан реклама эюря мясулиййят нязярдя 
тутулмушдур. Хцсусиля, рекламда ямтяяляря, иш вя хидмятляря, щабеля 
онларын истещсалчыларына (ижрачылар вя сатыжылар) мцнасибятдя няфскар 
мараг цзцндян гясдян йалан информасийадан истифадя олунараг ящя-
миййятли дяряжядя вурулмуш зийана эюря минимум ямяк щаггынын 
200-дян 500 мислиня гядяр юлчцсцндя жяримя юдянилир, йа 2 айдан 5 
айа гядяр ямякщаггынын тутулмасы, йа 180 саатдан 240 саата гядяр 
ижбари иш, йа цч айдан алты айа гядяр щябс, йа да ики иля гядяр азадлыг-
дан мящрум етмя иля жязаландырылыр.  

 
§ 8.2. Reklam васитяляри və formaları 

 
Malların sahibkar-satıcıdan istehlakçı-alıcıya doğru yeridilməsi 

üçün bir sıra vasitələrdən, o cümlədən: 
- reklamdan, 
- satışın həvəsləndirilməsindən, 
- pablik rileyşnzdən istifadə olunur. 
Bu vasitələrdən ən vacibi reklamdır. 
Reklam – malın mənfəətli satışının təmin olunması məqsədilə 

satıcıdan istehlakçıya yönəldilən informasiyadır. 
Reklam aşağıdakı növlərdə tətbiq oluna bilər: 
- informasiya xarakterli (rubrika formasında); 
- təbliğat-izahedici; 
- malın nişanı (markası); 
- nüfuzlu (prestijli); 
-  satış. 
İnformasiya xarakterli (rubrika formasında) reklam, potensial 

alıcılar arasında satışa təklif olunan mallar və yaxud xidmətlər haqqında 
məlumatların yayılması üçün nəzərdə tutulub. 

Təbliğat-izahedici reklam, müəyyən bir istehlakçı üçün nəzərdə 
tutulan malın və yaxud xidmətin konkret üstünlüklərinin dərindən 
təsvirinə xidmət göstərir. 

Malın nişanının reklamı alıcını konkret mala deyil, malı (xidməti) 
istehsal edən firmanın nişanına yönəldir. 
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Prestijli reklam uzun müddət üçün nəzərdə tutulub və malın və onu 
buraxan firmanın cəlbedici surətinin formalaşdırılmasına xidmət edir.  

Satış reklamı malın endirimlə satışı haqqında məlumat verir. 
Reklam aşağıdakı formalara malik olur: 
- tanışedici; 
- təbliğedici; 
- müqayisəedici; 
- xatırladıcı; 
- möhkəmləndirici. 
Tanışedici reklam potensial alıcının tanış olması üçün kifayət edən 

malın və yaxud xidmətin təsvirindən ibarətdir. Bu forma reklam kam-
paniyasının başlanğıcı üçün xarakterikdir. O, malın bazara çıxarılması 
mərhələsində ilkin tələbin formalaşdırılması üçün tətbiq olunur. Rek-
lamın bu formasının əsas məqsədi – alıcılara yeni mal haqqında, onun 
fəaliyyət prinsipi və ya mövcud mallar üçün açılan imkanlar haqqında, 
alıcılarda yeni mal ilə bağlı olan çəkinmənin, ehtiyat etmənin aradan 
götürülməsi, istehsalçı-firmanın və satıcının cəlbedici surətinin formalaş-
dırılması, malın əlverişli qiyməti haqqında təsəvvürün yaradılmasından 
ibarətdir. 

 Təbliğedici reklam malın bazarda satışının artımı mərhələsində 
tətbiq olunur. O, alıcını təbliğ etməli, onu inandırmalıdır ki, bu məhz ona 
lazım olan maldır. Bu reklamın əsas məqsədi alıcıda seçimli tələbin 
formalaşdırılmasından, məhz bu mal nişanına üstünlüyün verilməsindən 
ibarətdir. Burada alışın təxirə salınmadan edilməsi motivi, firmanın 
nümayəndələri ilə dərhal əlaqəyə girməsi və s. iştirak edir. 

Təbliğedici reklam müqayisəedici reklam formasını da ala bilər ki, 
burada əsas fikir məhz həmin malın bu qəbildən olan digər mallarla mü-
qayisədə mövcud üstünlüklərinin müəyyən olunmasından ibarətdir. Biz 
bu forma ilə diş məcununun, şampunun, yuyucu tozun və digər gündəlik 
tələbat mallarının reklamı zamanı rastlaşırıq. 

Xatırladıcı reklam malın yetkinlik mərhələsində onun üçün tətbiq 
olunur ki, alıcı həmin malın bazarda mövcudluğunu yadından çıxarma-
sın, bu mal daima lazımdır, o, alıcı üçün əlverişli yerdə satılır. 

Reklamın bu forması möhkəmləndirici reklamla əlavələndirilir ki, 
onun da əsas məqsədi alıcını malı seçməkdə düzgün hərəkət etdirməkdə 
inandırmaqdır. Bu isə malın alışından razı qalan və edilən alışdan olan 
sevinclərini bölüşdürən alıcıların çıxışlarının nümayişi yolu ilə əldə 
olunur. 

Reklamın vasitələri haqqında qərar qəbul edərkən, reklam üzrə 
mütəxəssis aşağıdakı üç suala cavab tapmalıdır: 
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- Reklamın görünmə tezliyi necə olmalıdır? 
- Reklam auditoriyasının əhatə olunma dərinliyi necə olmalıdır? 
- Reklamın auditoriyaya təsiri necə olmalıdır? 
Bu suallara cavab ilk növbədə, nəyin reklam olunmasından, reklam 

olunan malın mümkün ola bilən istehlakçısı kimi hansı auditoriyanın 
çıxış etməsindən və reklam olunan malı almağa auditoriyanı inandırmaq 
üçün hansı səylərin göstərilməsindən asılıdır. 

Göstərilən suallara cavabdan asılı olaraq reklam vasitələri də 
seçilir: 

- mətbuat (qəzet, jurnallar); 
- radio; 
- televiziya; 
- ünvanlı poçt; 
- xarici reklam (lövhəli, metroda, vağzallarda və s.) 
Bu vasitələrdən hər biri müəyyən üstünlüklərə və qüsurlara 

malikdirlər. 
Mətbuat, özünün başqaları ilə müqayisədə yuxarı olmayan dəyərə 

malik olması ilə yanaşı, reklamın istənilən görünmə tezliyinin qoyulması 
imkanına, əhəmiyyətli əhatə dərinliyinə, çevikliyinə və aktuallığına, au-
ditoriyanın inamına və hörmətinə layiq olan vasitədir. Mətbuatın qüsuru -  
reklam elanlarının qısa müddətli və təsvirin aşağı səviyyədə olmasıdır. 
Jurnal qəzetlə müqayisədə daha böyük poliqrafik imkanlara və uzun-
ömürlülüyə malikdir. 

Radio, özünün başqaları ilə müqayisədə böyük olmayan dəyərə ma-
lik olması ilə yanaşı, istənilən təkrarlama tezliyinə, auditoriyanın geniş 
əhatə olunmasına, müəyyən regionlara və əhali qruplarına yönəmliyi ilə 
fərqlənir. Qüsuru – reklamın ancaq audio (səs) vasitələri ilə məhdudluğu, 
auditoriya ilə əlaqənin qısamüddətli olmasıdır. 

Televiziya – təkrarlamanın yüksək tezliyinə və geniş əhatə dərin-
liyinə, həm audio, həm də video vasitələrlə nəhəng təsir qüvvəsinə ma-
likdir. Qüsurları - əhəmiyətli dəyərli, auditoriya ilə əlaqənin qısamüddətli 
olması, eyni kanalda rəqabətdə olan digər reklamın mövcudluğudur. 

Ünvanlı poçt – yüksək olmayan dəyər, yüksək seçimin olmasıdır. 
Qüsurları – təkrarlamanın aşağı tezliyi, əhatə dərinliyinin məhdud ol-
ması, əhalinin bir hissəsinin uzaqlaşdırılmasından ibarətdir. 

Xarici reklam – orta dəyərə malik olduğu halda, geniş auditoriyaya, 
daimi mövcudluğa malikdir. Qüsurları – zəif seçimlilik, əhalinin həmin 
reklama tez alışmasıdır. 

Reklamın tələblərinə uyğun olan vasitələri təhlil edərək, mütəxəs-
sis, firmanın rəhbərliyinə özünün tövsiyələrini verir və rəhbərlik də öz 
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növbəsində reklamın vasitələrinin və formalarının seçilməsi haqqında 
prinsipial qərar qəbul edir. 

Firma rəhbərliyinin qərarı əsasında reklam üzrə mütəxəssis konkret 
reklam daşıyıcılarını seçir və bu vasitələrdən istifadə olunması qrafikini 
onlarla razılaşdırır. 

Reklam daşıyıcılarının müqayisəli qaydada qiymətləndirilməsi 
üçün, qərbin reklam agentliklərinin təcrübəsinə əsasən, konkret daşıyı-
cının reklamının dəyəri 1000 nəfərdən ibarət auditoriya hesabı ilə müəy-
yən olunur. 

 
§ 8.3. Реклам мцражияти 

 
Reklamın məzmunu reklam müraciəti formasında verilir. Reklam 

müraciətinin əsas ideyalarının mənbəyi istehlakçılardan, satıcılardan, 
dilerlərdən, ekspertlərdən alınan, həmçinin rəqiblərdən əldə olunan 
informasiyanın ümumiləşdirilməsidir. 

Reklam müraciətinin yaradılması – yaradıcı prosesdir. Reklam mü-
raciətinin müəllifləri inkişaf etmiş təxəyyülə, fantaziyaya, bədii istedada 
malik olmalı, onlar özlərini istehlakçının yerinə qoymağı bacarmalı, 
reklamın ona etdiyi təəsüratı qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Reklam 
müraciətinin yaradılması üçün ilkin təkanı reklam verən verir. Bir qayda 
olaraq, o, reklam mətninin işlənilməsinə dair tapşırıq verir, bu tapşırıqda 
onun vəzifələri qoyulur, əsas məzmunu açıqlanır, müraciətin tonunu və 
onun əsas dəlillərini verir.  

Tapşırığın əsasında yaradıcı işçilər – reklam üzrə mütəxəssislər, 
müraciətin mətninin bir sıra variantlarını hazırlayırlar. Variantların müx-
təlifliliyi bir sıra üslub vasitəsilə əldə olunur ki, ən çox istifadə olunanları 
da aşağıdakılardan ibarətdir. 

1. Malın yüksək standartı və onun faydalılığı haqqında istehlak-
çıların şahidliyinin göstərilməsi. Reklam müraciəti potensial alıcıya malı 
«sınamış» və ondan razı qalmış konkret istehlakçını təqdim edir. Bu za-
man çıxış edənin şəxsiyyətinə xüsusi diqqət yetirilir; bu, özündə rəğbət 
və inam doğuran cazibəli adam olmalıdır. Adətən bu rola tanınmış adam-
ları: aktyorları, alimləri, idmançıları və s. cəlb edirlər. 

2. Həyatdan səhnələr. İstehlakçıya malın müxtəlif şəraitlərdə isti-
fadə olunması və yaxud tətbiqi, istehlakı nümayiş etdirilir. Əgər mal – 
avtomobildədirsə, onu yolda, ərzaq məhsuludursa – masa arxasında, ge-
yim və ayaqqabı – cəlbedici model üzərində, mebel – qonaq otağı və ya 
mətbəxin müasir interyerində nümayiş etdirmək lazımdır. 
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3. İstehlakın prestijliyi və səviyyəsinin sübutu. Mal elə bir şəraitdə 
nümayiş etdirilir ki, bunlar da onun tətbiqinin prestijli olmasını və 
istehlakçıya yüksək səviyyə təmin etməsini göstərir. 

4. Yüksək məqsədə nail olmaq imkanı. Reklam qeyd edir ki, məhz 
bu malın əldə olunması həyatda müvəffəqiyyət, biznesdə nəticələr əldə 
etməyi, xarici cəlbediciliyi təmin edir. 

5. Müsbət hisslərin gətirilməsi. Reklam malı almağa birbaşa çağır-
maqla deyil, istehlakçıda bu malın alınmasından müsbət hisslərin yara-
dılması yolu ilə təşkil olunur. Mal zövqverən interyer, təbiət, bədii əsər 
və s. mühitində elə bil ki, ötəri, yeri gəlmişkən nümayiş etdirilir. 

6. Belletristik reklam. Reklam müraciəti malı təsvir edən və ondan 
sevinclə istifadəni müşayiət edən hekayə və yaxud şer formasına 
geyindirilir.  

7. Teatrlaşdırılmış reklam. Reklam müraciəti drama və yaxud ko-
mediya janrında olan kiçik tamaşa formasında yerinə yetirilir. Bəzən bu, 
kiçik musiqi, televiziya və ya audio-klip olur. Bu tamaşalar ya bü-
tövlükdə malın reklam olunmasına həsr edilə bilər, ya da fraqment, əsas 
mətnə əlavə kimi reklam materialı formasında ola bilər. 

8. Firmanın nailiyyətlərinin reklam olunması. Reklam müraciəti 
konkret malın reklamına deyil, firmanın nailiyyətlərinə vurğulanır. Rek-
lam müraciətinin bu növü tanınmış, bazarda artıq təsdiq olunmuş firmalar 
üçün xarakterikdir. Adətən çoxillik təcrübə və firmanın işgüzar aləmdə 
və istehlakçılar arasında uğurları qeyd edilir. 

9. Nüfuzlu adamlara istinad. Son illər malların yaxşı cəhətlərinin 
tanınmış hörmətli adamlar tərəfindən qiymətləndirilməsinə əsaslanan 
reklam müraciətləri geniş yayılmışdır. Bunlar, elmi təşkilatların ver-
dikləri qiymətlər və yaxşı rəylər, konkurslarda alınan yüksək mükafat 
yerləri haqqında sertifikatlar, diplomlar və şəhadətnamələr, yarmarkalar-
da və sərgilərdə alınmış qiymətlər və sairədir. 

10. Müxtəlif rəmzlərdən istifadə ediməsi. Rəmz kimi müəyyən real və 
yaxud çəkilmiş personaj (məsələn, reklam olunan siqaret markası ağzında 
olan kovboy), heyvanlar və yaxud əşyalar istifadə oluna bilər. Reklam 
olunan malla müəyyən musiqi, səs və ya işıq effektləri əlaqələndirilir.   

Reklam müraciətinin bir neçə variantlarını aldıqdan sonra reklam 
verən, reklam üzrə mütəxəssislə birlikdə bir neçə uyğun gələnləri seçir və 
onların əsasında son işçi variantı seçilir. Bir qayda olaraq, yuxarıda gös-
tərilən variantların heç biri xalis şəkildə deyil, onların hər hansı uyğun-
luğu, yəni marketinqin tələblərinə daha çox tam cavab verən şəkildə tət-
biq olunur. 
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 Reklam müraciətinin reklam olunan mala uyğun gəlməsi mal haq-
qında tam və obyektə uyğun olan informasiyanın mövcud olması 
deməkdir. Bu informasiya, həm təklif olunan malla tanış olma üçün, həm 
də bu malı almaq haqqında qərarın qəbul olunması üçün kifayət etmə-
lidir. Lakin bu zaman son rolu, tanınan, alıcıya əlverişli olan və imkan 
daxilində maraqlı olan mal haqqında məlumatların maraqlı formada ifa-
dəsi oynayır. 

Malın müstəsnalılığını qeyd eləyən şəhadətlərin olması, rəqiblərin 
malı ilə müqayisədə firmanın malının prinsipial cəhətdən yeni olması, 
təkrarolunmazlığı və üstünlüyü haqqında reklamın doğruluğunu istehlak-
çıya hiss etdirməkdən ibarətdir. 

Reklam müraciətinin mətnini formalaşdırarkən onun ümumi ahən-
gini: pozitiv (müsbət), neqativ (mənfi) və ya neytral xarakterini, ciddi və 
yaxud yumoristik üslubda olmasını, dil xüsusiyyətlərini müəyyən etmək 
lazımdır. 

Bununla belə reklam ağıllı olmalıdır – bu, yadda saxlamanın və 
deməli reklamın uğurlu olmasının ən vacib şərtlərindən biridir. 

 
§ 8.4. Рекламын психолоэийасы 

 
Рекламын обйекти кими инсан чыхыш едир, буна эюря дя рекламын 

тясири илк нювбядя – психолоъи тясирдян ибарятдир. Рекламын истещлакчысы 
ону илк нювбядя, юз мараглары мювгейиндян, реклам олунан малын 
онун тялябатларыныn юдяnilмяси бахымындан гиймятляндирилир. Бу юдя-
мя дя истещлакчынын ясас щявясидир. Бу щявяс щансы мотивляря баьлыдыр.  

Илк нювбядя бу ишэцзар мотивлярдир, йяни малын хейирли, сярфяли 
олмасы иля баьлы оланлардыр. Истещлакчы малы алыр ки, бу мал она хидмят 
эюстярсин, мцяййян нятижя, мянфяят версин вя с. 

Ишэцзар мотивляря вярдишляр, яняняляр сых баьлыдыр. Биз, заманла 
сынанмыш, юз юлкясиндя, пешякар мцщитдя яняняви олан вя с. маллары 
истещлак етмяйя цстцнлцк веририк. 

Вярдиш мотивляри иля алышын дяб (мода), престиълик мотиви дя уйьун 
эялир. Бу мотивляр бязян ишэцзар мцлащизяляря зидд олур, бязян дя она 
якс эялир. Лакин, бунунла беля, онларын ролу чох бюйцкдцр. 

Инсана рекламын тясиринин щяйата кечирилдийи кцтляви коммуника-
сийаларын вязифяляри щяддян артыг мцряккябдир. Рекламчы танымадыьы 
чохлу сайда инсанла иш эюрцр вя онун реклам мцражиятляринин гябул 
олунажаьы шяраити нязарятдя сахлайа билмир.  

Инсанын давранышы вя ятраф информасийаны гябул етмяси даими ола-
раг дяйишир. Ани давранышлар мцяййян андакы гыжыгландырыжылар ком-
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плексинин тясири алтында формалашыр. Реклам мцщитиндя инсанын давра-
ныш просесиня щям харижи, щям дя дахили амилляр тясир эюстярир.  

Харижи амилляр верилмиш заман анында бизим ятрафымызда баш ве-
рян щяр шейдир. Бурайа йанашы йашайан инсанлары, щава вязиййятини вя с. 
аид етмяк олар. 

Дахили амилляр ейни анда бизим дахилимиздя баш верян щяр шейдир. 
Мясялян, сизин мцхтялиф шейляря гаршы мцнасибятиниз, саьламлыьыныз, ба-
хышларыныз, кечмиш тяжрцбяниз вя с. 

Беля амиллярин, онларын фяалиййятинин баша дцшцлмяси реклам ин-
формасийа фяалиййятиндя мцщцмдцр. Бу, рекламын мягсядйюнлц тясири 
просесиндя инсан психикасыны идаря етмяйя имкан йарадыр. 

Бу дахили вя харижи амилляр мцяййян психолоъи ящвал-рущиййя йа-
радыр ки, о да сон нятижядя мцяййян давраныш фяалиййятиндя тязащцр 
едир.  

 
Шякил 8.1. Харижи вя дахили амиллярин (гыжыгландырыжыларын) 

инсанын давранышына тясири 
 

ПЯ – верилмиш анда харижи вя дахили амиллярин тясири алтында 
инсанын психолоъи ящвал-рущиййяси; 

ХД – инсанын харижи давранышы.  
Реклам информасийасыны гыжыгландырыжылар комплекси кими ня-

зярдян кечирмяк олар. Инсана щяр заман чохсайлы гыжыгландырыжылар 
тясир эюстярир вя бунларын щяр бири юзцндя мцяййян информасийа дашы-
йыр. Бу гыжыгландырыжылара рянэляри, реклам мцражиятинин тясвири 
формаларыны, тязадлыьыны, щяжмини вя интенсивлийини вя с. аид етмяк олар.  

Щямчинин реклам гыжыгландырыжысы ня гядяр эцжлцдцрся, о, бир о гя-
дяр бюйцк щявяс йарадыр вя нятижя етибариля рекламын тясири эцжлянир.  

Дахили амилляр 
(гыжыгландырыжылар) 

Харижи амилляр 
(гыжыгландырыжылар) 

ПЯ ХД 
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Беляликля, мисал цчцн, йолун кянарында йерляшдирилян реклам 
лювщясинин дашыдыьы информасийа инсанын синир системиня тясир эюстярян 
диэяр тип информасийаларла рягабятя эирир.  

Даща рягабят габилиййятли олмаг вя йолдан кечянлярин диггятини 
жялб етмяк цчцн бу реклам лювщяси ятрафдакы лювщляря нисбятян даща 
парлаг вя эюзя чарпан олмалыдыр. Реклам гыжыгландырыжыларынын беля 
тясири плакатларын, афишаларын, панноларын щазырланмасы заманы нязяря 
алыныр. Бу мягсядля парлаг, ишыг верян бойалардан, эюзя чарпан ори-
jинал жизэилярдян истифадя олунур.  

Базарын ямтяялярля доймасы иля баьлы олараг сащибкарын гаршы-
сында сатыш пробlеми ортайа чыхыр. Тякжя ямтяянин истещлак дяйяри ки-
файят етмир. Ямтяяни уьурла сатмаг цчцн хцсуси жазибядарлыг, 
символик дяйяр, йяни имиж йаратмаг лазымдыр ки, бунун васитясиля дя 
инсаны ямтяяни алмаьа щявясляндирмяк олар. Мясялян, «Марлборо» 
сигаретляринин ади сигарет олмадыгларыны, ясл кишилярин сигарети олдуьуну 
эюстярмяк: «Марлборо»нун реклам плакатларында голунда татуировка 
олан орта йашлы, жясур кавбой тясвир едилир; «Мерседес» автомобили 
садяжя олараг бащалы автомобил дейил, ишиндя уьурлу олан инсанларын 
автомобилидир вя с. Реклам бизнесиндя ямтяялярин «имижини» тяжяссцм 
етдирян хцсуси символларын йарадылмасы мясяляси ортайа чыхмышдыр.  

АБШ-да имижин йарадылмасы тякжя ямтяяляр цчцн йох, щям дя 
сийаси фяалиййят, идейа вя ижтимаи хадимлярин тяшвиги цчцн дя реклам-
информасийа бизнесинин айрылмаз щиссясиня чеврилмишир. Щяйат тяжрцбя-
сини гидаландыран иллцзийаларын йарадылмасы АБШ-да реклам бизнесинин 
ян мцщцм щиссясини тяшкил едир. Мясялян, АБШ-да автомобилин 
рекламында ясас диггят онун техники хцсусиййятляриня дейил, онун ими-
жиня, йяни рянэиня, формасына, салонун тяртибатына, ращатлыгларына ве-
рилир, бу автомобилин алыжысынын уьурлу, зянэин инсанлара мяхсус ол-
дуьу гейд олунур. Беляликля, сащибин тясяввцрцндя сатын алынмыш ав-
томобилин имижи ону жямиййятин сялащиййятли сосиал тябягясиня аид едир.  

Реклам, мцяййян истещлака щявясляндирмя шяраитини йарадараг, 
сосиал нярдиванын мцяййян пиллясиндя дуран инсана тяlqin едир ки, о, юз 
мювгейини истещлак хцсусиййятляри иля мющкямляндиря биляр вя ону наил 
олунмуш сосиал вязиййяти тясдигляйян яшйалардан истифадя етмяйя 
чаьырыр.  

Мяслящятляри еффектив тялгинетмя васитяси олан мяшщур актйорла-
рын, йахуд йахшы танынмыш шяхслярин чыхышы ямтяяйя ялавя психолоъи дяйяр 
верир.  

Реклам мцражиятинин тяркиби рекламын ясас проблемидир, чцнки 
юз тясири просесиндя о, инсанын ряй вя давранышларына тясир эюстярир вя 
мцвафиг олараг да онун тяряфиндян гябул олунур вя йа рядд едилир. 
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Бунунла бярабяр, рекламын тясиринин еффективлийи чох щалда рекламда 
инсан психикасынын ня дяряжядя нязяря алынмасындан асылы олур. Сющбят 
онун тялгин вя инандырма методларындан истифадя едилмясиндян эедир.  

Тялгинетмя няйинся мющкямляндийи, няйинся сцбутсуз рядд 
едилдийи мцражиятин гейри-тянгиди гябулуна ясасланaн тясир цсулудур. 
Тялгинетмя инсанларда информасийаны сцбутлар ясасында йох, мян-
бялярин нцфузлулуьу ясасында гябул олунмасы габилиййятинин олмасыны 
нязярядя тутур. Мащиййяти гейри-тянгиди гябул ясасында информасийа 
иля разылашмаьа щазырлыгдан ибарят олан илкин (психомотор) тялгин етмя 
вя йцксяк нцфузлу мянбядян ялдя едилян информасийанын тясириалтында 
фикрин дяйишмясини ифадя едян нцфузлу тялгинетмя фяргляндирилир. Биринжи 
щала мисал олараг, «Биз мейвя йох, саьламлыг алырыг» шцарыны, икин-
жисиня ися ««Сейфгард» сабунун кейфиййят зяманяти Ерисмандакы 
Эиэийена Институту тяряфиндян тясдиглянмишдир» шцарыны аид етмяк олар.  

Инандырма кцтляви коммуникасийа каналлары васитясиля ижтимаи 
ряйин формалашдырылмаснын даща обйектив методудур. Инандырма ин-
санын бу вя йа диэяр бахышларыны, мцнасибятлярини дяйишмяк, йахуд 
йени бахыш вя мцнасибятлярин йарадылмасы мягсядиля онун тяфяккцрцн-
дяки расионал моментляря мцражият едилмясидир. Беляликля, инандырма 
факт вя сцбутларла мющкямляндирилмiш фикрин мянтиги гябул олунма 
цчцн щесабланмыш бирбаша чатдырылмасы формасыдыр. Инандырма цсул-
ларынын кюмяйиля щяйата кечирилян реклам шяхсин цнсиййятжиллийи ня 
гядяр чохдурса, бир о гядяр еффективдир.  

Потенсиал истещлакчыйа мцражият едяркян, ямр жцмляляриндян ис-
тифадя етмяк дцзэцн дейил. Инсанларын яксяриййяти онлара ямр едилмя-
синдян хошланмырлар. Буну алыш щаггында гярар гябул етмяздян яввял 
узун мцддят тяряддцд едян гярарсыз алыжылара мцнасибятдя нязяря 
алмаг хцсусиля важибдир. Реклам бу субйектив хцсусиййятляри нязяря 
алмалыдыр.  

Совет вахтындакы зящля тюкян ямредижи реклам шцары олан 
«Томат ширяси ичин» вя йа «Совет шампан шярабыны ичин» шцарларыны, 
инандырыжы информасийа-реклам мятниня малик олан «Чай – саьламлыьын 
еликсиридир. Онун тяркибиндяки маддяляр вя кофеин ган дамарларынын 
диварларыны мющкямляндирир» шцары иля мцгайися един.  

Рекламын мягсяди, бир гайда олараг, потенсиал алыжыларын 
ямтяянин файдалылыьына инандырмагдан вя онлары бу ямтяяни алмаьын 
зярури олдуьу фикриня эятирмякдян ибарятдир. Садяляшдирилмиш шякилдя 
реклам мцражияти ашаьыдакы ифадяйя эятирилир: «Яэяр сиз буну вя буну 
алсаныз, щяр щансы файда ялдя едяжяксиниз ...».  

Анжаг реклам сащясинин мцтяхяссисляри тез-тез юзляриня беля суал-
лар верирляр: мягсяд ня дяряжядя чылпаг олмалыдыр? Емосионал тясирин 
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эцжц ня гядяр олмалыдыр? Бу суаллара жаваблары алыжыларын психоло-
эийасынын юйрянилмяси верир.  

Реклам тясиринин эцжц информасийанын тякрарланмасы амилиндян 
асылыдыр. Тялгинетмя еффектиня наил олмаг цчцн информасийаны йалныз 
бир дяфя вермяк кифайят етмир. Чалышмаг лазымдыр ки, тялгин едилян 
мялумат бир нечя дяфя тякрарлансын, щямчинин щяр дяфя онда ня ися 
йени бир шей ямяля эялсин, тяркибин нязяря чатдырылмасынын форма вя 
цсуллары дяйишсин.  

Мялумдур ки, реклам мцражияти биринжи дяфядян надир щалларда 
нязяря чарпыр вя сона гядяр охунур. Онун биринжи дяфя охунушдан сон-
ра мянимсянилмяси вя йадда галмасы ися даща надир щалларда баш ве-
рир. Буна эюря дя рекламла илк эюрцшц заманы инсан ондан еля психо-
лоъи тясир импулсу алмалыдыр ки, бу, онда олан яввялки информасийа гя-
булу инерсийасыны цстялясин. Якс тягдирдя, реклам мцражиятинин гябулу 
просеси гырыла вя йа цмумиййятля дайана биляр.  

Реклам мцражиятинин тясиринин интенсивлийи информасийанын уну-
дулмасы иля сых ялагядядир. Иш орасындадыр ки, инсан йаддышында ишлянян 
информасийанын кифайят гядяр бюйцк щяжминдян йалныз чох мящдуд 
щиссяси йаддашда галыр. Информасийанын ящямиййятли щиссяси гыса 
мцддят ярзиндя жари фяалиййят мясялялярини уьурла щялл етмяк цчцн 
йадда галыр. Бу, оператив йаддашдыр.  

Реклам мцражиятляри, бир гайда олараг, жари фяалиййятя аид ол-
мадыьындан, онлар чох вахт гябул олундугдан сонра унудулурлар. 
Буна эюря дя рекламлашдырманын илкин дюврцндя вахт ващиди ярзиндя 
асан мянимсянилян емосионал формада даща чох сайда информасийа 
вермяк лазымдыр. Сонракы дюврлярдя реклам верилмясинин интенсивлийини 
мцяййян оптимал сявиййяйя гядяр азалтмаг олар.  

Алимляр информасийанын йадда галанлыьыны юйряняркян мцяййян 
етмишляр ки, инсанын тялабат вя тялябляриня жаваб верян мялуматлар 
даща мющкям йадда галыр. Йердя галан информасийа шцуралтында 
гисмян галыр вя сонрадан шцурсуз олараг кифайят гядяр узун мцддят 
ярзиндя йаддашда гала биляр.  

Буна эюря дя реклам цзря мцтяхяссисин вязифяси реклам мятнин 
образлы шякилдя йадда галмасына шяраит йарадан ютцрцлмя методларыны 
тапмагдан ибарятдир. Бундан башга, тяркибиндя инсанын тялабаты иля 
рекламлашдырылан ямтяянин хцсусиййятляри арасында дахили баьлылыг олан 
информасийа да асан йадда галыр. Инсан реклам мцражиятиндя ня гядяр 
чох беля мяна ялагяляри тапырса, щямин рекламын тяркибини дя бир о гя-
дяр асан йадда сахлайыр. Бунунла йанашы, нязяря алмаг лазымдыр ки, 
реклам мцражияти дярщал инсанын диггят сферасына дцшмяйя дя биляр.  
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Тядгигатлар эюстярир ки, илкин мялумат ünvanlarının 30-50%-нин 
диггят сферасына дцшцр. Мялуматын истещлакчыларын яксяриййяти тяряфин-
дян seçилмяси цчцн ону, щеч олмазса, цч дяфя няшр етдирмяк лазымдыр. 
Бу заман реклам васитясинин, материалын ютцрцлмяси методларынын вя 
няшр вахтынын сечилмяси мцщцм рол ойнайыр. Реклам мялуматынын тяк-
рар няшрляринин оптимал сайы илкин ютцрмя анындан бцтцн реклам 
дюврцнцн сонуна гядяр заман интервалларынын вахтларындан асылы ола-
раг мцяййян едилир. Мисал цчцн, психологлар няшрлярин ашаьыдакы жяд-
вялиндян истифадя етмяйи тювсийя едирляр: 

Икинжи няшр – биринжидян 2 эцн сонра; 
Цчцнжц няшр – биринжидян 5 эцн сонра; 
Дюрдцнжц няшр – биринжидян 10 эцн сонра; 
Бешинжи няшр – биринжидян 20 эцн сонра; 
Сонракы няшрляр – яввялкиндян 20 эцн сонра; 
Няшрлярдяки беля дюврилик онунла изащ олунур ки, реклам мятнин 

баша дцшцлмяси вя йадда сахланмасы просеси пиллялярля щяйата кечмя-
лидир.  

Щямчинин щяддян артыг тез-тез, мисал цчцн, радиода реклам 
мцражиятини тякрарламаг, щабеля бу мцражиятин ютцрцлмясинин ейни 
цсулларындан истифадя едилмяси тювсийя олунмур. Мялуматы фасилялярля, 
мусиги мцшайияти алтында тягдим етмяк даща тяsir едиляндир. Анжаг 
бурада да нязяря алмаг лазымдыр ки, ейни сяс формаларынын зящля-
тюкцжц шякилдя тятбиги динляйижилярин реаксийаларыны сыфыра ендиря биляр.  
 

§ 8.5. Алыжыларын давранышынын истещлакчы  
мотивляшдирилмясинин психолоэийасы 

 
Бажарыгла тяшкил олунмуш реклам щеч заман нятижясиз галмыр. 

Щесабланмышдыр ки, АБШ-ын юзцняхидмят маьазаlaрындакы бцтцн 
алышларын демяк олар ки, 40%-и импулс алышларыны тяшкил едир. Бу о де-
мякдир ки, инсан маьазада алынмасы бир дягигя яввял онун планына 
дахил олмайан ямтяяляри алыр. Беля гяфил алышларын сябяби нядир? 

Бу суала жавабы сювгедижи мотивлярин тядгиги верир. Бу тядги-
гатларын мягсяди кцтляви алыжынын психолоэийасынын ачылмасындан, онун 
давранышларыны идаря едян эизли моtивлярин баша дцшцлмясиндян ибарятдир.  

Мотивляшдирмя ямтяя алышынын мягсядяуйьунлуьунун ясасланды-
рылмасы кими гябул олунур. Алыжылар айры-айры ямтяяляри онларын тямин 
едя билдикляри тялабатдан асылы олараг гиймятляндирирляр. Нятижя 
етибарыиля, алыш мотивлярини йалныз мцасир инсанларын сосиал-мяишят 
мцщити, онларын шяхси аиля щяйаты, цнсиййят даиряси, интеллекти, мараqлары, 
коллективин ижтимаи вя истещсал щяйатында иштиракы аспектляриндян 
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нязярдян кечирмяк олар. Бу илкин шяртляри нязяря алмадан инсан шяхсий-
йятинин формалашдыьы конкрет сосиал-тябии мцщит щаггында данышмаг 
олмаз.  

Тялабатларын, нятижя етибариля мотивлярин инкишафына шяхсиййятин 
мцяййян сосиал група, щабеля инсанларын игтисади щяйатынын конкрет 
шяртляри бирбаша тясир эюстярир. Алыш мотивлярини изащ едяркян истещлакчы-
нын сосиал фяал шяхсиййят кими, мцхтялиф нюв щявяс вя планларыны, 
мцряккяб гаршылыглы ялагяляри нязяря алмаг лазымдыр. Шяхсиййятин мо-
тивляри бцтцн рянэарянэлийи иля бирликдя шяхсиййятин тялябатынын тязащцрц 
кими чыхыш едир. Бу сябябдян, истещлакчы ямтяяни сечяркян, бир гайда 
олараг, бир нечя мотивин тясири алтында гярар гябул едир.  

Юз тяркибиня эюря истещлак мотивляри гидаланма, истиращят, мя-
няви зянэинлəшмя, ямяк вя мяишят вя с. кими фундаментал тялабатлара 
истинад едир.  

Мотивляр информасийа давранышынын ян эцжлц дахили детерми-
нантлары олдугларындан, онлары бязян щярякятверижи импулслар, эцжляр, 
тялабатлар, тялябляр, дахили эярэинликляр вя иради сяйляр кими адландырыр-
лар. Анжаг онлары нежя адландырмагдан асылы олмайараг, беля щесаб 
едилир ки, инсанлар даим бу дахили, бязян зиддиййятли щявясляри тямин 
етмяйя чалышырлар.  

Психологлар инсана хас олан мотивляри илкин вя икинжидяряжяли мо-
тивляря бюлмяйя мейiллидирляр. Илкин мтотивляр сырасына, бир гайда ола-
раг, анаданэялмя, биоэен мотивляри, икинжилярин сырасына ися сосиоэен, 
йяни щяйат тяжрцбяси вя тящсил просесиндя ялдя едилян мотвляри аид еди-
лир. Анжаг инсан давранышынын тядгигатчылары арасында бу вахта гядяр 
щансы мотив вя йа арзуларын биринжи, щансыларын икинжидяряжяли мотивляря 
аид едилмяси барясиня ващид бахыш йохдур.  

Беля ки, американ психологу Ч.Н.Аллен биринжидяряжяли мотивляр 
сийащысына ашаьыдакылары дахил етмишдир: 

- иштащалы гида; 
- сусузлуьу арадан галдыран ичкиляр; 
- ращат мцщит; 
- аьры вя тящлцкядян йаха гуртармаг; 
- мямнунедижи сексуал мцнасибятляр; 
- йахынларын ямин-аманлыьы; 
- жямиййят тяряфиндян бяйянилмя; 
- башгалары цзяриндя цстцнлцк; 
- янэялляри дяф етмяк бажарыьы; 
- ойун.  
Аллен икинжидяряжяли мотивляр сийащысына ися ашаьыдакылары дахил 

едир: 
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- эюзяллик вя зювг; 
- тямизкарлыг; 
- гянаятжиллик; 
- щяр шейля марагланма; 
- етибарлылыг вя лайагят; 
- гянаяткарлыг вя файда; 
- савадлылыг вя мялуматлылыг; 
- ямяк габилиййятлилийи; 
- саьламлыг; 
- универсаллыг. 
Бир сыра тядгигатчылар иддиа едирляр ки, илкин арзулара вя йа мо-

тивляря истинад едян реклам чаьырышлары даща еффектив олурлар, чцнки бу 
мотивляр юз тябиятляри етибариля биоэендирляр вя нятижя етибары иля, ор-
ганизмин ямтяя вя хидмятляря гаршы тялабаты иля сых баьлыдырлар. Анжаг 
алышларын мотивляшдирилмяси щяр заман бу мянтигя ясасланмыр – о, щяр 
заман мцряккяб вя чох тяряфлидир. Надир щалларада еля олур ки, кон-
крет давранышын ясасында йалныз бир сябяб дурур. Инсанлар автомобили 
она эюря алырлар ки, онлар щярякят васитясиня ещтийаж дуйурлар, йени 
эцжлц мцщяррик цзяриндя щакимиййяти щисс етмяк, юз дцнйаэюрцшлярини 
эенишляндирмяк, бир гоншудан дала галмамаг, диэярини цстялямяк, 
щабеля бцтцн дцнйайа юз кредит габилиййятлийини вя ижтимаи вязиййятини 
елан етмяк истяйирляр. Бу мотивляр мцхтялиф инсанлар цчцн мцхтялиф 
ящямиййятлилик дяряжясиня малик олдугlарындан, онларын щамысы бу вя 
йа диэяр формада йени автомобилин алышы заманы иштирак едяжякдир.  

Вахт кечдикжя, мотивляшдирмянин юз структуру да дяйишир. Бу 
эцн эцжлц олан мотивляр сабащ зяиф ола биляр, чцнки айры-айры дяйяр 
мцнасибятляри шяраитин дяйишмяси иля дяйишир. Инсаны видеомагнитафон 
алмаьа сювг едян мотивляр, бир гайда олараг, ону икинжи вя йа 
цчцнжц дяфя видеомагнитафон алмаьа чох чятин ки, щявясляндирсин.  

Конкрет ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмясиня тясир эюстярян мо-
тивлярин нисби эцжцнцн ашкар едилмяси вя гиймятляндирилмяси истещлак-
чыларын юйрянилмяси просесинин мцщцм щиссясидир.  

Анжаг бунун цчцн мцхтялиф сювгедижи мотивляри мцяййян сис-
тем щалында бирляшдирмяк лазымдыр вя бунун кюмяклийиля алышларын 
мотивляшдирилмяси просесини юйрянмяк даща асандыр.  

Мотивляри систем щалында бирляшдирмяк кифайят гядяр чятиндир, 
чцнки онлар чох вахт комбинасийа шякилдя тязащцр едирляр. Мясялян, 
тяяссцрат йаньысы мотивли сяйащятляр, «Сяйащятляр клубу» телеверилишини 
излямяк, чох мараглы мажара ясярини охумаг, ращатлыг мотиви ися аи-
лядя палтарларын палтарйуйан машындан истифадя едяряк йуйулмасы иля 
тязащцр едя биляр.  
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Истещлак мотивляри шцурлу вя шцурсуз (эизли) мотивлярля йанашы, 
эцжлц вя зяиф, даими вя мцвяггяти, мцсбят (алыша сювг едян) вя мянфи 
(алыша манечилик тюрядян), расионал вя емосионал нювляря дя бюлцня 
биляр. Онлары щямчинин ашаьыдакы груплар щалында бирляшдирмяк дя 
олар: 

- мадди – алыжынын юдямя габилиййятлилийи, гиймятлярин сявиййяси, 
ямтяя вя хидмятлярин тяклиф щяжми, онлары ялдя етмяк мцмкцн олан 
шяраит; 

- саьламлыьын горунмасы – даща кейфиййятли гида мящсулларынын 
алышы, расионал гидаланма гайдаларына риайят етмя; 

- ямтяянин истещлак хцсусиййятляри – ямтяянин техники сявиййяси, 
гаршылыглы явяз едиля билмянин мцмкцнлцйц, минимал хяржлярля истифадя 
етмядян игтисади еффект, ямтяянин фярди хцсусиййятляри; 

- ямтяянин йени нювц – онун гиймятляндирилмяси иррасионал се-
чимя эятириб чыхара билян файдалылыг дяряжясиня эюря йох, чох вахт за-
щири хцсусиййятляр ясасында щяйата кечирилир; 

- зювгляр, вярдишляр вя биликляр – инсанын йашындан, сосиал мцщит-
дян, милли хцсусиййятлярдян, йашайыш йериндян, тяжрцбясиндян, тящси-
лиndян, ягидясиндян вя инсанын давраныш нормаларындан асылыдыр; 

- дябин тясириня мяруз галма, ятраф мцщитдя фярглянмяк арзусу 
– норма вя дяйяр ориентасийаларынын мцяййян системи, бунларын тясири 
алтында истещлакчы беля бiр нятижяйя эялир ки, мадди хидмятлярин верилмиш 
комбинасийасы онлара ян бюйцк мямнунлуг веряжякдир; 

- нцфуз – обйектив файдалылыгдан вя йа онун мювжуд олмама-
сындан йох, мцяййян сосиал групда доминантлыг едян тялабатларын 
тямин едилмяси meyillərindən чыхан тялабатдыр; 

- тяглидетмя – ямтяянин ятраф мцщитdяки инсанларын ряйинин ня-
зяря алынмасы иля алышы, сосиал групун нцмуняви вя йа ян нцфузлу цзвля-
ринин щяйат тярзини тяглид етмяйя чалышмаг.  

Ямтяянин алышына щяр заман мцяййян комплекс игтисади, сосиал, 
психолоъи вя жоьрафи амилляр тясир эюстярир. Бир щалда ейни амилляр щялле-
дижи, башга бир щалда ися щяддян артыг ящямиййятсиз рол ойнайыр. Бир 
гайда олараг, истещлакчылар алышлары щансы мягсядля етдиклярини билирляр, 
лакин щеч дя щяр заман бу вя йа диэяр ямтяянин алыш мотивлярини изащ 
едя билмирляр. Мясялян, бир сыра истещлакчылар цчцн щялледижи мотив он-
ларын алышдан ялдя етдикляри мямнунлугдыр, буна бахмайараг, 
мцяййян вахтдан сонра алдыглары ямтяя онлары артыг марагландырмыр. 
Бу мотив чох вахт практиклик, мямулатын техники сявиййяси кими яня-
няви мотивлярдян даща эцжлц олур. Тез-тез ев тясяррцфатында ямяйин 
йцнэцлляшдирилмяси мотиви аз еффектив олур, буна бахмайараг, онун 
ашкарлыьы санки сцбута ещтийаж дуймур. Беля ки, бир чох алыжылар, хцсу-
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силя юзцняхидмят маьазаларында, ямтяялярин харижи эюрцнцшцнцн тясири 
алтында, иррасионал мотивляря истинад едяряк бир гисим ямтяяляря баш-
галарына нисбятян даща чох цстцнлцк верирляр.  

Мотив кими истещлакчынын юз маркасына садиглийи чыхыш едя биляр. 
Бязян ейни ямтяя маркасына беля баьлылыг бюйцк зящмятля тямин олу-
нур. Даща жазибядар эюрцнян башга маркадан олан ямтяяни аlмаг 
сювгц вя арзусу, беля щалларда дярин вя мющкям даимилик – адят вя 
яняняляря ясасланан алыжыда мцяййян дахили эярэинлик йарадыр.  

Айры-айры мотивлярин формалашмасына нцфуз (авторитет) да тясир 
эюстярир. Нцфузлу шяхс (ижтимаи хадим, алим, киноактйор вя б.) истещ-
лакчынын психикасында дярин из бураха биляр. Мясялян, истещлакчы нцфуз-
лу шяхсдян мцяййян шейляря гаршы мцнасибятин, давраныш гайдаларынын, 
эейим тярзинин сурятини чыхара биляр. Беля тяглидетмя щеч дя щяр заман 
шцурлу олмур, чцнки истещлакчы юз давранышында, эейим тярзиндя башга 
шяхсдян эютцрдцйц биликляря истинад едир.  

Шяхси вя йа чох вахт мцкяммял олмайан мянимсянилмиш зювг 
вя башга амиллярин тясири алтында истещлакчыда ямтяялярин расионал ис-
тещлакына шяраит йаратмайан мотивляр формалаша биляр. Беляликля, ям-
тяялярин чешидинин эенишлянмяси вя йенилянмяси бир тяряфдян истещлакчы 
цчцн тялабатларын даща там юдянилмяси цчцн имкан йарада биляр вя 
ейни заманда бу амилляр сечим заманы сящв етмяк ещтималынын арт-
масына тясир эюстярир, йяни ямтяялярин гейри-расионал олараг сечилмя-
синя йол ачырлар.  

Истещлакчынын психолоэийасында, щяр шейдян яввял, истещлакчынын 
мадди вязиййятиндян, онун тящсилиндян, йашы вя пешясиндян асылы олан 
иддиа сявиййясини дя нязяря алмаг лазымдыр. Иддиалар щям пассив, щям 
дя фяал ола биляр. Пассив иддиалар И.Кантын вердийi тярифя эюря «эцж сярф 
етмядян арзу етмяк», фяал иддиалар ися арзунун мцяййян обйектиня 
истигамятлянмиш сялащиййятляр цзря мцбаризядир.  

Истещлакчынын иддиа сявиййяси адятян онун мяняви дцнйасына, 
давраныш гайдаларына вя дяйяр ориентасийаларына уйьун эялир. Ориента-
сийалар шяхсиййятин дцнйаэюрцшцнцн структуру иля сых ялагядардыр вя 
бу вя йа диэяр сосиал групун сосиал вя йа естетик сявиййясиня йахынлаш-
маг арзусундан хябяр верир. Истещлакчы щазыр ориентасийалары башга 
шяхслярдян дя мянимсяйя биляр. Иддианын щяддян артыг йцксяк сявий-
йяси сящв давраныш гайдасынын, юз тяйинатынын дцзэцн баша дцшцлмя-
мясинин, юз-юзцня мяхсуслуьунун, фярдliйинин вя тяйинатынын сящв 
гиймятляндирилмясинин нятижясидир. Иддиа сявиййяси вя реал имканлар 
арасындакы ащяnэсизлик истещлакчы тяряфиндян юз игтисади имканларынын 
вя йа психи мейилляринин хцсусиййятляринин (гейрi-реал арзулар, ашыры тя-
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лябляр вя с.) щяддян артыг йцксяк гиймятляндирмяси нятижясиндя ортайа 
чыхыр. 

Мотивляшдирмя просесиндя истещлакчыларын вярдишляри, биликляри, тя-
сяввцр вя зювгляри мцщцм рол ойнайыр. Онлар конкрет тялябатын моти-
васийа мярщялясини дяфялярля кечмяси нятижясиндя тямин олунмасы яса-
сында формалашырлар. Нятижядя мящсула гаршы бу вя йа диэяр фяалиййят 
истещлакчы цчцн зярурятя чеврилир. Онда мцяййян фяалиййятя, мясялян, 
ямтяя алышына вя йа гидаланмада бу вя йа диэяр ярзагдан мцнтязям 
истифадя етмяйя щазырлыг йараныр.  

Мотивасийа мярщялясиндян дяфялярля кечмя нятижясиндя истещлак-
чынын тялябаты иля давранышы арасында бирбаша вя ян гыса ялагя йараныр. 
Тялябат билаваситя, мотивляшдирмя просеси иля йанашы, щярякятя, йяни бу 
вя йа диэяр ямтяяни алмаьа сювг едир. Беляликля, мотивасийа тядрижян 
сюнцр. Истещлакчыларын давранышы автоматлашыр, тядрижян дярк олун-
майан алыжы вярдишляриня чеврилир.  

Чох вахтлар садя тяглидя ясасланан беля вярдишляри рекламын тясири 
алтында гисмян дяйишмяк олар. Мясялян, тякжя рекламын бюйцк сяйляри 
сайясиндя истещлакчыларын марагlарıнa гаршы ещтийатлы мцнасибяти фор-
малашмышдыр.  

Истещлакчы вярдишляри чохсайлы амилляря ясасланыр: сосиал, мядяни, 
иглим вя с. Яняня вя вярдишляр базара дахил олмуш йени ямтяяйя жидди 
якс тясир эюстяря биляр. Ейни заманда бу вя йа диэяр йердя мювжуд 
олан вярдиш вя яняняляр ясасында бцтюв бир реклам кампанийасы гур-
маг олар. Мясялян, ящалинин практики олараг океан балыьындан истифадя 
етмядийи Гафгаз республикаларында бу мящсулун рекламы Гафгаз 
мятбяхинин океан балыгларындан щазырланмыш яняняви йемякляринин 
(кабаб, сасиви) тяблиьиня ясасландырылмышды.  

Базар шяраитиндя истещлакчынын мотивасийа психолоэийасыны билмяк 
юз-юзлцйцндя ямтяялярин сатыш базарына сащиболманын ачарыдыр.  

Гярб реклам психологларынын фикринжя, инсанıн юлцм горхусу вя 
шцуралты комплексляри инсана эцжлц тясир эюстярир. Бундан айры-айры 
ямтяялярин рекламында эениш истифадя олунур. Тяяжжцблц дейилдир ки, 
горху щиссиндян реклам кампанийасында, щяр шейдян яввял, дярман, 
хястяляря гайьы эюстярмяк цчцн алятлярля тижарят апаран бцтцн фирмалар 
истифадя едирляр. Бу амилдян автомобил компанийалары юз автомобилля-
ринин, шинлярин, тящлцкясизлик кямярляринин вя с. даща йцксяк тящлцкя-
сизлик сявиййясини рекламлашдырмаг цчцн истифадя едирляр.  

Истещлакчыларын мотивасийа психолоэийасы Фрейдин шцуралты ком-
плексляр щаггындакы нязяриййяси иля дя мющкямлянир. Фрейд методла-
рынын мащиййяти рекламда эизли биолоъи вя сексуал импулслардан вя ин-
стинктлярдян истифадя едилмясиня эятирилир. Парфцмерийа-косметик ям-
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тяялярин, эейим яшйаларынын, шяхси эиэийена васитяляринин, китабларын вя 
башга мямулатларын рекламында сексуал мотивлярдян хцсусиля даща 
эениш истифадя олунур.  

Беля типли рекламын мащиййяти кифайят гядяр садядир – бу вя йа 
диэяр нюв косметика нювцндян, ятирлярдян, сабунлардан, шампунлар-
дан, диш мяжунларындан истифадя едилмяси сизи гадынлар (кишиляр) цчцн 
валещедижи (щейранедижи) вя сексуал жазибядар едир.  

Реклам вариасийалары ян рянэарянэ ола биляр. Франсыз гязетляри-
нин бириндя йени китаб щаггында няшр етдирилмиш ашаьыдакы еланын эянж 
инсанларын яксяриййятиндя ойатдыьы дцшцнжялярин истиqамятини тясяввцр 
етмяк олар: «Евлилик юнжяси эянж гызын билмяли олдуьу щяр шей. Шякилляри 
олан чох мараглы бир китаб. Няшриййатын цнванына мцяййян мябляьдя 
фраnк эюндярин вя сиз бу китабы ялдя едяжяксиниз!». Няшриййатын цнва-
нына юдянилмиш сифаришлярин бюйцк бир ахыны эетди. Лакин щяр шейля ма-
рагланма щисси жидди шякилдя жязаландырылды. Няшриййат сифаришчиляря ку-
линарийа китабыны эюндярди. Анжаг няшриййаты щагсыз реклам йерляшдир-
мякдя эцнащландырмаг мцмкцн олмады. Ахы рекламын бцтцн вядляри 
йериня йетирилмишди: кулинарийа сяняти эяляжяк эянж гадын цчцн зярури-
дир, китабын мятниндя тясвирляр дя вар, бир чохлары цчцн ися китаб чох 
мараглыдыр.  

Истещлакчыларын фикринизжя сексуал мотивли уьурсуз реклама башга 
бир мисал. Метро гатарында Зиппо алышганынын реклам плакаты вар. Фо-
тосящня: киши вя гадын йатагда. Киши сигарет чякир. Щяр икиси чылпагдыр-
лар, ашаьыда ися имза: «Зиппо, щеч ваxт йох демяйяжяк!».  

Юз вахтында мяшщур американ дябли эейимляр дизайнери Келвин 
Клеин эянж гыз вя оьланлар цчцн алт палтарларын рекламында сексуал 
мотивлярдян истифадя едирди вя бу да АБШ-ын пуритан тярздя йетишмиш 
ящалисинин ирадларына сябяб олурду. Жинслярин рекламы цчцн чох пикант 
ракурсда 15 йашлы топ-модел гыз вя киноактирса Брук Шилдс чыхыш едирди 
вя рекламда чох ширин бир тярздя гейд едирди ки, онун Жалвин Клеин 
жинси о гядяр ращат вя хошдур ки, санки жинсля онун юртдцйц бядян щис-
сяси арасында щеч бир шей йохдур. Адлары чякилян жинслярин сатыш щяжми 
дярщал икигат артды вя ямтяянин истещлак хцсусиййятляри буна щеч бир 
тясир эюстярмяди, садяжя олараг бу жинсляр инсанларын шцурунда кей-
фиййятля щеч бир ялагяси олмайан бир щисс – сексуаллыг щисси йаратды. 
Клеин баша дцшдц ки, мцлайим галмагал бирбаша рекламдан даща чох 
эялир эятирир.  

Психологлар апарылмыш тядгигатлара истинад едяряк билдирярляр ки, 
инсанда щяр щансы йени тялябат йаратмаг олмаз, йалныз артыг мювжуд 
олан тялябаты актуаллашдырмаг олар. Бу, бу вя йа диэяр ямтяяйя гаршы 
тялябатла баьлыдыр, бу, щямчинин сексуал тялябата да аиддир. Анжаг 
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беля реклам порнографийайа кечмямялидир, о, йалныз мцяййян аудито-
рийа вя мцяййян ямтяя цчцн мягбулдур вя бир гайда олараг, ушаг, 
аиля верилишляриндя йол верилмяздир.  

Фрейд консепсийасы юзцня там дяйяря маликолмама комплек-
сини дахил едир. Бу нязяриййянин мащиййяти ашаьыдакындан ибарятдир: 
щяйат дюврц ярзиндя щяр бир инсанын шцуралтына чохсайлы зядяляр (трав-
малар) вурулур. Мцхтялиф нюв мяйуслуглар ясасында шяхси там дяйяря 
маликолмама тясяввцрц формалашыр. Вя бу дярин якс реаксийайа, йяни 
юзцня гаршы диггят жялб етмяк, юз «мянини» ифадя етмяк щиссинин йа-
ранмасына сябяб олур.  

Бу сябябдян, Гярб сосиологларынын щесаб етдийи кими, бир чох ин-
санларда юз щягиги вязиййятляриндян щеч олмазса бир пилля йухарыда 
олмаг тяяссцраты йаратмаг сяйляри ортайа чыхыр. Боржла, вядяли борж-
ларла да олса, ян бащалы маркадан олан автомобил, сойудужу, ян сон 
модел телевизор алмаг истяйи йараныр. Реклам мцтяхяссисляри инсанла-
рын бу «иззят атрибутларынын» архасынжа гачмасыны бажарыгла истисмар 
едирляр.  

Опера балынын бир гязетдяки рекламы ашаьыдакы кими иди: демяк 
олар ки, бцтцн гязет сятри али жямиййятин щяйатындан бир сящняни тясвир 
едян рянэли шякилля долдурулмушду. Мятндя беля дейилирди: «Яэяр сиз 
жямиййятин али тябягяляринин нцмайяндяляри иля ейни сявиййядя олмаг 
истяйирсинизся, опера театрында балы зийарят етмяк шансыны ялдян бураха 
билмязсиниз! Юз шяхси ляйагятини гиймятляндирян вя эур сяслянян ад да-
шыйан щяр кяс парлаг жямиййятя дцшмяйя чалышыр!».  

Бцтцн реклам щийляэярликляринин нятижясиндя истещлакчы космети-
каны йох, «эюзяллийи», сигарети йох, «жясаряти», автомобили йох, «сан-
баллылыьы» вя с. алыр. Беляликля, инсан реклам тяряфиндян йарадылан идеал-
лар дцнйасында тясяввцр етдийи юз шяхси «мянинин» хцсусиййятлярини 
алыр. Реклам мягсядляриля мяшщур йазычыларын, шаирлярин, бястякарларын, 
ижтимаи хадимлярин адларындан истифадя олунмасы да инсанын мяшщур 
шяхсляри тяглид етмяйя мейиллилийи иля баьлы шцуралты инстинктлярдян исти-
фадя едилмясиня истинад едир.  

Ямтяялярин адларындa мяшщур шяхслярин исимляриндян истифадя 
олунмасыны да бу фенaменля изащ етмяк олар, мясялян, «Распутин», 
«Горбачов» араьы, «Петр-1» сигарети вя с. 

Рекламда эизли биолоъи худбинлик щиссиндян истифадя олунмасына 
нцмуня кими ашаьыдакы епизод чыхыш едир. Турин шящяриндяки мебел 
фабрики сатыша еля конструктив гцсуру олан чарпайылар чыхарды ки, онлары 
щеч ким алмады. Чарпайыларын тяк-тяк сатыла билдийи маьазаларда 
мцштяриляр алдыглары чарпайылары галмагалла эери гайтарыр, алыш дяйяри-
нин юдянилмясини тяляб едирдиляр. Вя бурада реклам шюбясинин аьлына 
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хиласедижи бир идейа эялди. Маьазаларда беля бир реклам еланы асылды: 
«Хцсуси тяйинатлы чарпайылар. Онлар сизя гонаг эялмиш вя сиздя галма 
мцддятлярини гысалтмаг истядийиниз гощум вя йа танышлар цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Админстраторлуг зяманят верир ки, бизим чарпайыда 
гонаг 2-3 эцндян чох йатмайажагдыр». Беля рекламдан сонра бу 
чарпайылар «мювсцмцн ийняси» олду вя бцтцн партийа сцрятля сатылды.  

Беляликля, истещлакчыларын мотивасийа психолоэийасынын юйрянилмя-
си рекламчыларын инсанларын алыш етмяк вя йа реклама щяр щансы мцяй-
йян формада реаксийавермя мотивляри вя щявяслярини ашкар етмяйя 
имкан йарадан мцщцм вязифясидир.  

Реклам верян потенсиал алыжылары зярури олдугда, онлара тягдим 
етдийи ямтяя вя хидмятляри ялдя етмяйя инандыран мотивляр щаггында 
дяриндян дцшцнмялидир. Бир щалда бу щярякятверижи инстинктляр вя щисс-
ляр сятщдя йерляшир, башга щалда ися эизли олурлар. Мясялян, истещсал-тя-
сяррцфат тяйинатлы ямтяяляря ясас етибары иля истисмар характеристикалары 
вя мямулатын дяйяри тясир эюстярмясиня бахмайараг, онун цчцн ади 
ещтирас да йад дейил, о, кифайят гядяр бажарыг вя йахшы зювгля чаьырылса, 
башга бу вя йа диэяр мцражият вя йа щисляря дя жаваб веря биляр.  

Игтисади сащибкарлыг инсан тялябатларынын тямин едилмяси цчцн ня-
зярдя тутулмуш ямтяя вя хидмятлярин истещсалына ясасланыр. Бунунла 
ялагядар олараг, истещлакчы вя истещсалчыларын марагларынын цмумилийи 
мювжуддур: онлар бири о бири олмадан мювжуд ола билмир. Мящз буна 
эюря бир чох мцяссисяляр ямтяяляри истещсала бурахмаздан яввял алыжы 
тялябляри вя тялябатларына бюйцк диггят айырырлар.  

Истещлакчыларын юйрянилмяси алыша тябии тясир эюстярян амиллярин тяд-
гиги формасыны алмышдыр. Бунлар арасында ян башлыжалары бу вя йа диэяр 
ямтяялярин алышы щаггында гярары мцяййян едян мотивлярдир. Истещлакчы 
мотивляринин юйрянилмяси еффектив реклам програмынын ишляниб щазыр-
ланмасынын ясасыдыр. Щесаб олунур ки, яэяр програм инсан арзуларына 
уйьун эялся вя онлары дяйишмяйя жящд етмяся, даща еффектив олар.  

 
§ 8.6. Реклам фяалиййятинин еффективлийинин  

мцяййян олунмасы 
 
Реклам фяалиййятинин тяшкилинин ян мцщцм шяртляриндян бири 

онун еффективлийидир.  
Рекламын еффективлийи игтисади нятижяляр, щабеля онун ящалийя 

психолоъи тясир еффекти иля мцяййян олунур. Беляликля, рекламын игтисади 
вя психолоъи еффективлийини фяргляндирмяк лазымдыр.  

Тижарят мцяссисяси вя йа тяшкилatıнын реклам фяалиййятинин игтисади 
еффективлийи ясасян онун ямтяя дювриййясинин артымына тясири иля мцяй-
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йян олунур. Анжаг ону кифайят гядяр дягиг мцяййян етмяк йалныз 
ямтяянин сатыш артымынын реклам тясириндян дярщал сонра баш вермяси 
щалында мцмкцндцр ки, бу ися бюйцк ещтималла йени эцндялик тялябат 
малларынын рекламлашдырылмасы заманы мцмкцн олур.  

Йердя галан щалларда, хцсусиля бащалы узунмцддятли истифадя olu-
nan малларынын рекламлашдырылмасы заманы реклам тядбиринин нятижяси 
юзцнц щяддян артыг эеж эюстяря биляр.  

Бунунла бярабяр, нязяря алмаг лазымдыр ки, реклам фяалиййятинин 
игтисади еффективлийиня йалныз о заман наил олунур ки, ямтяя дюврий-
йясинин артымы нятижясиндя ялдя олунан ялавя мянфяятин мябляьи онун 
тяшкили цзря хяржляри цстяляйир.  

Рекламын игтисади нятижялярини йалныз ямтяялярин сатышындан сонра 
мцяййян етмяк олар. Анжаг бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, 
ямтяялярин сатышынын артымы щеч дя щяр заман рекламын нятижяси де-
йилдир. Ямтяялярин сатышынын артмасына ян мцхтялиф амилляр тясир эюстяря 
биляр. Буна эюря дя рекламын игтисади еффективлийини дцзэцн мцяййян-
ляшдирмяк цчцн ямтяялярин реаллашдырылмасына тясир эюстярян бцтцн 
амилляр щаггында информасийайа малик олмаг лазымдыр.  

Яэяр реклам тядбиринин щяйата кечирилмяси цзря хяржляр ялдя 
олунан еффектя бярабяр олса, мцяссисянин реклам фяалиййяти зярярсиз ола 
биляр. Яэяр онлар ялдя олунан еффектдян аз олса, онда реклам тядбирини 
мянфяятли щесаб етмяк олар.  

Рекламын тясиринин психолоъи еффективлийи онун юзцня инсанларын 
диггятини жялб етмякдя, там шякилдя гябул олунмагда вя инандырыжы 
тясир эюстярилмясиндя тязащцр едир. Бу, юз нювбясиндя рекламын 
игтисади нятижясиня дя тясир эюстярир. 

Рекламын психолоъи еффектинин мцяййян едилмяси цчцн мцшащидя, 
тяжрцбя вя сорьу методларындан истифадя едилир.  

Мцшащидя методу васитясиля айры-айры реклам васитяляринин 
йерляшдирилдийи йерлярдян (пянжяря витринляри вя с.) кечянлярин давраныш-
ларыны мцяййян етмяк; реклама диггят йетирян вя реклам васитясиня 
бахмаг цчцн дайанан йолдан кечянлярин сайыны юйрянмяк; рекламла 
таныш олдугдан сонра маьазаны зийарят едян йолдан кечянлярин, о 
жцмлядян ямтяяни аланларын сайыны мцяййян етмяк олар.  

Йолдан кечянлярин реклама (пянжяря витрининя вя с.) гаршы диг-
гятинин жялб едилмяси дяряжясини, нятижя етибары иля ися онун йолдан 
кечянляря психолоъи тясирини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы дцстурдан 
истифадя етмяк олар: 

Жв = 
Ко 

Кп 

burada: 
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Жв - реклам васитясинин тясирлилийи; 
Ко - реклам васитясиня диггят йетирмиш инсанларын сайы; 
Кп - реклам васитясинин йанындан кечмиш инсанларын сайы.  
 

Мцшащидя методунун кюмяйиля реклам васитясинин тясирлилийини 
ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякля дя мцяййянляшдирмяк олар: 

 

Жд = 
Кк 

Ко 

 
burada:  
Жд - реклам васитясинин тясирлилийи; 
Кк - реклам васитясиня диггят йетирмиш вя рекламлашдырылан ямтяяни 

алмыш инсанларын сайы; 
Ко - реклам васитясиня диггят йетирмиш инсанларын сайы. 
 

Мцшащидяни иш эцнляри апармаг лазымдыр. Онун давамиййят 
мцддятиня реклам васитясинин характери тясир эюстярир.  

Тяжрцбя методунун кюмяйиля айры-айры реклам васитяляринин 
сцни шякилдя йарадылмыш шяраитлярдя психолоъи тясирляри мцяййян олунур.  

Сорьу методу мцшащидя методу кими, ян ялверишли вя садя ме-
тоддур. О, рекламын психолоъи тясиринин мцяййян едилмяси цчцн истещ-
лакчыларын шифащи вя йазылы сорьуларынын апарылмасыны нязярдя тутур. 
Бунун цчцн сорьу вярягяляри вя йа анкетлярдян истифадя олунур. Лакин 
бу метод кифайят гядяр ямяк тутумлудур, чцнки сорьунун апарылмасы 
цчцн чохлу сайда инсан, ящямиййятли дяряжядя vaxt вя пул мясряфляри 
тяляб олунур.  
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IX FƏSİL. CƏMİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR (PABLİK 
RİLEYŞNZ) ВЯ ОНУН КОММЕРСИЙА 

ФЯАЛИЙЙЯТИНДЯ РОЛУ 
 

§ 9.1. Паблик рилейшнз-базар вя ижтимаи коммуникасийа  
ялагяляри щаггында елм кими 

 
Ширкятлярин жямиййятя веря биляжяйи хейирлярин ян ящямиййятлиси илк 

нювбядя–йерли сявиййядя иш йерляринин тяклиф олунмасы, ямякщаггы вя 
эцзяштлярин ядалятли сявиййяси вя щямчинин бцджяйя верэи эялирляринин 
дахил олмасындадыр. Фирманын мцвяффягиййяти онун ишлядийи жямиййятин 
вя инсан групларынын саьламлыьы, стабиллийи вя чичяклянмяси иля бирбаша 
ялагядардыр.  

ПР фяалиййяти щяля гядим дюврлярдян йаранмаьа башламыш вя 
бяшяриййяти онун тарихи бойу мцшайият етмишдир. Уьурлу ПР компа-
нийалары нцмунялярини гядим Йунаныстанда, Ромада, Гядим Шяргдя 
вя Чиндя тапмаг олар.  

Илк дяфя рясми олараг «паблик рилейшнз» ифадясини АБШ-ын биринжи 
президенти ишлятмишдир. О, юзцнцн «Конгреся йеддинжи мцражият»инин 
гараламасында «фикрин вязиййяти» ифадясинин цстцндян хятт чякиб йе-
риня жямиййятля ялагя («паблик рилейшнз») сюзцнц йазмышдыр.  

1893-жц илдя Алманийада Крупп юз фирмасынын тяркибиндя мят-
буатла иш шюбяси йаратды. Магдебургда 1906-жы илдя артыг шящяр мят-
буат-аэентлийи фяалиййят эюстярирди. Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян 
сонра Алманийада ПР–нын интенсив инкишафы башланды. 1950-жи иллярдя 
баш вермиш «алман игтисади мюжцзяси» ПР-ны сащибкарлар цчцн ма-
раглы вя зярури етди. Алманийадан олан Едвард Бернейс АБШ-да илк 
ПР цзря мяслящятчи иди. Артыг 1926-жы илдя Нйу-Йорк Университетиндя 
ПР щаггында мцщазиряляр охуйурду. Онун «Ижтимаи ряйин тящлили» 
мязмунуну якс етдирян китабы (1923-жц ил) ижтимаи мцнасибятляр сащя-
синдя илк жидди ясяр сайылыр. Бернейсин фикринжя «ПР-шяхси марагларла 
ижтимаи немятляр арасында гаршылыглы анлашма йарадан бир просесдир». 

 «Паблик рилейшнз» терминин инэилисжядян щярфи тяржцмяси «ижтима-
иййятля ялагя» кими едилир вя юзцндя базар мцнасибятляри механизми 
иля ямтяя-пул мцнасибятляринин чохжящятли проблемляринин давамлы 
щяллинин интеграсийасыны бирляшдирир.  

 ПР елми юзцндя коммуникасийа ялагяляриндян, КИВ-дян, сосиал 
рекламдан комплекс истифадя етмякля базарда мющкям мювгейя 
малик олманын щеч дя щямишя ашкар олмайан, кифайят гядяр нязяри 
жялб етмяйян форма вя методларындан истифадя едилмясини бирляшдирир.  
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Базар ялагяляриндя паблик рилейшнз механизминдян истифадянин 
мцщцм принсипляриндян бири дя коммерсийанын ясас проблемляринин 
щяллиндя ижтимаиййятля ялагяляр елминдян истифадя едянлярин дцрцстлцк 
вя сямимиййятиня ясасян базар мцнасибяtляриндя гаршылыглы мянфяятин 
тямин едилмяси принсипидир.  

ПР сащясиндя бюйцк мцтяхяссисляр сайылан Америка алимляри 
Катлип вя Сентер ижтимаиййятля ялагяляр системинин уьурлу консепсийа-
сынын ясас йедди мцддяасыны qeyd етмишляр:  

1.Етибар. Цнсиййят  инам вя етибар атмосфериндя баш тутмалыдыр. 
Етибар ися информасийанын мянбяйиндян асылыдыр. Информасийаны гябул 
едян информатора инанмалы вя ону гойулмуш суаллары жавабландырмагда 
експерт щесаб етмялидир.  

2. Шяраит . Аудиторийайа инандырыжы тясир эюстярмяк цчцн, вя-
зиййят бцтцн жялб едилмишлярин фяал иштиракыны ижтимаиййятин просес даи-
рясиня вя онларла сямяряли диалога шяраит йаратмыш олмалыдыр.  

3. Мязмун. Щяр бир ПР-мцражиятин ону гябул едян цчцн ящя-
миййяти олмалыдыр вя она няся йени, файдалы вя жялбедижи эюрцнмялидир. 
Адятян мцражият цчцн цнванланмыш инсанлары даща чох марагланды-
ран мювзулар сечилмялидир.  

4. Айдынлыг. Мцражиятин зярури елементляриндян бири сайылыр. Беля 
ки, о, щям информасийа мянбяйи цчцн, щям дя информасийаны гябул 
едянляр цчцн айдын, башадцшцлян формада тяртиб едилмялидир.  

5. Фасилясизлик вя системлилик. Коммуникасийа тякрарланмаьы тя-
ляб едир. Мцражиятин там гябул едилмяси вя демяли инандырыжы олмасы 
цчцн коммуникасийалар щяр заман тякрарланмалыдыр.   

6. Коммуникасийа каналлары. Ижтимаиййятля ялагяляри реаллашдыр-
маг цчцн чевик, яняняви вя ялверишли ютцрмя каналларындан истифадя 
олунмалыдыр.  

7. Аудиторийанынын имканлары. Яэяр мягсядли аудиторийа тяряфин-
дян информасийанын гябулуна минимум сяй тяляб олунурса, комму-
никасийа максимум еффективлик ялдя едяр.  

Йухарыда садаладыглармыз ПР консепсийаларынын ясас тяркиб щис-
сяляриндян мялум олур ки, ПР диггят, етибар вя щюрмят ясасында мяг-
сядли аудиторийанын ряйiнин, ящвал-рущиййясинин, мараг вя давранышы-
нын учотунун цзяриндя гурулуб. ПР планлашдырылан щадисянин эцндялик 
гайьы даирясиня усталыгла дахил едилмясини нязярдя тутур.  

ПР васитяляри  дцрцстлцйцн, ижтимаи марагларын вя етик нормала-
рын яксиня няйи ися тяблиь етмяк вя йа сырымаг жящди дейилдир. Онлар 
няйин бащасына олурса-олсун эялирлярин артмасына йюнядилмиш реклам 
кампанийасы да дейилдир.  
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 Юз бизнеслярини реаллашдыраркян истянилян фирманын ямякдашлары ижтимаи 
даирялярля, еляжя дя банкларла вя мцхтялиф малиййя институтлары иля, бяля-
диййя вя щакимиййят органлары иля, шяхси сящмдарлары вя базар тяряф-
дашлары иля, чохсайлы мцштярилярля вя КИВ нцмайяндяляри иля цзляшмяли 
олурлар. Психолоъи гаршылыглы тясирин дисщорманийасыны вахтында мцяй-
йян едиб ону габагламаг чох важибдир. Фирманын фяалиййятинин базар 
шяраитиндя ижтимаиййятля ялагяляр обйектляриндян гаршылыглы асылылыьы Аша-
ьыдакы шякилдя эюстярилмишдир (шякил 9.1).  

Жямиййятдя истянилян коммерсийа фяалиййяти сосиал-етик марке-
тингин ясас истигамятлярини реаллашдырыр ки, жямиййятин мараглары онун 
шяхси фяалиййятинin нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя щялледижи ящя-
миййят кясб едир.  

ПР–ин коммерсийа фирмасы сявиййясиндя практики реаллашмасынын 
ясас истигамятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

-фирма вя онун чохсайлы мягсядли аудиторийасы арасында ялагяля-
рин йахшылашдырылмасы мягсядини нязярдя тутан форма вя методлар 
коmплекси; 

- ижтимаиййятдя фирманын имижинин йарадылмасында конструктив 
тяклифлярин щазырланмасы; 

-барйерлярин, артыг «сяс-кцйлярин» (зярярли, йалан «шайяляр») 
арадан галдырылмасы тядбирляри; 

-тяблиьатын фяаллашдырылмасы васитяляри, рекламлар, ян йахшы фирма 
нцмуняляринин сярэисинин кечирилмяси, видео вя кинофилмлярин нцмайиши 
вя с. васитясиля тясир даирясинин эенишляндирилмясиня йюнялдилмиш тядбир-
лярин щазырланмасы вя с.  
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ПР мцтяхяссисляри 

Орта рящбярлик 
щалгасы 

Рящбярляр 

Директорлуг 

Хидмят персоналы 

Бцтцн ишляйянлярин
 аиля цзвляри 

Тящлцкясизлик 
хидмяти 

Няглиййат 
дашынмалары 

Банклар 

КИВ 

Хцсуси ИВ 

Малэюндя- 
рянляр 

Сящмдарлар 

Щакимиййят 
органлары 

Мцштяриляр 

Тяжщизатчылар 

Васитячиляр 

Харижи 
мялумат 

 

Топдансатыш-
коммерсийа 
фирмасы 

Дахили ижтимаи 
ялагяляр 

Харижи 
информасийа 

Сосиал-етик 
маркетингин 
мягсядляри 

Гиймят Мал 
йеридилиши 

Мящсул Сатыш 

Ижтимаи-сосиал 
марагларын 

сащибкарлыгла 
цст-цстя дцшмяси 
стратеgийасынын 
щазырланмасы 

Тядгиг вя тящлил 

Тядгиг вя тящлил 

Шякil 9.1. Топдансатыш-коммерсийа фирмасынын 
ижтимаиййятля ялагяляр обйектляриндян асылылыг 

фяалиййятинин схеми 

Маркетологлар, сатыжылар 
вя алыжылaр 
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Бяс ПР щансы мясяляляри щялл едир? Бу эцн ПР инжясянятинин ян 
важиб вязифяси – эянж сащибкарлар тябягяси иля ящалинин диэяр тябягяляри 
арасында кюрпцлярин гурулмасы, инамсызлыг, пахыллыг, инжиклик, дцшмян-
чилик теллярини гырмаг, ижтимаиййятя йарадыжы бизнесля вящши бизнеси 
айырмаьа кюмяк етмякдян ибарятдир.  

Чохпланлы фяалиййят юзцндя, ПР вязифяляринин щяллиндя вя 
гаrшыларында гойдуглары мягсядя чатмаьын комплекс функсийаларыны 
бирляшдирир. Ижтимаиййятля ялагялярин комплекс функсийалары ашаьыдакы 
шякилдя верилмишдир (шякил 9.2). 

 
1. Аналитик-прогноз функсийасы-информасийа сийасятинин, онун 

стратеэийа вя тактикасынын щазырланмасына йюнялмишдир. О, юзцндя тя-
ряфдашларын дяриндян юйрянилмясини, маркетинг фяалиййятинин форма-
лашмасынын конкрет шяраитинин тящлили, ижтимаи ряйин, ящвал-rуhиййянин 
вя ящалинин реаксийасынын, аналитик эюстярижилярин щазырлыг массивинин 
еффектив гярарларын гябул едилмясиндя бирляшдирир. 

2. Тяшкилати-технолоъи функсийа-фяал аксийаларын тяшкили вя апарыл-
масында бцтцн фяалиййят вя тядбирлярин мяжмусу, ПР компанийаларын 
мцхтялиф сявиййяли ишэцзар эюрцшлярин, сярэилярин тяшкили, конфрансларын 
КИВ, аудио вя видеотехника васитясиля апарылмасыны нязярдя тутур. 

3. Мялумат-коммуникатив функсийаsı информасийа айдынлашды-
рыжы вя тяблиьат-реклам ишляринин йериня йетирiлмяси просесиндя информа-
сийаларын, тираъларынын артырылмасына йюнялмишдир. Бу заман тякжя 
цнсиййят тяряфдашларынын дейил, ейни заманда фирма дахилиндя хидмят 
етикасыны, инам вя етибарлылыг атмосферини йаратмаг цчцн фирма цслу-
буну нязяря алмаг лазымдыр.  

Ижтимаиййятля ялагяляри 
щəйата кечирмяк цзря 
функсийалар комплекси  

Аналитик-прогноз 

Мяслящят-методик 

Тяшкилати-технолоъи 

Мялумат-коммуникатив 

Шякil 9.2. Ижтимаиййятля ялагяляри щяйата кечирмяк  
цзря функсийалар комплекси 

 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

232 

 

 

4. Мяслящят-методик функсийа- бу ижтимаиййятля мцнасибятлярин 
тяшкили вя нормаллашдырылмасында ямякдашларын консептуал моделинин 
щазырланмасы, програм, аксийа вя ПР кампанийаларынын кечирилмяси 
цзря мяслящятдян ибарятдир.  

Беляликля, ижтимаиййятля ялагяляр чохфунксийалы систем олуб юзцн-
дя ики аспекти бирляшдирян практик-мяняви характер дашыйыр. Яввялян, 
ПР фяалиййят йухары рящбярлийя эюстярилян хидмят олуб нязяри аналитик 
ишдир. Икинжиси, ПР фяалиййяти юзцндя  эениш мадди-малиййя васитялярин-
дян истифадя етмякля икитяряфли информасийа ахыныны гиймятляндирмяк 
цчцн щям дя тяжрцби ишляри бирляшдирир. 

 
§ 9.2. Pablik rileyşnzin məqsəd və məzmunu 

 
Reklam, marketinqin vacib tərtib hissəsi olmaqla yanaşı, digər tə-

rəfdən, özünün əsas vəzifəsini – malların istehlakçıya doğru hərəkətini 
təmin edə bilmir. 

Məsələ ondan ibarətdir ki, reklam özünün bütün təkmilliyinə və 
əhatə dairəsinə baxmayaraq, konkret mala (və yaxud mal qruplarına) və 
tamamilə müəyyən istehlakçıya – bazar seqmentinə istiqamətləndirilmə-
lidir. Bununla belə, müasir biznes daha böyük işlərə ehtiyac duyur. Özü-
nün əsas məqsədinə - maksimum mənfəəti təmin etməyə nail olmaq üçün 
biznes yolları tapmalı, daha hərtərəfli və dərin əlaqələri təmin etməlidir. 
O, istehlakçıların əhval-ruhiyyəsinin idarə edilməsi vasitələrinə malik 
olmalı, bu əhval-ruhiyyələri formalaşdırmağı bacarmalı, ictimai rəy 
yaratmalı, onu öz maraqlarına doğru yönəltməlidir. Söhbət, firmanın ma-
raqlarına uyğun olaraq potensial alıcıların şüur və hisslərinə təsir yolları, 
vasitələri və metodları haqqından gedir. 

Marketinqin imkan dairəsini genişləndirən və onun məqsədlərinə 
qlobal səviyyədə nail olunmasına imkan yaradan bu fəaliyyət, adətən xü-
susi bir fənnə çevrilmişdir ki, bu da, «pablik rileyşnz», yəni cəmiyyətlə 
əlaqələr adlandırılır. 

Beləliklə, pablik rileyşnz – firmanın cəmiyyətlə, lazımi sosial mü-
hitlə əlaqələr yaradılması üzrə fəaliyyətidir ki, bundan da əsas məqsəd 
ictimai rəyin formalaşdırılması, müəyyən əhali qruplarının fikirlərinin, 
hisslərinin və rəftarının firmanın vəzifələrinin icrasına yönəldilməsidir. 

Pablik rileyşnzin əlahiddə məqsədləri (vəzifələri) aşağıdakılardan 
ibarətdir: 

- firmanın nüfuzunun (imicinin) formalaşdırılması; 
- firmanın kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrinin forma-

laşdırılması; 
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- əhali ilə işin aparılması; 
- ictimai təşkilatlarla işin qurulması; 
- hakimiyyət orqanları ilə işin aparılması; 
- tərəf-müqabillər və rəqiblərlə işin aparılması; 
- cəmiyyətin məlumatlandırılması; 
- ictimai rəyin qabaqcadan öyrənilməsi; 
- ictimai rəyin izlənilməsi (monitorinqi); 
- nümayəndəlik fəaliyyəti; 
- münaqişələrin profilaktikası; 
- «firmanın dostları dairəsinin» formalaşdırılması; 
- firmanın böhran vəziyyətindən çıxarılması; 
- sponsorluq. 
 

§ 9.3. Паблик рилейшнз системинин коммерсийа  
фяалиййяти консепсийасы 

 
Дювлят инщисарынын кечмишдя галдыьы, тижарят, ижтимаи иашя вя мяи-

шят хидмятляри обйектляринин цмуми щяжминин 85%-дян чох юзялляш-
дирилмиш олдуьу бейнялмилляляшдирилмиш игтисадиййатын мцасир шяраитиндя 
«сащибкарлыг бирлийи» системиндя ачыг вя йа эизли резервлярдян истифадя 
етмяк вахты чатмышдыр.  

Ижтимаи ряйин формалашмасы хидмяти мцтяхяссисляри коммерсийа 
сащясиндя юз фяалиййятини йенидян гиймятляндирмяйи вя щяр заман 
мцтящяррик олан игтисади сийaсятя вя ижтимаи тялябата уйьунлашмаьы 
тяклиф едирляр. 

ПР хидмятинин коммерсийа фяалиййятиндя иштиракы мягсяди мак-
симум нятижя ялдя етмяк мягсядиля тякжя мал йеридиши, сатышын стимул-
лашдырылмасы дейил, щям дя фирманын цслубуну, истещлакчылара хидмят 
кейфиййятинин артырмагдан ибарят олан комплекс гярарлары реаллаш-
дырмаьа хидмят едир.  

Коммерсийа фяалиййятиндя оператив стратеэийаны формалашдырараг 
ижтимаиййятля ялагяляр хидмяти дахили бюлмялярдян, аналитиклярдян, 
сящмдарлар вя фирма рящбярляриндян мцштярилярин фикирлярини нязяря ал-
магла мялуматлар ялдя едирляр. Ялдя олунмуш мялуматлар тящлил едилир, 
ишлянилир вя ижтимаи вя шяхси марагларыын гаршылыглы хейрини нязяря ал-
магла верилир.  

Уьурлу коммуникасийа фяалиййяти ПР хидмятинин коммерсийа 
фирмасында ашаьыдакы мягсядляря чатмаьа имкан верир.  

1. Йени маллар тятбиг етмякля базар пайыны ялдя етмяк. Бу стра-
теъи мягсяд йени мящсулун вя хидмят кейfиййятинин артырылмасында, 
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йени малын тягдим едилмясиндя, нцмайишиндя, йени алыжыларын жялб едил-
мясиндя бцтцн ямяк коллективинин фяал иши нятижясиндя мцмкцндцр. 

2.  Фирма цчцн кющня, яняняви малларын вя хидмятлярин сатышынын 
эенишляндирилмяси йолу иля базар пайынын артырылмасы. КИВ васитясиля, 
коммерсийа вярягяляринин фирманын мцтямади вя йени алыжыларына бир 
сыра комлекс стимуллашдырыжы тядбирляр щесабына эюндярилмяси сащясиндя 
апарылан ишлярин эцжляндирилмясидир. Тяшкилин, нязарятин вя координа-
сийанын эцжляндирилмяси мягсядилия фирманын потенсиалыны, ресурсларынын 
йенидян бюлцшдцрцлмяси, бцтцн структур вя бюлмялярдя ишлярин нор-
маллашдырылмасынын тямин едилмяси вя ямтяя вя гиймят сийасятиндя, 
еляжя дя рягиблярля мцнасибятлярдя дяйишикликлярин олмасы ещтималы исти-
гамятиндя фяалиййятz йенидян бахылмасыдыр.  

3. Ялдя олан вясаитлярин вя паблик рилешйнз хидмятляринин эцжлян-
дирилмясинин кюмяйи иля базар пайынын сахланмасы. Маркетинг консеп-
сийасынын бу мягсядиня там наил олмаг цчцн базар инфрастуктурунун 
ясас цнсцрляринин олмасы важибдир. Бунунла бярабяр онун модернляш-
дирилмяси, електрон тижарятиндян, електрон почт васитяляриндян, Интернет 
шябякясиндян коммерсийа коммуникасийаларынын жанланмасы вя 
дцнйа ижтимаиййятинин ишэцзар даиряляринин тапылмасы цчцн даща эениш 
формада истифадяси, ПР мцтяхяссисляринин пешякарлыьынын даим тякмил-
ляшдирилмяси важибдир. Бцтцн бу тядбирляр тякжя коммерсийанын уьу-
руну артырмаьа дейил, щям дя сосиал програмлар сащясиндя инсан дя-         
йярляринин йцксялмясиня, еколоэийанын йахшылышмасына шяраит йарадар.  

ПР хидмяти юлкя коммерсийа структурларында даща да лидер 
мювге тутмаьа башламышдыр. ПР структуру вя штатлары коммерсийа 
тяшкилатынын юлчцсцндян вя статусундан, ижтимаиййятля ялагялярин миq-
йасындан асылыдыр.  

Ижтимаиййятля ялагяляр хидмятинин бир сыра мцтяхяссисляри беля фи-
кирляширляр ки, бу хидмятин мювжуд олмасы эцжлц вя стабил игтисадиййаты 
олан рягабятгабилиййятли юлкяляр цчцн сяжиййявидир. Амма гейд етмяк 
лазымдыр ки, Чиндя ижтимаиййятля ялагяляр хидмяти няинки мювжуддур, 
щям дя артыг нечя иллярдир ки, ижтимаиййятля ялагяляр курсу 100-дян чох 
университетин тядрис програмына дахил едилмишдир. Ижтимаиййятля ялагя-
ляр ишинин Чин тяшкил системи «Асийа пялянэляри» сайылан бир сыра ширкят-
ляря - Таиландда «Сиам Семент», Щонконгда «Хачисон», Малайзи-
йада «Хонг Леонг» вя бир сыра ширкятляря дцнйа бизнесиндя мцщцм 
мювге тутмаьа кюмяк етмишдир.  

Щарада вя нежя ПР сащяси цзря мцтяхяссисляр щазырлайырлар? Илк 
дяфя онларын щазырланмасы иля 1923-жц илдя Нйу-Йоркда Е.Бернес 
мяшьул олмушдур. 1966-жы илдя бу щазырлыг иля АБШ университетlərində 
жями беш университет мяшьул олурду. Бюйцк Британийа университетля-
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риндя бу ихтисас анжаг 1988-жи илдя йаранмаьа башланмышдыр. 1993-жц 
илдя артыг ПР мцтяхяссисляри АБШ-ын 30 университетиндя вя Авропанын 
демяк олар ки, бцтцн университетляриндя щазырланырды. ПР мцтяхяссисля-
ринин ики вариантда пешякар фяалиййяти мцяййянляшдирилмишдир. Биринжи, 
бу, конкрет фирма, хцсуси структур бюлмяляриндя ижтимаиййятля ялагя-
ляря жавабдещ олан фирмaдахили проблемлярин щялли иля вя коммерсийа 
фяалиййятинин нятижяляри иля баьлы ишдир. Икинжи вариант ПР мцтяхяссисля-
ринин ПР вя йа реклам аэентликляринин мяслящятчиси кими чыхыш ет-
мясидир.  

ПР тяшкилатчысы гялям иля, компйутер архасында ишлямяйи бажар-
малы вя севмялидир, данышыгларда иштирак етмяли, кцтля арасында чыхыш 
етмяйи, дискуссийа апармаьы, стресс йарадан ситуасийаларда толерантлыг 
эюстярмяйи, ъурналистлик, операторлуг, редакторлуг габилиййятляриндян 
истифадя етмякля зярури нюгтейи-нязяри инадкаржасына тясдиглямяли, 
мцдафия етмяйи бажармалыдыр. Бу мцтяхяссислярин чохпланлы фяалиййяти 
юлкянин ижтимаиййятля ялагяляр ассосасийасынын ПР Мяжяллясиндя топ-
ланмыш пешякар давраныш вя етикасы норма вя гайдалары тялябляриня 
риайят едилмялидр.  

ПР мцтяхяссиси юз шяхси фикри вя щисслярини унутмалыдыр, чцнки о, 
щяр йердя вя щяр заман фирманын фикирлярини, мювгейини вя щиссляринин 
тяжяссцмцдцр. Фирманын мараглары онларын кцтляви нцмайиши вя 
мцдафияси- ясас вязифядир.  

Башга сюзля десяк, ПР ишчиси «рящбярлийин юзцндян йахшы» фирманын 
рящбярлийини баша дцшмялидир, хцсусян дя о щалларда, ня заманкы, рящ-
бярлярин ещтийатисыз ишлядилмиш сюзляр, репликалар вя ъестляри фирманы гачылмаз 
мцнагишяляря вя бунун да мцгабилиндя бюйцк зийан эятиря биляр.  

ПР хидмятинин фяалиййятининдя комплекс вязифялярин ясас истига-
мятляри мцасир прогнозлашдырма вя бющранлы вязиййятлярин арадан галды-
рылмасыдыр.  

Айры-айры истещлакчы групларынын эюстярдикляри реаксийаларын дцз-
эцн гиймятляндирилмямяси бцтцн сащялярин вязиййятиня, щямчинин ин-
санларын тящлцкясизлийиня вя рифащына мянфи тясир эюстярян жидди няти-
жяляря эятириб чыхара биляр. Биринжи дяфя АБШ- да истещлакчыларын ма-
рагларынын нязяря алынмасыны мцстясна дяряжя дя важиб олдуьу мцяй-
йянляшдирилди. Сон дюврляр истещлакчыларын щансыса мала вя йа фирмайа 
гаршы бир гайда олараг мцтяшяккил етираз нцмайишляринин  аз шащиди 
олмуруг. Бир гайда олараг етиразлар айры-айры гязяbли чыхышлар форма-
сындан чыхыб мцтяшяккил манифестасийайа гядяр формаda дяйишир. Паб-
лик рилейшнз органлары ПР-нын бцтцн форма вя методлары васитясиля бу 
емосийа гыьылжымларыны сюндцрмяйи бажармалыдыр.  
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Бющранлы вязиййятляри тез вя йа эеж бцтцн тяшкилатлар кечирир. Бющ-
ранлы вязиййяти идаря механизминин мягсядляри ашаьыдакылардыр: бющ-
ранларын прогнозлашдырылмасы; мцнагишялярин тез бир заманда йатырдыл-
масы; тяшкилата инамын бярпасы.  

Мцнагишялярин йаранмасынын илкин сябябляри мцхтялиф олур: ифлас 
горхусу, террорчулуг акты горхусу, мяхфи сайылан мялуматларын сыз-
масы, коммерсийа фяалиййяти просесинин нятижясиндя бядбяхт щадисяля-
рин олмасы, малиййя мющкямлийинин вя апарыжы инвесторларын кюмяйинин 
итирилмяси, коммерсийа фяалиййятинин дювлят тянзиминдя мянфи дяйишик-
ликляр, тяряфдашларын жинайят вя йа гейри-дцрцст фяалиййятляри вя с.  

Мцнагишялярин сюндцрцлмяси зярурилийини нязяря алараг, демяк 
олар ки, ПР хидмяти щямишя екстремал вязиййятлярдя ишлямяк цчцн 
ашаьыдакылардан ибарят иш планына малик олмалыдыр.  

1. Зяиф жящятлярин  арадан галдырылмасы тядбирляр системи яввялжядян 
фирманын идаряетмя ийерархийасынын бцтцн сявиййяляринин апарыжы 
мцтяхяссисляри иля разылашдырылмалыдыр. Бу системдя базар дювриййясинин 
бцтцн рискли вязиййятлярини, игтисадиййатда, малиййя сферасында вя дювлят 
тянзимлямясиндя мцмкцн ола биляжяк мейилляри нязяря алмаг лазымдыр.  

2. Мцмкцн ола биляжяк бющран вязиййятляри фирма цчцн ящя-
миййят дяряжясиня эюря чешидлянмялидир. Эюзлянилян бющран нюгтяси 
прогнозлашдырылыр, еляжя дя фяалиййят стратеэийасынын вариантлары ишляниб 
щазырланыр.  

3. Бющран планына вя бющраны идаряетмя командасынын  йара-
дылмасына ясасян реаксийа мцяййянляшдирилир. 

4.  Фирма цчцн эюзлянилян бющран вязиййятлярини нязяря алараг 
базар инфраструктурунун вязиййятинин гиймятляндирилмяси апарылыр. 

5. ФЩ йарандыьы заман ямяк коллективляри гаршысында, радио вя 
телeвизийа, мятбуат васитясиля чыхыш етмяйя щазыр олан мясулиййятли шяхс-
лярин сийащысы тясдиг едилир. Бу шяхсляр цчцн яввялжядян ролларын бюл-
эцсц щаггында тялимат верилмялидир.  

6. Мцмкцн ола биляжяк бющран вязиййятляринин сийащысыны щазыр-
лайаркян ики тип вязиййяти йадда сахламаг лазымдыр: 

а) «Намялум щаггында мялум олан»-ситуасийа типи, тяшкилатын 
юзцнцн тябиятиндя йараныр. Мялумдур ки, бющран ситуасийасы йарана 
биляр, амма мялум дейил ки, о баш веряжяк, йа йох. Яэяр баш веря-
жякся, онда ня заман. 

б) «Намялум мялум дейил»- ситуасийа типи жинайяткар сящлян-
карлыьа, террора, мяхфи эюстярижилярин сызмасына вя екстремал ситуасийа-
лар заманы йараныр.  

Бир гайда олараг бющранлы вязиййятляр ашаьыдакы амиллярин тясири 
иля йараныр: 
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 -эюзлянилмязлик - беля ки, бющран бирдян йараныр вя гыса мцд-
дятдя ПР мцтяхяссисляри дцзэцн гярар гябул етмялидир; 

-нязарятин итирилмяси-щадисяляр чох тез баш верир вя онлары идаря 
етмяк чох чятин олур. Рящбярлик вя истещлакчылар дягиг билмяк истяйир-
ляр, амма буну йалныз ПР мцtяхяссисляри бажара билирляр.  

-паника вя юзцнцитирмя-фирма юзцнц мяьлубедилмиш кими щисс 
едир, вякилляр мятбуата щяр щансы бир мялумат вермяйи гадаьан едир, 
чцнки, щяр шей сизя якс чевриля биляр. Бу жцр паника вя щяржмяржлик 
шяраитиндя яввялжядян щазырланмамыш стратеэийа вя тактикасыз щярякят 
етмяк чох чятиндир. 

Фирманын бющрана щазыр олмасы-она галиб эялмянин ян уьурлу 
амилидир. Беля щазырлыг бир чох бющран ещтималлары амилляринин нязяря 
алынмасы, ону идаряетмя командасынын олмасы иля мцмкцн ола биляр. 
Сонда бющран вязиййятинин щялл едилмяси, эюрцлян бцтцн тядбирлярин 
корректя едилмяси вя тянзимлянмясинин мянфи вя мцсбят нятижяляринин 
мцяййян едилмяси чох важибдир. 

Бющран вязиййятиндян чыхмаг цчцн бир чох тяклифлярин ичярисиндя 
ашаьыдакылара диггят йетирмяк важибдир: 

1. ПР хидмяти мцнагишялярдян чыхмаг цчцн щяр заман дягиг 
вя айдын плана малик олмалыдыр. Щадисялярин инкишафына чевик реаксийа 
принсипиал мясялялярля цст-цстя дцшмялидир. Бунун цчцн эюзлянилмяйян 
ситуасийалар щаггында фирманын кифайят гядяр обйектив вя реал прог-
нозу олмалыдыр.  

2. КИВ васитяляриндян фяал истифадя етмякля бцтцн мягсядли 
групларын нязяриня ПР мцтяхяссисляри тяряфиндян маркетинг мягсядля-
ринин дягиглийи, истещлакчы марагларынын горунмасынын ясас хятт олмасы 
чатдырылмалыдыр.  

3. Мцнагишяли ситуасийаларда ъурналистлярля ямякдашлыг етмяк 
олмаз. Информасийанын цнванлыьыны, йяни, ону кимя вя щансы мя-
гамда тягдим етмяк усталыьы, бажарыьы , дюзцмлцлцйц, такты лазымдыр. 

4. Бöщраны бир просес кими идаря етмяк, онун пеrспективлярини 
эюрмяк лазымдыр. Фирманын мцсбят репутасийасыны бярпа етмяк цчцн 
бющран ситуасийасынын эярэинлийини фяал сурятдя азалтмаг лазымдыр. Баш 
верянлярдя эцнащы ян йухары сявиййядя бойнуна алмаг, бунунла да 
ижтимаиййятин эюзцндя бющраны щялл етмяйя мейилли олдуьуну нцмайиш 
етдирмяк лазымдыр. 

5. Бющраны арадан галдыраркян ясас коммуникасийа принсипи 
щадисяляри юрт-басдыр етмякдян ибарят олмамалыдыр. Даща еффектив 
коммуникасийа ашаьыдакы гайдайа ясасян гурулур: информасийаны 
дягиг вя дцзэцн тягдим един, чцнки пис хябярляр вахт кечдикжя йах-
шыйа чеврилмирляр.  
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 Мядяниййят айрылыглары, фювгяладя ситуасийаларын сябяб вя амил-
ляри щаггында билэийя малик олмаг мцнагишялярин гаршысыны алмаьа, 
ижтимаиййятля ялагяляр цзря коммуникасийа хидмятинин фяал иштиракы иля 
ширкятин коммерсийа фяалиййятинин йцксяк нятижяляр ялдя етмясиня им-
кан йарадар.  

 
§ 9.4. Pablik rileyşnzin əsas obyektləri 

 
Pablik rileyşnzin qüvvələrinin tətbiq olunduğu əsas obyektlər 

sosial-siyasi, sosial-iqtisadi və sosial-psixoloji mühitindədir: 
 əhali; 
 istehlakçılar; 
 bazar mühiti; 
 ictimai təşkilatlar; 
 dövlət və yerli idarəetmə orqanları; 
 kütləvi informasiya vasitələri; 
 işçi heyəti və «firmanın dostları». 
Əhali pablik rileyşnzin ən az quruluşa malik olan və təşkil olunmuş 

obyektidir. Bununla belə, həm də ən çox miqyaslı və vacib obyektlərin-
dən biridir. Məhz onun əsasında digər obyektlərlə, o cümlədən istehlak-
çılarla, ictimai təşkilatlarla, «firmanın dostları» və s. ilə iş qurulur.  

Əhali ilə işin əsas formaları bayramların və tədbirlərin, müsabiqə 
və sərgilərin, tanıtmaların, təqdim olunmaların (prezentasiyaların), eks-
kursiyaların təşkil olunmasıdır. 

İstehlakçılar – firmanın marketinq işinin əsas və pablik rileyşnz 
üçün mühüm obyektlərdən biridir. İstehlakçılarla iş üzrə pablik rileyşnzin 
əsas vəzifəsi firma ilə yaxşı əlaqələrin yaradılmasından ibarətdir. Bunun 
üçün pablik rileyşnz vasitələri ilə istehlakçıların iddialarının və tələb-
lərinin ödənilməsi istiqamətində iş aparılır, istehlakçı nöqteyi-nəzərindən 
malların və xidmətlərin qiymətləndirilməsi metodikaları yaradılır, həm-
çinin firmanın istehlakçılarla işinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi 
həyata keçirilir. 

Pablik rileyşnzin bazar mühiti firmanın marketinq mühiti ilə üst-
üstə düşür və istehlakçılardan başqa buraya, müştərilər, tərəf-müqabillər, 
subpodratçılar, icraçılar, sifarişçilər, kreditorlar, məsləhətçilər (konsul-
tantlar), həmçinin firmanın rəqibləri daxil edilirlər. 

Pablik rileyşnzin bu obyeki ilə aparılan əsas iş - işgüzar, xeyirxah 
mühitin yaradılmasından, əlaqələrin konsruktiv (əməli) meyillərinin 
inkişaf etdirilməsindən və etik normalara əməl olunmasından ibarətdir. 
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İctimai təşkilatlar qeyri-kommersiya müəssisə və idarələrini, siyasi 
partiyaları, həmkarlar ittifaqlarını, dini təşkilatları, bütün mümkün ola 
bilən qeyri-kommersiya fondlarını, həm ölkə daxilindəki, həm də onun 
xaricində olan ekoloji, qadın və gənclər hərəkatlarını özündə cəmləşdirir. 
Pablik rileyşnzin bu istiqamətdəki əsas formaları – bu təşkilatların işində 
firmanın əlverişli imicinin formalaşması və müvafiq ictimai rəyin 
yaradılması məqsdə ilə fəal iştirak etməkdən ibarətdir.  

Dövlət və yerli orqanlar həm respublika, həm də yerlərdəki dövlət 
və yerli özünüidarəetmə orqanlarını özündə cəmləşdirir. Ən vacibi üç 
əsas hakimiyyət qolları: qanunvericilik, icra və məhkəmə üzrə işin aparıl-
masıdır. Hakimiyyət orqanları ilə iş həm bilavasitə onların rəhbərləri və 
məmurlarla, həm də hakimiyyət orqanlarının cəmiyyətlə əlaqələr üzrə 
xüsusi orqanları, mətbuat xidmətləri və s. vaitəsilə aparıla bilər. 

Firmanın işçi heyəti və «dostları» daha çox onun nüfuzunu, imicini 
müəyyən edir, firmanın üstün cəhətləri üzrə məlumatların formalaşma-
sına və yayılmasına imkan yaradır, onun üçün yaxşı ad, şöhrət qazan-
dırırlar.  

 
§ 9.5. Pablik rileyşnzin vasitələri 

 
Pablik rileyşnz tərəfindən istifadə edilən vasitələri üç böyük qrupa 

bölmək olar: 
 verbal (dilin vasitəsilə ifadə olunan); 
 qeyri-verbal; 
 köməkçi. 
Verbal, yəni dillə, nitq vasitəsilə həyata keçirilən vasitə əsasdır. 

Pablik rileyşnz hazırkı tədbirinin əsasını təşkil edən əsas fikirlərin qısa, 
dəqiq və anlaşılan formada söylənilməsi, menecerin və marketinq üzrə 
mütəxəssisin əsas peşəkarlıq keyfiyyətidir. Pablik rileyşnzin verbal 
vasitələri aşağıdakı əsas tələblərə cavab verməlidirlər: 

- lazımi materiala malik olmalı; 
- onu lazım olan şəkildə izah etməli; 
- düzgün ünvanlandırılmalı; 
- yerinə və vaxtına görə dəqiq yönəldilməlidir.  
Verbal vasitələr həm şifahi, həm də yazılı ola bilərlər. Bu zaman yadda 

saxlamaq lazımdır ki, eyni məzmunlu mətn, ünvan sahibinin eşitmə və yaxud 
görmə dərkiyyatına uyğun olaraq formasına görə müxtəlif ola bilər. 

Verbal vasitələr açıq çıxış və yaxud mətnli material formasına 
malik ola bilər. 

Açıq çıxış aşağıdakı məsələləri həll edə bilər: 
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- obyekti firmanın işləri barədə məlumatlandıra bilər; 
- obyektin firma ilə münasibətlərini təşkil edə bilər; 
- malın yeridilməsinə imkan yarada bilər; 
- yenilikləri təmin edə bilər. 
Mətnli material aşağıdakı formalarda təqdim oluna bilər: 
- təqdimatlarda, tanıtmalarda çıxış kimi; 
- press-reliz (və yaxud nyus-reliz) kimi; 
- reklam mətni kimi; 
- malın təsviri kimi; 
- analitik material kimi; 
- kütləvi informasiya vasitələrinə göndərilən məktublar kimi; 
- reportaj kimi; 
- oçerk və ya esse kimi. 
Mətnli material aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 
- auditoriyanı maraqlandıra bilən, onun diqqətini cəlb edən 

materiala malik olmalı; 
- firmanın cari məsələlərini həll etməyə qadir olmalı; 
- auditoriyanın inamını qazanmalı, onun üçün şübhəsiz qəbul edilən 

nüfuzlu fikir kimi xidmət etməli; 
- dinamik olmalı, özündə dramatik məqamları, münaqişələrin təs-

virini və onların həll olunmasını daşımalıdır. 
Bu tələblərə cavab vermək üçün mətnli material sadə başa düşülən 

dildə təsvirlənməli, inandırıcı faktlarla möhkəmləndirilməli, auditoriya-
nın diqqətinin zəifləməməsini təmin edən dəqiq quruluşa malik olmalıdır.  

Qeyri-verbal (dillə ifadə olunmayan) vasitələr kimi, əl və ayaq hə-
rəkətlərindən (jestlərindən), çıxış edənin bədəninin vəziyyətinin, xüsusilə 
onun xarici görünüşünün, həmçinin onun çıxışını müşayiət eləyən ətrafın 
(məsələn, musiqi, vokal müşayiət, yanında məşhur, nüfuzlu adamların 
olması və s.) dəyişilməsindən istifadə olunur. 

Qeyri-verbal vasitələrindən istifadə olunmanın vacibliyi onunla 
müəyyən edilir ki, qeyri-nitq yolu ilə təqdim olunan informasiyanın yarı-
sından coxu, dilin vasitəsilə isə - ancaq onun 10%-dən az hissəsi audito-
riyaya çatdırıla bilər. 

Pablik rileyşnz vasitələrinin reallaşdırılmasının əsas aləti kimi ha-
zırda kütləvi informasiya vasitələri çıxış edirlər. 

Pablik rileyşnzdə kütləvi informasiya vasitələri. Kütləvi informa-
siya vasitələri təkcə vasitə deyil, həm də pablik rileyşnzin obyekti rolunu 
oynayır. Belə ikili rol kütləvi informasiya vasitələrindən daima olaraq, 
fasiləsiz qaydada istifadə etməni mümkün edir, bu vasitələrin və firmanın 
birgə fəaliyyət zamanı qarşılıqlı maraqlarını saxlamağa şərait yaradır. 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

241 

 

 

Pablik rileyşnz vasitəsi kimi aşağıdakı kütləvi informasiya vasitə-
lərindən istifadə edilir: 

- mətbuat, 
- informasiya agentlikləri, 
- televiziya, 
- radio, 
- jurnalistika və ədəbiyyat. 
Mətbuat – dövri olaraq çap olunan qəzetlər və jurnallardır və onlar 

əsas kütləvi informasiya vasitələridirlər. Müasir Qərb mətbuatının təhlili 
göstərir ki, onların məzmunlarının üçdə iki hissəsi bu və digər formada 
aparıcı firmaların pablik rileyşnzi ilə bağlıdır. 

İnformasiya agentlikləri mətbuat və digər kütləvi informasiya vasi-
tələri üçün məlumat mənbəyi rolunu oynayırlar. Son vaxtlar ancaq pablik 
rileyşnz sahəsində ixtisaslaşmış informasiya agentlikləri yaranmış və 
fəaliyyət göstərirlər.    

Televiziya və radio bu gün, demək olar ki, ən operativ və təsirli küt-
ləvi informasiya vasitələridirlər. Onların pablik rileyşnzdə rolunu qiymət-
ləndirmək çətindir. Radio və televiziyanın auditoriyası bu gün ən çoxsay-
lıdır. Buradan aydındır ki, televiziya və radio pablik rileyşnzin bənzərsiz 
imkanlarına malikdirlər. Bunu da kapitalın nümayəndələri çoxdan başa 
düşüblər və buna görə də, bu kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışın 
tapılması və onlardan öz məqsədlərinə görə istifadə ediməsi üçün vəsait 
əsirqəmirlər. 

Jurnalistika və ədəbiyyat pablik rileyşnzin çox təsirli vasitələrindən 
biridirlər.  

Kütləvi informasiya vasitələri ilə iş pablik rileyşnzin vacib istiqa-
mətlərindən biridir və bu da müvafiq mütəxəssislərlə komplektləşdirilmiş 
və bu işdə lazımi imkanlara malik olan xüsusi bölmələr tərəfindən həyata 
keçirilir. 

 
§ 9.6. Pablik rileyşnzdə istifadə olunan bir sıra metodlar 

 
Pablik rileyşnz işi prosesində, ilk növbədə, kütləvi informasiya va-

sitələri, həmçinin digər obyektlərlə iş zamanı aşağıdakı metodlardan 
istifadə olunur: 

1. Firmanın fəaliyyəti haqqında materialların hazırlanması. 
2. Kütləvi informasiya vasitələrinə firmanın fəaliyyəti barəsində 

materialların verilməsi. 
3. Mətbuatın çıxışlarına cavab verilməsi. 
4. Firmanın fəaliyyəti haqqında məlumatın yayılması. 
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5. Firmanın fəaliyyəti haqqında nəşr olunmuş materialların toplan-
ması və onların təhlil edilməsi. 

6. Firmanın fəaliyyəti haqqında materialların izlənilməsi (mo-
nitorinqi). 

7. Firmanın fəaliyyəti haqqında nəşrlər bankının yaradılması. 
8. Firmanın menecerlərinin və işçi heyətinin firmanın fəaliyyətinə 

dair nəşr olunmuş materiallar haqqında məlumatların verilməsi. 
9. Firmanın ən vacib məsələlərinə həsr olunmuş «redaksiyaya 

məktubların» təşkil olunması. 
10. Mətbuat konfranslarının və brifinqlərin keçirilməsinin təşkil 

olunması. 
11. Firma tərəfindən keçirilən tədbirlərdə kütləvi informasiya vasi-

tələri nümayəndələrinin iştirakının təmin olunması. 
12. Firmanın vəzifəli şəxsləri ilə müsahibələrin keçirilməsinin 

hazırlanması və təşkil olunması. 
Pablik rileyşnz işində hazırda tele- və kinofilmlərdən, videomate-

riallardan, reklam roliklərindən və foto şəkillərdən geniş istifadə olunur. 
Pablik rileyşnz ən vacib forma və metodlarını nəzərdən keçirək. 
Mətbuat üçün materialların hazırlanması: bekqraunderlərin – 

sensasiya xarakteri daşımayan cari xəbərlərin, press-relizlərin (və yaxud 
nyus-relizlərin) - vacib xəbərlərin olduğu informasiyanın, media-yı-
ğımların – mətbuatda istifadə oluna bilən materialların bir neçə növünün 
(paketinin), auditoriyanı əyləndirə bilən maraqlı məqalələrin, hadisə-
halların (case-study adlandırılan) – firmanın konkret mallarının istifadə 
olunmasının müsbət təcrübəsinin hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bundan 
başqa, firmanın rəhbər işçilərinin müəllif məqalələri, firmanın rəhbər he-
yətinin icmal materialları, tərcümeyi-halları da hazırlanır. Mətbuat həm-
çinin faks-vərəqlər – konkret sual üzrə qısa informasiya, auditoriyanı ma-
raqlandıran suallara cavab, lazım olanda – yaranan müəyyən problemlər 
üzrə firmanın bəyanatını da almalıdır. Mətbuat üçün materialları mətni 
canlandıra bilən fotoşəkillərlə və şəkillərlə təchiz etmək lazımdır. 

 Mətbuat ilə işləyərkən pablik rileyşnz üzrə mütəxəssis kütləvi infor-
masiya vasitələrinin işində yaxşı istiqamətlənməli, onların işinin spesifikliyini 
başa düşməli, onlarla sıx şəxsi əlaqələri saxlamağı bacarmalıdır. 

Pablik rileyşnz üzrə mütəxəssis press-relizləri, redaksiyaya 
məktubları hazırlamağı, mətbuat konfranslarını, jurnalistlərin iştirakı ilə 
qəbul və görüşləri təşkil etməyi bacarmalıdır.   

Press-relizin predmeti firmanın həyatında baş verən hər hansı bir 
hadisə (yeni malın yaranması, təşkilati dəyişmələr, fəaliyyətin yeni 
mərhələsinə keçid) ola bilər. 
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Press-reliz özlüyündə bir sənəddir və buna görə də onu firmanın blan-
kında yazmaq lazımdır. Yaxşı olardı ki, onu diqqəti cəlb edən, necə deyərlər, 
zərbəçi başlıqla təchiz etsinlər. Press-relizin həcmi bir səhifədən çox olma-
malıdır. Press-relizi arayış xarakterli əlavə materiallarla təmin etmək faydalı 
olardı. Press-reliz adətən firmanın nümayəndəsi tərəfindən imzalanır. 

Mətbuata daha vacib mövzu üzrə informasiyanın verilməsi üçün 
mətbuat konfransları təşkil olunur. Onlar daha əsaslı qaydada və bir 
qayda olaraq, əvvəlcədən hazırlanırlar, əsas məlumatlar qabaqcadan çap 
olunur və iştirak edənlərə paylanılır. Mətbuat konfransına bütün əsas 
kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri (onların firmaya mü-
nasibətlərindən asılı olmayaraq) dəvət olunurlar. 

Radio və televiziya ilə iş, publisist xarakterli məlumatların hazırlan-
masını və geniş istifadəsini nəzərdə tutur ki, bunlar da informasiya, 
analitik və bədii xarakterli ola bilərlər. 

İnformasiya publisistikası – pablik rileyşnzin radio və televiziyada 
işinin əsas formalarından biridir. O, müsahibə (intervyu), reportaj, he-
sabat, çıxış və yaxud qeydlər formasına malik ola bilər. 

Analitik və bədii publisistika icmal, söhbət, şərh, oçerk, müxbir 
hesabatları, felyeton formasını ala bilər. 

Ən son vaxtlar televiziya daha güclü vasitələrə - videokonfranslara 
malik olmuş, ümumdünya kompyuter şəbəkəsi olan İnternetdən istifadə 
etməyə başlamışdır. Gələcək minilliyin bu texnikası televiziyanın və 
deməli, pablik rileyşnzin imkanlarını genişləndirmişdir.  

     
§ 9.7. Firmanın pablisitisi və imicinin formalaşdırılması 

 
Firmanın pablisitisi və imicinin formalaşdırılması – pablik rileyşn-

zin mərkəzi, hərcəhətli vəzifələrindən biridir.  
Pablisiti – firmanın məşhurluğu, onun müsbət, əsasən, xarici görü-

nüşü deməkdir. Bu, firmanın xarici aləm qarşısında durduğu sifətidir. 
Pablisitinin məqsədləri əsasən kütləvi informasiya vasitələri ilə 

əldə olunur. 
Firmanın imici – firmanı maraqlandıran müəyyən insan qruplarının 

təsəvvüründə olan sifətidir. İmic bir sıra məqsdəli tədbirlərin aparılması 
ilə əldə olunur. 

Pablisiti və firmanın imici bir-biri ilə qırılmaz surətdə bağlıdırlar və 
eyni cür hərəkətlər zamanı əldə olunurlar. Bu hərəkətləri, şərti olaraq 
müstəqil mənaya malik olan iki böyük tədbirlər qrupuna bölmək olar: 

- firmanın təşkilati və üslubunun (stilinin) formalaşdırılması üzrə 
tədbirlər; 
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- xüsusi (məqsədli) tədbirlər. 
Firmanın təşkilati və üslubunun (stilinin) formalaşdırılması üzrə 

tədbirlər aşağıdakıları nəzərdə tutur: 
- işçilərin xarici simasının yaradılmasını; 
- sistemli dizayn; 
- firma üslubunu. 
Firmanın sistemli dizaynı firmanın obyektlərinin, onların otaqla-

rının, işçi yerlərinin, mebelin, təşkilat texnikasının arxitektura (memarlıq) 
və tərtibat dizaynının kompleks qaydada işlənilməsini nəzərdə tutur. 

Firma üslubu firmanın və onun bölmələrinin idarəetmə üslubun-
dan, işçilərin firmanın daxilində və xarici aləmin nümayəndələri (müştə-
rilər, tərəf-müqabillər, rəqiblər, cəmiyyətin və hakimiyyət orqanlarının 
nümayəndələri) ilə işgüzar əlaqələr üslubundan və müvafiq davranış 
üslubundan ibarətdir.  

Firma üslubu firmanın rəhbər işçilərinin və işçi heyətinin şəxsi və 
korporativ mədəniyyətində özünün daha tam ifadəsini tapır. 

Pablik rileyşnzin xüsusi (məqsdəli) tədbirləri kimi aşağıdakılardan 
istifadə olunur: 

- təqdimatlar (tanıtmalar), prezentasiyalar; 
- mərasimlər və tədbirlər (aksiyalar); 
- konfranslar; 
- görüşlər; 
- açıq qapılar günləri; 
- dəyirmi masalar; 
- sərgilər və yarmarkalar; 
- yubileylər; 
- qəbullar və buna bənzər tədbirlər. 
Prezentasiya kimi firmanın, şəxsin və yaxud məhsulun müəyyən 

bir auditoriyaya təqdim olunması başa düşülür. Onlar ayrıca tədbir kimi, 
həmçinin qəbul ilə birgə keçirilə bilərlər. 

Prezentasiya adətən, yeni firmanın, onun filialları və nümayəndə-
liklərinin açılışı və yaxud yaradılması; ilin nəticələrinin vurulması və ya-
xud gələcək planların açılması; yeni malın, yeni imicin təqdim olunması 
və təbliğ edilməsi; yeni rəhbərliyin və ya yeni tərəf-müqabilin təqdim 
olunması; ölkədə və yaxud regionda firmanın yeni bölmələrinin açılışı və s. 
zamanı keçirilir. 

Malların və xidmətlərin prezentasiyası zamanı yeni keyfiyyətdə 
malların yaradılması sahəsində firmanın nailliyyətləri, bu mallara diq-
qətin cəlb olunması məqsədilə nümayiş etdirilir. Prezentasiya adətən 
reklam kampaniyasının bir hissəsi, həmçinin firmanın cəmiyyətlə əla-
qələrinin (pablik rileyşnz) zəruri elementidir.  
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Mərasim kimi firmanın yeni obyektinin açılışını, tədbirlər kimi 
xeyriyyə və yaxud sponsorluq tədbirlərini göstərmək olar. 

Konfranslar, firma üçün zəruri olan problemlərin bu işdə maraqlı 
olanların geniş dairəsinin, tanınmış elmi və digər nüfuzlu şəxslərin işti-
rakı ilə müzakirəsinə imkan verirlər. 

 Görüşlər, firmaya, konkret fəaliyyət məsələləri üzrə işçi heyəti, 
müştərilər və tərəf-müqabillərlə əlaqələri yaratmağa imkan verirlər. 

Açıq qapılar günləri firmanın nailiyyətlərini nümayiş etdirməyə və 
onun planları ilə geniş əhali təbəqələrini tanış etdirməyə imkan verir. 

Dəyirmi masalar firmanın konkret problemlərinin mütəxəssislər və 
maraqlı olan tərəflərlərin iştirakı ilə müzakirəsi üçün keçirilirlər. 

Sərgilər və yarmarkalar pablik rileyşnzin vacib vasitələrindən bi-
rinə çevrilməyə başlamışlar. Bunlarda həm firmanın məhsullarının satışı, 
həm də onun nailliyyətlərinin göstərilməsi, istehlakçılarla münasibətlərin 
düzəldilməsi, reklam tədbirləri həyata keçirilir. 

Yubileylər əhalinin diqqətinin firmanın işlərinə cəlb edilməsinə, 
onun nüfuzunu qaldırmağa, heyəti və «firmanın dostlarını» mükafatlan-
dırmağa imkan verir.  

Qəbullar firmanın çiçəklənməsinə səbəb ola biləcək müxtəlif 
şəxslərin nümayəndələrinin: kütləvi informasiya vasitələrinin, artistlərin, 
tanınmış elm və mədəniyyət işçiləri, hakimiyyət qurumlarının nümayən-
dələrinin və s. firmanın işində iştiraka cəlb olunmasının ən yoxlanılmış 
vasitəsi kimi özünü göstərmişdir. Qəbullar miqyasına görə müxtəlif olur 
(furşet, kokteyl, səhər yeməyi və nahar, şampan bokalı, çay mərasimi və s.). 
Qəbulların keçirilməsi zamanı qonaqların təqdim olunması, gələnlərin 
kitabda yazılması, hədiyyə və suvenirlərin paylanması nəzərdə tutulur. 
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X ФЯСИЛ. BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA 
 

§ 10.1. Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin  
zəruriliyi və imkanları 

  
İndiki zamanda xarici ölkələrlə kommersiya işinin aparılması, dün-

ya bazarında mənfəət əldə edilməsi imkanlarının axtarılması – biznesin 
ekzotik forması, dəbdəbə deyil, sahibkarlığın istənilən növü üçün vacib 
zəruriyyətdir. Bu isə aşağıdakı səbəblərdən irəli gəlir: 
 milli sərhədlər daxilində yüksək mənfəətli kommersiya işinin apa-

rılma imkanları çox vaxt məhdudlaşır; 
 müxtəlif ölkələrdə olan qeyri-bərabər xammal ehtiyatları və tələbat-

lar qiymətlərin nəzərə çarpan qalxıb-enməsinə səbəb olur və qarşı-
lıqlı sərfəli mübadilə üçün əlverişli şərait yaradır; 

 əmək resurslarının miqdarında və keyfiyyətində, onların ixtisasları, 
müxtəlif ölkələrdə istehlakın və real əməkhaqqının səviyyəsində 
olan kəskin fərqlənmələr bu amilləri mənfəət mənbəyi kimi istifadə 
etməyə imkan verir; 

 çoxlu sayda iqtisadi cəhətdən geri qalmış böyük əhali sayına malik 
olan ölkələrin mövcudluğu, bu hədsis-hüdudsuz bazarlardan yüksək 
texnoloji məhsulların satışı üçün istifadə imkanı yaradır; 

  bir sıra ölkələrdə xidmət sahəsinin az inkişaf etməsi və bununla bə-
rabər orada mallara və xidmətlərə tələbin artması, həyat səviyyəsi-
nin yaxşılaşması bu istiqamətdə beynəlxalq kommersiya fəaliyyə-
tini perspektivli edir; 

 beynəlxalq kommersiya üçün perspektivli istiqamət milli çalarlara 
malik olan malların (xalq sənəti, ənənəvi sənət malları, xalq yaradı-
cılığı əşyaları - bunları vətəndə istehsal edib xaricdə satmaq daha 
məqsədəuyğundur) dünya bazarına çıxarılmasından ibarətdir. 
Hazırda beynəlxalq kommersiyaya aşağıdakılar əlverişli təsir 

göstərir: 
- dünya iqtisadiyyatının qloballaşması, ölkələr arasında daimi ola-

raq siyası və təsərrüfat əlaqələrinin genişləndirilməsi və inkişaf etdiril-
məsi; 

-  beynəlxalq kommersiyanin əsasının – vahid ümumdünya və re-
gional maliyyə-kredit sistemlərinin yaradılması; 

- çoxqütblü dünyanın formalaşması, bir sıra ölkələrlə ticarətdə ayrı-
seçkiliyin aradan götürülməsi meyillərinin olması; 
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- bir sıra dövlətlər tərəfindən xarici ticarətə qarşı proteksionizm 
(havadarlıq) siyasətinin yeridilməsi, ölkələr arasında təsərrüfat əlaqələ-
rinin yaradılması; 

- dövlətlərarası daşınmaların və yüklərin boşaldılıb yüklənməsinin 
təşkilini asanlaşdıran bütün nəqliyyat növlərinin daha tez inkişaf etdi-
rilməsi; 

- danışıq-müqavilə prosesini əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirən ra-
bitə vasitələrinin və kommunikasiya sistemlərinin (telefaksdan tutmuş İn-
ternetə kimi) həddindən yüksək sürətlə inkişafı. 

Beynəlxalq kommersiya üçün aşağıdakılar maneə yaradır:  
- iştirakçı-ölkələrin normativ sənədlərində uyğunsuzluğna əsasla-

nan kommersiyanın hüquqi bazasında fərqlərin olması; 
- valyuta məhdudiyyətləri – milli pulların dəyişilməsi (konvertasi-

yası) və mübadiləsi; 
- bir sıra ölkələrdə siyasi və və onunla bağlı olan iqtisadi qeyri-sa-

bitlik; 
- xammala, materiala və məhsula olan dövlət standartlarında fərq-

lənmələr; 
- bürokratik sədlər – sənəd dövriyyəsinin mürəkkəbləşdirilmiş sis-

temi, lazımsız artıq rəsmiyyətlər, məmurların korrupsiyaya qurşanması; 
- gömrük sədləri (yüksək gömrük tarifləri, mürəkkəb qaydalar, vax-

tın lüzumsuz olaraq itirilməsi); 
- ayrı-ayrı mal qruplarının ölkəyə gətirilməsinə və ölkədən çıxarıl-

masına kvota və lisenziyaların qoyulması; 
- xarici dillərin bizim sahibkarlar tərəfindən pis bilmələri ilə bağlı 

olan dil maneələri. 
 

§ 10.2. Beynəlxalq kommersiya üçün  
fəaliyyət sahəsinin seçilməsi  

 
Beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti və onun əsas istiqamətləri haq-

qında qərarın qəbul edilməsi üçün həlledici rolu – potensial tərəf-mü-
qabillərin (partnyorların) təsərrüfat inkişafının müqayisəli təhlilinin apa-
rılması və bu ölkələrin siyasi-iqtisadi və milli-mədəni xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi oynayır. 

Təsərrüfatın inkişafının səviyyəsinə görə ölkələr fərqləndirilirlər: 
1) müasir sənayesi və inkişaf etmiş bazar münasibətləri olan öl-

kələr; 
2)  inkişaf etmiş bazar münasibətləri yolunda olan və sənayenin 

geniş imkanlarına malik olan ölkələr; 
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3)  müasir kənd təsərrüfatı istehsalı və bazar iqtisadiyyatı olan, öz 
sənayelərini inkişaf etdirən ölkələr; 

4)  ixracat hesabına yaşayan inkişaf etməmiş sənayeyə malik olan 
ölkələr; 

5)  bol xammal və əmək resurslarına malik olan və iqtisadi inkişa-
fın ilkin mərhələsində olan kasıb ölkələr. 

Göstərilən bölgü, şübhəsiz ki, çox şərtidir və xalis halda bir qayda 
olaraq, onlara rast gəlinmir, lakin hər hansı bir ölkənin bu qruplardan bi-
rinə aid edilməsində bu bölgüdən istifadə edilə bilər. Bu bölgü müəyyən 
beynəlxalq mübadilə sahələrində kommersiya üzrə mümkün ola bilən cüt 
tərəf-müqabillərin seçilməsi imkanını yaradır. Məsələn, 1-ci qrup ölkələri 
digər qrup ölkələrin hamısı ilə qarşılıqlı təsir göstərə bilər; 2-ci qrup öl-
kələri ilk növbədə 3-cü və 5-ci qrup ölkələri ilə iqtisadi münasibətlərin 
inkişaf etdirilməsinə maraqlıdırlar və s. 

Dövlətlərdə - kommersiya üzrə potensial tərəf-müqabillərində siya-
si-iqtisadi vəziyyət aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə edilir: 

-  ölkədə siyasi dayanıqlıq; daha çox siyasi dayanıqlı ölkələr inkişaf 
etmiş bazar münüsibətləri olan və bununla bağlı vətəndaş cəmiyyəti və 
demokratik azadlıqlar olan ölkələrdir. Digər tərəfdən, totalitar inzibati-
amirlik rejim olan və planlı iqtisadiyyatlı ölkələrdəki müəyyən sabitlik-
dən də danışmaq olar, lakin son illərin təcrübəsi göstərir ki, xalqa qarşı 
cəza tədbirlərinin cüzi də olsa zəiflədilməsi, belə bir iqtisadiyyatın zəiflə-
məsinə və sonradan dağılmasına gətirib çıxarır; 

- ilk növbədə ailə gəlirləri ilə bağlı olan əhalinin yaşayış səviyyəsi; 
- «ixracat-idxalat mühiti», bu da, əhalinin və hakimiyyətin malların 

xaricə ixrac olunmasına və xarici mallara olan münasibət ilə bağlıdır; 
- dövlətin valyuta siyasəti; sərbəst valyuta konvertasiyasının olma-

ması və yaxud məhdudlaşdırılması, beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin 
vəziyyətinə və inkişafına kəskin təsir göstərir; 

- dövlətin iqtisadi siyasəti; beynəlxalq kommersiyanın inkişafında 
bu fəaliyyətin iştirakçılarına dövlət yardımının və güzəştlərinin verilməsi, 
onların hüquqi cəhətdən müdafiə edilməsi, beynəlxalq qanunlara əməl 
olunmasına və təhlükəsizliyə dövlət tərəfindən zəmanətlərin verilməsi 
böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Ölkələrin milli-mədəni xüsusiyyətləri təklif olunan mallara və xid-
mətlərə onlarda mövcud olan münasibətlərdə özünü göstərir. Bu münasi-
bətlər milli ənənələrin, dini qadağaların, mövhumat və xurafatçılığın tə-
siri altında formalaşır. Milli xüsusiyyətləri bilməmə uğurlu kommer-
siyanın aparılmasında çox ciddi maneələr yaradır. 
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Firmanın xaricə çıxma təşəbbüsü ya müəssisənin daxili tələbatları 
ilə, ya da xaricdən daxil olan təkliflərlə bağlıdır. Hər iki halda müəyyən 
etmək lazımdır ki, məhsulun hansı növü və miqdarı ixrac və yaxud idxal 
ediləcəkdir, hansı ölkələrdən və hansı ölkələrə, hansı bazarlara ilk növbə-
də istiqamətlənmək lazım gələcəkdir. 

Bazarın seçimi zamanı aşağıdakı cəhətləri nəzərə almaq lazımdır: 
- bazara yeridilmə problemi və bununla bağlı olan məsrəflər; 
- mal göndərişi və satışının mümkün ola bilən həcmləri; 
- biznesin artırılması üçün inkişafın meyilləri və perspektivləri; 
- bazarda rəqabətqabiliyyətli malların olması; 
- vəziyyətin qeyri-müəyyən olması və informasiya qıtlığı ilə bağlı 

olan risk; 
- istehlakçıların milli xüsusiyyətləri ilə şərtlənən məhdudiyyətlər; 
- kommersiya üzrə tərəf-müqabillərin dil və mədəni yaxınlığı. 

 
§ 10.3. Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin formaları 

 
Beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti üç əsas formada həyata keçirilə 

bilər: ixracat-idxalat əməliyyatları formasında, xarici sərmayələr (investi-
siyalar) əsasında müəssisələrin yaradılması yolu ilə və birgə sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi əsasında. 

  İxracat-idxalat əməliyyatları iki üsulla həyata keçirilə bilər: bir-
başa və dolayı. 

Birbaşa əməliyyatlarda kommersiya müəssisəsi ixracat-idxalat 
əməliyyatlarını müstəqil olaraq həyata keçirir, bunun üçün özünün vətən-
də və xaricdə olan ixtisaslaşmış xidmətlərindən, həmçinin xarici agent-
lərdən istifadə edirlər. 

Dolayı əməliyyatlarda ixracat-idxalat əməliyyatları müstəqil va-
sitəçilər – beynəlxalq tacirlər tərəfindən aparılır. 

Birbaşa əməliyyatlar ciddi ilkin kapital qoyuluşlarını, hazırlıqlı 
kadrların və xaricdə geniş şəbəkəli aparatın olmasını, böyük təcrübə tələb 
edir. Buna görə də onlar adətən əhəmiyyətli resurslara malik olan iri 
müəssisələr tərəfindən aparılır.   

Dolayı əməliyyatlar beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinə təzə baş-
layan və onun üçün xas olan riskdən yaxa qutarmağa can atan nisbətən 
böyük olmayan müəssisələr üçün xarakterikdir. 

Fəal və passiv ixracat-idxalat əməliyyatlarını fərqləndirmək lazım-
dır. 

Fəal əməliyyatlar malın yeridilməsi strategiyasının xarici və yerli 
bazarlarda reallaşdırılması ilə bağlıdır, passivlər – gündəlik məsələlərin 
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həll olunması məqsədi daşıyırlar, məsələn, müəyyən malın müvəqqəti 
qıtlığının ləğv edilməsi, artıq olan mövsümi malların satışı və s. 

İxracat-idxalat əməliyyatlarının həyata keçirilmə texnologiyası bir 
sıra dövrələri nəzərdə tutur:   

Sıfır dövrəsi: ixracat və yaxud idxalat üçün ilkin şərtlərin yaradıl-
ması; burada söhbət ixracat imkanlarının və idxalat tələbatlarının aydın-
laşdırılmasından gedir. 

Birinci dövrə: əməliyyatdan qabaq fəaliyyət dövrüdür; o, aşağıdakı 
addımlardan ibarətdir: 

- ixracatçı bazarı tədqiq edir və satış haqqında təklif verir; 
- idxalatçı bazarı tədqiq edir və sifariş və yaxud tələbnamə verir; 
-  ixracatçı idxalatçıdan tələbnamələrin və yaxud sifarişlərin alın-

masını təsdiq edir və onların şərtlərini təhlil edir; 
- idxalatçı ixracatçıdan təkliflərin alınmasını təsdiq edir və onların 

şərtlərini təhlil edir; 
- ixracatçı ticarət tərəf-müqabilinin seçimini həyata keçirir; idxa-

latçı bu seçimlə razılaşır (və yaxud razılaşmır). 
İkinci dövrə: kontraktın bağlanılması; bu, aşağıdakı addımlardan 

ibarətdir: 
- ixracatçı sifarişi təsdiq edir və kontraktın layihəsini hazırlayır; 
- idxalatçı kontraktın layihəsini hazırlayır; 
- idxalatçı və ixracatçı danışıqlar zamanı kontraktı razılaşdırırlar. 
Üçüncü dövrə: kontraktın yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi; bu, 

aşağıdakı addımlardan ibarətdir: 
- ixracatçı lazım olan hallarda idxalat lisenziyasını rəsmiləşdirir; 
- idxalatçı malın daşınması üzrə ixracatçıya təlimatlar verir; 
- ixracatçı malı hazırlayır və yükləyib göndərir; 
- ixracatçı və idxalatçı yükü sığortalayırlar; 
-  ixracatçı və idxalatçı yükün sərhəddən keçirilməsi üçün lazımi 

sənədləri təmin edirlər; 
- idxalatçının bankı pulu ixracatçının bank hesabına köçürür. 
Dördüncü dövrə: malların yüklənməsi və daşınması; bu, aşağıdakı 

addımlardan ibarətdir: 
- ixracatçı malı daşınmaya hazırlayır və hazır olma barədə idxalat-

çıya məlumat göndərir; 
- ixracatçı yükün təyinat məntəqəsinədək daşınmasını təmin edir; 
- idxalatçı nəqliyyatın təyinat məntəqəsində vaxtında verilməsini 

təmin edir; 
- ixracatçı ölkənin gömrük orqanı malın yoxlanışını yerinə yetirir; 
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- ixracatçı və idxalatçı yükün sərhəddən keçməsi haqqında məlumat 
alırlar; 

- idxalatçı ölkənin gömrük orqanı malın yoxlanışını aparır, rüsum 
və yığımları həyata keçirir və malın alınmasına razılıq verir (bu, yükün 
gömrük təmizləməsi adlanır). 

Beşinci dövrə: hesablaşma əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi; bu, 
aşağıdakı addımlardan ibarətdir: 

- idxalatçı ixracatçıya yükün alınmasını təsdiqləyir; 
- ixracatçı idxalatçı kommersiya hesabını göndərir; 
- idxalatçı yükün pulunu ödəyir. 
Altıncı dövrə: son əməliyyatlar; bu, aşağıdakı addımlardan iba-

rətdir: 
- ixracatçı və idxalatçı kontraktın yerinə yetirilməsi barədə hesabat 

hazırlayır; 
- hesabatın nəticələrinin təhlili üzrə danışıqlar aparılır; 
- həyata keçirilən təhlilə uyğun olaraq kommersiya fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə tutulur. 
  Xarici sərmayələrlə müəssisələrin yaradılması yolu ilə həyata ke-

çirilən  beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti, yerli iqtisadiyyata xarici mad-
di və maliyyə resurslarının, mükəmməl xarici texnika və texnologiyala-
rın, həmçinin qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi əsasında 
mənfəətin əldə olunması məqsədini daşıyır. 

Xarici sərmayələr kimi xarici investorlar tərəfindən sahibkarlıq və 
digər fəaliyyət növlərinə qoyulan əmlak və əqli dəyərlərin bütün növləri 
istifadə oluna bilər: 

- məqsədli pul qoyuluşları; 
- qiymətli kağızlar;  
- yeni və yeniləşdirilən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri; 
- elmi-texniki məhsullar; 
- əmlak hüquqları; 
- əqli mülkiyyət. 
Xarici investorlar kimi çıxış edə bilərlər: 
- xarici hüquqi şəxslər (şirkətlər, firmalar, müəssisələr); 
- xarici vətəndaşlar, xaricdə daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaş-

ları; 
- xarici dövlətlər; 
- beynəlxalq təşkilatlar. 
Xarici investorlar tərəfindən ölkə ərazisində sərmayə qoyuluşu aşa-

ğıdakı yollarla həyata keçirilir: 
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- bütünlükdə onlara məxsus olan müəssisələrin və filialların yaradılması 
yolu ilə; 
- yerli hüquqi və fiziki şəxslərlə yaradılan müəssisələrdə pay hesabı iş-
tirak etməklə; 
- müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, qiymətli kağızların əldə edilməsi 
yolu ilə; 
- torpaqdan və digər təbii resurslardan istifadə hüququnun əldə edilməsi 
yolu ilə; 
- digər fəaliyyət növləri, o cümlədən, kreditlərin, borcların və əmlakların 
təqdim edilməsi yolu ilə.    

Respublika ərazisində həyata keçirilən xarici sərmayə qoyuluşları 
tam və şübhəsiz hüquqi müdafiə altındadırlar. Xarici sərmayəçilərin (in-
vestorların) fəaliyyəti üçün yaradılan şərait yerli hüquqi şəxslər üçün olan 
şəraitdən əlverişli ola bilməz. 

 Xarici sərmayəçilər dövlət zəmanətləri əldə edirlər ki, bu da onları 
mülkiyyətin məcburi müsadirəsindən (milliləşdirmə, əlindən alınma, rek-
vizisiya), həmçinin hakimiyyət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin qeyri-
qanuni hərəkətlərindən azad edir. 

Vergi və yığımları ödədikdən sonra xarici sərmayəçilərə sərmayə-
dən mənfəət, dividend, texniki yardıma görə ödəniş, həmçinin sərmayələ-
rin qismən və ya tam satışından alınan məbləğ formasında əldə etdikləri 
gəlirlərini maneəsiz olaraq xaricə köçürməyə zəmanət verilir. 

Xarici sərmayələrlə müəssisələr - xarici sərmayəçilərin payvari işti-
rakı ilə olan müəssisələr (yəni birgə müəssisələr), bütövlükdə xarici sər-
mayəçilərə məxsus olan müəssisələr, həmçinin xarici hüquqi şəxslərin 
filialları şəklində olan müəssisələr kimi yaradılır və fəaliyyət göstərirlər. 

Xarici sərmayələrlə müəssisələr ya onların təsis olunması, ya da xa-
rici sərmayəçilər tərəfindən əldə etmə şəklində təşkil olunurlar və səhm-
dar və Mülki Məcəllə ilə nəzərdə tutulan digər təsərrüfat cəmiyyətləri 
formasına malik olurlar. 

Xarici sərmayələrlə müəssisələr, onların nizamnamə məqsədlərinə 
uyğun gələn istənilən qanuni fəaliyyət növünü həyata keçirmək hüququ-
na malikdirlər. Onlar müqavilə əsasında istehsal etdikləri məhsulun qiy-
mətini və satış şərtlərini müəyyən etmək hüququna malikdirlər.  

Xarici sərmayələr və xarici sərmayələrlə yaradılan müəssisələr yer-
li qanunvericiliyə əsasən vergilərə cəlb olunurlar. 

Xarici tərəf-müqabillərlə birgə sahibkarlıq fəaliyyəti əsasında hə-
yata keçirilən beynəlxalq kommersiya aşağıdakı formalarda olur: 

- istehsalat kooperasiyası; 
- kontrakt üzrə istehsal; 
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- idarəetmə kontraktı; 
- lisenziyaların satışı; 
- françayzinq. 
İstehsalat kooperasiyası hər hansı bir mürəkkəb məhsulun birgə is-

tehsalı üzrə yerli və xarici müəssisələrin səylərinin birləşdirilməsi və 
əlaqələndirilməsi məqsədini daşıyır. 

İstehsalat kooperasiyası xüsusi uzunmüddətli sazişlə möhkəmləndi-
rilir ki, burada istehsalat proqramlarının razılaşdırılması, məmulatın tər-
kib hissələri, məhsulun hazırlanması üçün lazım olan materiallar və xam-
mal ilə mübadilə öz əksini tapır.  

Kooperasiyanın alternativ forması da mövcuddur ki, bu zaman yerli 
və xarici firmalar müəyyən məhsulu ancaq yerli bazara göndərməyi, artıq 
məhsulu isə öz tərəf-müqabillərinə onun bazarında istifadə etmək üçün 
verməyi öz öhdəliklərinə götürürlər. 

Kontrakt üzrə istehsal (başqa cür podrat istehsal adlandırılır) xarici 
firma tərəfindən müəyyən məmulatın istehsalına və ya onun yığılmasına 
dair yerli müəssisə ilə uzunmüddətli sazişin bağlanılması nəzərdə tutulur. 
Bu zaman xarici şirkət malın bazara yeridilməsi və onun satışı üzərində 
tam nəzarəti öz üzərində saxlayır. 

Kommersiyanın bu forması o zaman tətbiq olunur ki, firmaya ha-
zırkı ölkədə gücləri inkişaf etdirməyə ehtiyac yoxdur, onun üçün daha 
sərfəlisi mövcudlardan istifadə etməkdir. Bu o zaman olur ki, texniki cə-
hətdən yaxşı silahlanmış müəssisəni tapmaq mümkün olsun və bu müəs-
sisənin etibarlı tərəf-müqabil olması inamı olsun. 

Burada bir sıra problemlər yaranır ki, onlar da aşağıdakılara səy-
lərin və diqqətin göstərilməsini tələb edir: 

- müəssisənin əlavə təchiz olunmasını həyata keçirməli, onun isteh-
salat və idarəetmə heyətini öyrətmək; 

- malın keyfiyyətinin xüsusi qeydinə qalmaq; 
- yerli istehsalçı nəzarətdən çıxmaq və özünün şəxsi işini təşkil et-

mək istədiyi hallara qarşı tədbirlər görmək. 
Bununla belə beynəlxalq kommersiyanın bu forması daha geniş ya-

yılmağa başlamışdır: bir çox iri firmalar bu yolla özlərinin «firma» məh-
sullarının əhəmiyyətli hissəsini istehsal edirlər. Bu, kontrakt üzrə isteh-
salın aşağıdakı əhəmiyyətli üstünlükləri ilə izah olunur: 

- gömrük və yaxud inzibati maneələrlə qorunan bazarlara daxilolma 
imkanı; 

-  bazara nəzarət etmənin təmin olunması; 
- minimal əsaslı qoyuluşlar və istehsalın dəyərinin aşağı əməkhaqqı 

və digər xərclər hesabına aşağı salınması; 
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- müxtəlif siyasi və iqtisadi qeyri-sabitliklərdən olan risklərin azal-
ması (milli müəssisə adətən milliləşdirməyə məruz qalmırlar, milli valyu-
tada hesablaşmalar valyuta məzənnəsinin dəyişməsindən az asılıdır); 

- iri firmanın milli bazarda yüksək nüfuzunun (imicinin) yaradılma-
sı və yaxud saxlanılması (bu, daha çox əhalisi olan ölkələrdə vacibdir). 

İdarəetmə kontraktı xarici firmaların idarəetmə fəaliyyətini həyata 
keçirməklə mükafat formasında, bəzən də mənfəətin bir hissəsi kimi pul 
qazanmağa imkan yaradır. Kommersiyanin bu cür forması daha tez-tez 
xidmət sahəsində, zinət əşyalarının satışı, böyük təcrübə və istehlakçıla-
rın xüsusi inamı tələb edilən digər fəaliyyət növlərində istifadə edilir. 

Bu forma onunla cəlbedicidir ki, əhəmiyyətli əsaslı qoyuluş və is-
tehsalat güclərini tələb etmir, mülkiyyətini itirmək riski bu zaman mini-
maldır. Tez və zəmanətli gəlir əldə etməyin mövcudluğu da cəlbedici 
amillərdən biridir. 

Lakin bu forma da kölgəli tərəflərdən azad deyildir. Burada, həqi-
qətən dünya dərəcəli mütəxəssislər tələb olunurlar ki, onların da idarəet-
mə sahəsində hərəkətləri və məsləhətləri heç bir şübhə doğurmur. Bun-
dan başqa, idarə edilmədə ciddi səhvlərə yol verilməsi zamanı, idarəetmə 
obyektinin maddi itkilərinə görə kompensasiya ödənişi üzrə iddiaların 
qaldırılmasını da gözləmək olar. 

Lisenziyaların satışı malların və xidmətlərin istehsalçısının beynəl-
xalq kommersiya fəaliyyətinə cəlb edilməsinin ən əlverişli üsullarından 
biridir.  

Satıcı (lisenziar) xarici alıcı (lisenziat) ilə müəyyən muzdla (qono-
rar və yaxud lisenziya ödənişi) istehsal texnologiyasının, patentin, əmtəə 
nişanının və digər əqli mülkiyyətin istifadə olunması barəsində saziş bağ-
layır. 

Beynəlxalq kommersiyanın bu cür formasının üstünlüyü ondan iba-
rətdir ki, lisenziar özünün əqli əməyinin dünya bazarına heç bir xərc və 
risk çəkmədən çıxarılması imkanına malik olur və bu zaman müəyyən 
mükafat da əldə edir. Lisenziata gəldikdə isə, o, başqasının hazır ixtira-
sından, istehsalat texnologiyasından, firmanın malından və adından öz 
maraqları üçün istifadə etmək imkanını qazanır və bu zaman elmi təd-
qiqatlara və işləmələrə heç bir böyük vəsait sərf etmir. 

Bununla yanaşı, lisenziyaların satışı satıcı və alıcıya heç də ancaq 
fərəh gətirmir. Lisenziar saziş dövrü ərzində özünün əqli əməyindən bəh-
rələnə bilmir, bu zaman əhəmiyyətli itkilər də daşıyır. Lisenziat saziş 
müddəti qutardıqdan sonra da lisenziyalı məhsulun təkmilləşdirilməsi 
üzərində işləyə bilər və bununla da sonradan lisenziara rəqib çıxa bilər. 
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Françayzinq və yaxud franşıza – lisenziyaların satışının formala-
rından biridir. 

Françayzinqin mahiyyəti, hər hansı bir firma tərəfindən (françay-
zer) digər firmaya və yaxud firmalara özünün məhsulunun istehsalı hüqu-
qunun verilməsindən ibarətdir. Başqa sözlə, bu, kommersiyanın, o cüm-
lədən, beynəlxalq kommersiyanın,  aparılmasına verilən lisenziyadır (li-
senziya verənin adından istifadə etməklə). 

Françayzinq müstəsna və yaxud qeyri-müstəsna xarakter daşıyır ki, 
bu da lisenziyanın bir və yaxud bir neçə firmalara satılmasından asılı 
olur. 

Françayzinq müəyyən müddətə bağlanılan müqavilə ilə rəsmiləş-
dirilir. Bu müqaviləyə əsasən françayzı alan, françayzerə, verilmiş hü-
quqlara görə lisenziya ödənişi verir. 

Françayzer, alıcıya ixtisaslaşmış avadanlıq, texniki yardım və məs-
ləhət, məhsulun istehsalı üçün lazım olan tərkib hissələrini, standart in-
qridientləri qablaşdırmasını verir, reklam və malın bazara yeridilməsini 
təmin edir. Buna görə də alan françayzerə mənfəətinin bir hissəsini ayırır. 

Lisenziyaların satışının adi praktikasindan fərqli olaraq, françay-
zinq firmaya, lisenziya alana və onun fəaliyyətinə nəzarətə daha çox təsir 
etmək imkanı verir. 

 
§ 10.4. Beynəlxalq bazarda fəaliyyət göstərən kommersiya  

strukturlarının növləri 
 

Məlumdur ki, Azərbaycanın dünya mal dövriyyəsində fəal iştirakı 
onun beynəlxalq təşkilatların işində iştirakı ilə və dövlət tərəfindən kom-
mersiya firmalarının, şirkətlərinin və təşkilatlarının xarici iqtisadi fəaliy-
yətlərinin hərtərəfli müdafiə olunması ilə mümkündür. Bu, dünyanın 
sənaye cəhətdən inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsi ilə təsdiq 
olunmuşdur.  

Məsələn, ABŞ-ın dövlət orqanları öz səylərini sahibkarların uğurla 
xarici bazara çıxması məqsədilə onlara əməli köməyin göstərilməsinə yö-
nəltmişlər. 

ABŞ-ın dövlət orqanları sahibkarların dünya bazarını mənimsənil-
məsi üzrə təşəbbüslərini müdafiə edirlər. Məsəl üçün, İxracat-İdxalat 
Bankı (EKSİMBANK) – ABŞ hökumətinin müstəqil təşkilatı – Amerika 
ixracatçılarına yardım edir və bu da özünü eksport kreditlərinin sığorta-
lanmasında, borc və zəmanətlərin verilməsində özünü göstərir. ABŞ-ın 
hökumət agentliyi olan «Xaricdə Özəl İnvestisiyalar üzrə Korporasiya» 
sərmayəçilərə (investorlara) dünyanın 140 ölkəsində və yeni iqtisadi sis-
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temlərdə layihələrin maliyyələşdirilməsi, investisiyaların sığortalanması 
və müxtəlif cür xidmətlərin göstərilməsi üzrə işləri təmin edir. ABŞ-ın 
İqtisadi Əlaqələr Xidməti Amerika firmalarına dünya bazarında rəqabət 
aparılması üçün özünün ticarət üzrə mütəxəssislər şəbəkəsi vasitəsilə 
Amerikanın 68 şəhərində və dünyanın 66 ölkəsində yardım göstərir və 
onlara amerikalı malgöndərənlər və potensial tərəf-müqabillər (partnyor-
lar) haqqında məlumat, bazar məlumatları təqdim edir. 

Agentlər xidməti – distrubütorlar Amerika şirkətlərinə xaricdəki ix-
tisaslı kadrlar, distribütorlar və nümayəndəliklər haqqında məlumatlar 
verir. 

ABŞ-da keçirilən rəsmi ticarət yarmakaları vasitəsilə də Amerikada 
istehsal olunan malların və göstərilən xidmətlərin səmərəli reklam edil-
məsi yolu ilə yüksək dərəcədə səmərəli kommunikasiya kanallarının hə-
yata keçirilməsi təmin olunur.  

Amerika müəssisələri konsorsiumlarına subsidiyaların verilməsi 
üzrə Proqram MDB ölkələri ilə ticarətə yardım göstərilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur və bu Proqram çoxsaylı firmalara işgüzar əlaqələr yaratma 
imkanları verir. Məsələn, hazırda İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları 
üzrə Konsorsium çox uğurla fəaliyyət göstərir. MDB ölkələrində yaradıl-
mış Telekommunikasiya və Elektronika üzrə Konsorsium 50 Amerika 
firma və şirkətlərini özündə cəmləşdirmişdir. 

Son illərdə yeni texnologiyaların işlənilməsi və yayılması ilə məş-
ğul olan şirkətlər informasiya xidmətinin kommersiyalaşdırılmasına daha 
çox maraq göstərirlər. Xüsusilə informasiya brokerliyi inkişaf etməkdədir 
ki, onlar həm ayrılıqda tək-tək müştərilərə, həm də bütövlükdə təşkilat-
lara xidmət göstərirlər və bu zaman hesablama texnikasının lizinqindən 
geniş istifadə edirlər. ABŞ-da broker xidmətinin göstərilməsi ilə İnforma-
tion Specialists, Amron İnformation Services, İnformation Resources və 
digər firmalar məşğul olurlar və onlar müəyyən bir informasiya bazarı 
seqmentinə işləyirlər. 

1987-ci ildə xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli qaydada formalaşdı-
rılması məqsədilə keçmiş SSRİ-də 9000 seriyalı «Keyfiyyət sistemləri» 
beynəlxalq İSO standartlarından məcburi qaydada istifadə olunması üzrə 
qərar qəbul edilmişdı. Bu seriyadan olan standartların əsas metodoloji 
əsasnamələrinə görə ilkin nöqtə kimi «keyfiyyət ilməsi» qəbul olunur və 
bununla məhsul və xidmətlərin həyat dövriliyinin bütün mərhələləri 
(onların layihələşdirilməsi, hazırlanması, istehlakı və təkrar emalı 
mərhələlərini də nəzərə almaqla) ifadə olunurdu.  



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

257 

 

 

«Keyfiyyət ilməsi»nin elementlərindən istifadə olunmağın sistemli 
təhlili istehsalın iqtisadi nəticələrini istehlakçıların sorğularının yerinə 
yetirilməsi dərəcəsi ilə əlaqələndirməyə imkan verir. 

Dünya ticarətini nizamlayan və beynəlxalq aləmdə mövcud olan ən 
iri ticarət sazişi 130 ölkə tərəfindən imzalanmış Tariflər və Ticarət üzrə 
Baş saziş (GATT) olmuşdur. 

GATT sazişinin iştirakçı ölkələri arasında keçirilən danışıqlar üzrə 
Uruqvay raundunun 1994-cü ildə başa çatması ilə əlaqədar olaraq GATT 
yeni sazişlə əvəz olundu ki, bu da ölkələri Ümümdünya Ticarət Təşkila-
tında birləşdirən WTO təşkilatı oldu. 

Dempinqi, idxalat kvotalarının tətbiqi və qiymət ayrı-seçkiliyini qa-
dağan edən qaydalara əlavə olaraq yeni qaydalar qəbul olundu ki, bunlar 
əvvəllər ticarətin bir sıra sahələrini: bank, sığorta və nəqliyyat xidmətləri 
kimi sahələrini nizamlamırdı.Yeni məhdudiyyətlər həm də kənd təsər-
rüfatı və onunla bağlı olan ticarət siyasətinə də toxunurdu. Kənd təsərrü-
fatı məhsulları sahəsində özünün proteksionizmi (havadarlığı) ilə tanınan 
Avropa Birliyi və Yaponiya WTO-nun təsiri altında özlərinin gömrük 
tariflərinin, ilk növbədə dünyanın inkişafda olan ölkələrindən idxal olu-
nan kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tariflərin tədricən aşağı salınma-
sına razılıq vermişdilər.  

WTO patent, lisenziya və müəlliflik hüquqlarının, həmçinin ticarət 
markalarına olan hüquqların qorunmasına xüsusi diqqət yetirir. Cənub-
Şərqi Asiyada, Çində çox geniş yayılmış məhsulların piratçılıqla yayımı 
ABŞ-a, Avropa Birliyinə və Yaponiyaya çoxmilyardlı zərər vurmuşdur. 
Beynəlxalq ticarət sahəsində WTO çərçivəsində yaranan mübahisəli mə-
sələlərin və münaqişələrin həll olunması üçün WTO məhkəməsi yaradıl-
mışdır. 

Ticarətin beynəlxalq məsələlərinin uğurla həll olunmasına 1964-cü 
ildə təşkil edilmiş BMT-nin ticarət və onun inkişafı üzrə Konfransı – 
UNCTAD və onun icraçı orqanı olan Ticarət və İnkişaf üzrə Şura öz töh-
fəsini vermişdir. UNCTAD-ın əsas məqsədi – müxtəlif inkişaf səviyyəsi-
nə və müxtəlif sosial və iqtisadi sistemlərə malik olan ölkələr arasında 
beynəlxalq ticarəti həvəsləndirməkdən ibarətdir. 

WTO və UNCTAD-dan başqa beynəlxalq ticarətin inkişafında 
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Beynəlxalq Yenidərqurma və İnkişaf 
Bankı (Dünya Bankı) da əhəmiyyətli rol oynayırlar və bunların əsas fəa-
liyyətləri dünyanın inkişafda olan ölkələrinin milli iqtisadiyyatlartının in-
kişafına və iqtisadi artıma yönəldilən layihələrin maliyyələşdirilməsi 
üçün kreditlərin ayrılmasına yönəldilmişdir.  
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Dünya iqtisadiyyatına son vaxtlar dövlətlərarası ticarət koalisiyaları 
(birlikləri) daha çox təsir göstərməkdədir və bunların əsas məqsədi regio-
nal bazarların xarici idxalatdan qorunmasından, həmçinin bu və ya digər 
regionun və yaxud ölkənin əlverişli şəraitlərindən daha səmərəli istifadə 
olunmasından ibarətdir. 

Hazırda beynəlxalq aləmdə beş dövlətlərarası inteqrasiyalı iqtisadi 
koalisiya müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir. 

1. European Union – Avropa Birliyi. Onun tərkibinə: Avstriya, 
Böyük Britaniya, Almaniya, Yunanıstan, Danimarka, İrlandiya, İspaniya, 
İtaliya, Lüksemburq, Hollandiya, Norveç, Portuqaliya, Finlandiya, Fran-
sa, İsveş kimi ölkələr daxildir və onun tərkibi son illərdə Şərqi Avropanın 
ölkələri hesabına genişlənməkdədir. AB əməkdaşlığının xarakterik 
cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 AB ölkələri arasında ticarət və gömrük sədlərinin olmaması; 
 AB daxilində kapitalın, məhsulların, xidmətlərin və işçi qüvvə-

sinin sərbəst hərəkəti; 
 Birliyə daxil olmayan ölkələrə qarşı, o cümlədən, sərt proteksio-

nizm elementlərini də daxil etməklə, ümumi xarici ticarət siyasət; 
 İnflyasiyanın aşağı salınmasına, ümumi milli məhsulun artımı-

nın sabitləşməsinə, xarici dövlət borclarının azaldılmasına yönəldilən 
ümumi iqtisadi siyasət; 

 Birliyin mərkəzi nizamlayıcı orqanlarının: AB Komissiyasının, 
AB Parlamentinin, AB Məhkəməsinin, Fond və Mərkəzi Bankın təşkil 
olunması. 

1999-cu il yanvarın 1-dən dövriyyəyə Ümumavropa valyutası – 
Avro buraxılmışdır. 

Avropa kontinentində xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında AB ya-
nında yaradılmış Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi (BTM) çox mühüm rol oy-
nayır. Öz fəaliyyətində bu Mərkəz inkişafda olan ölkələrə onların xaricdə 
apardıqları ticarətin təşkil olunması üçün lazımi subsidiyaların və təmən-
nasız məsləhətlərin verilməsi yolu ilə metodoloji köməyin göstərilməsi 
kimi məsələləri həll edir. 

2. EACT – Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası. İlk əvvəl buraya: 
Avstriya, Böyük Britaniya, Danimarka daxil idi, sonradan təşkilat Nor-
veçin, Portuqaliyanın, İsveçrənin, İsveçin hesabına genişləndi, daha sonra 
buraya İslandiya, Finlandiya və Lixtenşteyn də daxil oldular. Bu ölkələ-
rin ümumi bazarı 15 milyon istehlakçını əhatə edir və bağlanılmış birgə 
müqavilələr hesabına Avropa Birliyinin bazarı ilə sıx əlaqədədir. Lakin 
AB-dən fərqli olaraq EACT dərin iqtisadi inteqrasiyaya deyil, Ümum-
avropa bazarında ticarətin inkişafına və yaxşılaşdırılmasına can atır.  
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3. ASEAN – Cənub-Şərqi Asiya Ölkələrinın Assosiasiyası. Bu-
raya daxildirlər: İndoneziya, Bruney, Malayziya, Tailand, Sinqapur, 
Filippin və s. Koalisiya Çinin, ABŞ-ın və Vyetnamın təsiri altında yara-
dılmış və bundan əsas məqsəd regionun iqtisadi inkişafını sabitləşdirmək 
olmuşdur. ASEAN ölkələrinin iqtisadi inkişafı ABŞ və Yaponiyanın ma-
liyyə yardımı hesabına və həm də bu regionun nefti və faydalı qazıntıları 
hesabına mümkün olmuşdur. Daha yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olan 
- Sinqapur və Malayziya koalisiyanın yaradılması nəticəsində regionun 
digər ölkələrinin satış bazarına daxil ola bildilər. 1993-cü ildə ASEAN 
ölkələri yerdə qalan ticarət sədlərinin tədricən aradan götürülməsi haq-
qında müqavilə imzaladıalr ki, artıq 2008-ci ilə AFTA – Asiya Azad Ti-
carət Zonasını yarada bilsinlər. 

4. APEC – Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlığı, buraya: Av-
straliya, Kanada, Çili, Filippin, İndoneziya, Yaponiya, Çin, Cənubi Ko-
reya, Tayvan, Tailand və ABŞ daxildir. İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinın başda Yaponiya olmaqla çox yük-
sək iqtisadi inkişafa malik olması Kanada və ABŞ-ı Sakit okean regio-
nunda öz iqtisadi təsirlərini artırmağa məcbur etdi. Sakit okean regionu-
nun inkişaf perspektivləri bu regionun gələcəkdə planetin çox vacib iqti-
sadi mərkəzinə çevrilməsini nəzərdə tutur ki, bu da çox böyük miqdarda 
sərbəsrt kapitalın, təbii resursların, yüksək texnologiyaların və istehsal 
olunmuş məhsulun satışı üçün böyük bazarın olması ilə şərtlənir. 

 Hazırda Azərbaycanda xarici iqtisadi əlaqələr üzrə ümumi rəhbərliyi 
başda Nazirlər Kabineti olmaqla respublika orqanları həyata keçirirlər. 

Xarici ticarət fəaliyyətini nizamlayan dövlət orqanlarının vacib və-
zifəsi müxtəlif cür sahibkarların, o cümlədən, topdansatış-kommersiya 
strukturlarının beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığa cəlb olunmasına maksi-
mal qaydada yardım etməkdən ibarətdir. 

Burada Ticarət Palatasının fəaliyyətini də xüsusilə qeyd eləmək 
lazımdır. Ticarət Palatası xarici iqtisadi əlaqələrin təşkilində və həyata 
keçirilməsində özünün üzv-iştirakçılarının maraqlarını ifadə edir. Onun 
fəaliyyəti müvafiq qanunvericiliklə və Ticarət Palatasının qəbul edilmiş 
Nizamnaməsi ilə nizamlanır. Nizamnamənin ümumi əsasları, funksiyalar, 
Ticarət Palatasının hüquq və vəzifələri, burada üzvlük, onun rəhbər or-
qanları və onların fəaliyyəti Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin 
yeni modelinə uyğunlaşdırılmışdır. 

Ticarət Palatası yerli malların ixracatına yardım göstərir, onların 
strukturunun təkmilləşdirilməsinə çalışır; bazar dövriyyəsinin bütün sub-
yektlərinə beynəlxalq əməkdaşlığın yeni forma və metodlarının mənim-
sənilməsində praktiki köməklik göstərir; bazarların tədqiq olunması mə-
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sələləri, xarici bazarlarda lazımi tərəf-müqabillərin tapılması üzrə konsul-
tasiya xidmətlərini, texniki-iqtisadi əsaslandırmalar, kommersiya, elmi-
texniki və digər layihələr, xarici ticarət əməliyyatları üzrə kontraktlar və 
sövdələşmələr sahəsində injinirinq və lizinq xidmətlərini yerinə yetirir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid və xarici iqtisadi fəaliyyətin liberallaş-
dırılması, ölkənin iqtisadi vəziyyətinin tədricən yaxşılaşması şəraitində 
kommersiya strukturlarının dünya satış bazarlarında tamölçüdə xarici iq-
tisadi qarşılıqlı əlaqələrin təşkil olunmasında rolu artmaqdadır. Xarici iq-
tisadi fəaliyyətə olan dövlət inhisarının ləğvindən sonra çoxsaylı sahib-
karların xarici bazara çıxışına şərait yarandı. Bu, onlardan sərbəst olaraq 
ərazi və əmtəə maneələrinin dəf olunması, xarici rəqabət, xarici bazar üz-
rə, o cümlədən, vergilər, qiymətlər, tariflər üzrə informasiya çatışmazlığı 
kimi çoxsaylı problemləri həll etməyi tələb etdi. 

Lakin çətinliklərə baxmayaraq, təsərrüfat subyektləri xarici bazara 
çıxış üzrə özlərinin müstəqil strategiyalarını formalaşdırırlar və çox vaxt 
topdansatış-vasitəçilik halqasının xidmətlərindən istifadə edirlər. 

Hazırda dünya praktikasında xarici bazarda həyata keçirilən əmtəə 
mübadiləsinin yarısından çoxu topdansatış-kommersiya firmaları və şir-
kətlərinin köməyilə həyata keçirilir ki, bu da kommersiya fəaliyyətinin 
nəticələrinin effektivliyinin artmasına, kapitalın dövriyyəsinin tezləşmə-
sinə və ticarətin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına imkan yaradır.  

Topdansatış-kommersiya strukturlarının xarici bazarda fəaliyyətin-
də, ilk növbədə müştərilərin vasitəçi-ticarət xidmətinin itxisaslaşmasının 
güclənməsində son illər müəyyən keyfiyyət irəliləmələri baş vermişdir. 
Bu ixtisaslaşma, həm əmtəə çeşidi, həm də fəaliyyət növləri (topdansatış, 
pərakəndə, poçtla göndərilmə) üzrə; həyata keçirilən ixracat və yaxud id-
xalat əməliyyatları üzrə; göstərilən xidmətlər – injinirinq, konsaltinq, in-
formasiya-reklam və sair üzrə; həmçinin kommersiya sazişlərinin – dis-
tribütor, diler, françayzinq və s. xarakterinə görə həyata keçirilir. 

Beynəlxalq aləmdə topdansatış-kommersiya strukturlarının daha 
çox yayılmış növlərindən: ixracat və idxalat üzrə ticarət firmalarını; özü-
nün ixracat və idxalat agentləri ştatı olan agent firmalarını; beynəlxalq 
distribütor firmalarını; komisyon ixracat və idxalat firmalarını; iri trans-
milli şirkətlər şəklində fəaliyyət göstərən beynəlxalq ticarət evlərini gös-
tərmək olar. Bu yeni vasitəçi-ticarət qurumları özlüyündə daha çox kon-
solidasiya olunmuş (birləşmiş) kapital əsasında olan ticarət-maliyyə-sə-
naye birliklərini əks etdirir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu cür birliklər regionların və dövlət-
lərin sərhədlərindən asılı olmayaraq əmtəə istehsalçıları ilə istehlakçılar 
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arasında sıx əlaqələr yarada bilər və bununla da dünya bazarında ticarətin 
keyfiyyətini qaldıra bilərlər. 

 Beynəlxalq firmalar – təsərrüfat fəaliyyətinin təşkil olunmasının 
xüsusi formasıdır. Bunlar müxtəlif ölkələrdə yerləşən və istehsal vasitə-
lərinə mülkiyyətdə eyni titula malik olan bir çox müəssisələrin işçilərinin 
əməyin kooperasiyasına əsaslanırlar. Beynəlxalq strukturların fəaliyyə-
tində ən vacibi - yerli iqtisadiyyatın üstünlüklərindən istifadə olunma-
sıdır. 

BMT ekspertlərinin hesablamalarına görə 1997-ci ildə 75 minə ya-
xın beynəlxalq firma mövcud olmuşdur ki, onlara dünyanın 130 ölkəsin-
də 247,2 min xarici filial və törəmə şirkətlər məxsus idi. Transmilli şir-
kətlərin (TMŞ) mənzilləri əsasən sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə 
yerləşmişdir, törəmə şirrkətlərinin sayı 239 mindən çoxdur, bunların ya-
rısı da inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerləşmişdir. 

İri beynəlxaq firmalar nəhəng təsərrüfat imperiyalarına çevrilmişlər ki, 
bu da istehsalın və kapitalın beynəlmiləl miqyasda yüksək dərəcədə tə-
mərküzləşməsini sübut edir. Belə ki, 1997-ci ilin statistikasının gös-
təricilərinə əsasən 600 iri xarici transmilli firma və şirkətlərin payına 
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin mallarının əlavə olunmuş dəyərinin 25%-i 
düşür. 

Transmilli şirkətlərin fəaliyyəti BMT tərəfindən işlənilmiş sənədlər 
əsasında nizamlanır. 

TMŞ planetin ən iri işverənləri sayılırlar, çünki önlar öz strukturla-
rında maksimal olaraq diversifikasiya olunmuş istehsalat, alış və satış üzrə 
kommersiya, marketinq qurumlarına, elmi bölmələrə malikdirlər. Belə ki, 
BMT-nin məlumatlarına əsasən 100 iri TMŞ-da 15 milyon adam işləyir. 

Ən iri 4 TMŞ (General Motors, Ford Motor, Exxon, Shell) satış 
həcmləri 435 milyard dollara çatmışdır ki, bu da Afrikanın bütün ölkələ-
rinin ümumi milli məhsulunun həcmindən (364,9 milyard dollar) qat-qat 
çoxdur. 

İki iri neftçıxaran şirkətlərin – Exxon və Shell pul dövriyyəsi 192,9 
milyard dollara çatmışdır, bu zaman Ərəb körfəzi ölkələrinin neftçıxaran 
ölkələrinin ümumi milli məhsulu 175,3 milyard dollar səviyyəsində 
olmuşdur. 

Cədvəl 10.1-də dünyanın 15 iri TMŞ-nin siyahısı sahəvi kəsimdə 
və onların satışlarının nəticələri üzrə verilmişdir. 

Cədvəl 10.1  
Dünyanın iri Transmilli sirkətləri (TMŞ) 

 
TMS Ölkə Satış həcmləri, 

milyon dollar 
Mənfəət, 

milyon dollar 
Sahə 
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1. General Mo-
tors 

ABŞ 133 622 2 466  Avtomobillər 

2. Ford Motors ABŞ 108 521 2 529 Avtomobillər 
3. Exxon  ABŞ 97 825 5 280 Neft 
4. Shell Hollandiya,  

Böyük 
Britaniya 

95 134 4 505  Neft 

5.Toyota Motors Yaponiya 85 283 1 474 Avtomobillər             
6. Hitachi Yaponiya 68 582 605  Elektrik 

cihazları 
7. İBM ABŞ 62 716 8 101 Kompyuterlər 
8.Matsushita 
Electric 

Yaponiya 61 385  227 Elektronika 

9.General 
Electric 

ABŞ 60 823 4 315 Elektrik cihazları 

10.Daimler-Benz Almaniya 59 102 364 Avtomobillər 
11. Mobil ABŞ 56 576 2 084  Neft 
12.Nissan Motors Yaponiya 53 760 806 Avtomobillər 
13.British 
Petroleum 

Böyük 
Britaniya 

52 485 927 Neft 

14. Samsunq Cənubi 
Koreya 

62 345 520 Elektronika 

15. Philips Mor-
ris 

ABŞ 50 621 3 091 Tütün 

   
Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, TMŞ – beynəlxalq 

firma olmaqla iki və daha çox ölkədə təsərrüfat bölməsinə malik olur və 
daha yüksək nəticələr əldə olunması üçün və BMT tərəfindən müəyyən 
olunmuş hüquqi normalar əsasında bir mərkəzdən bu bölmələri idarə 
edir.  

Bu iri beynəlxalq firmaların fərqləndirici cəhətləri aşağıdakılardan 
ibarətdir: 

 mülkiyyətin və təsərrüfat fəaliyyətinin iri miqyaslı olması; 
 istehsalın və kapitalın yüksək dərəcədə transmilli olması; 
 firma daxilində mürəkkəb sosial-iqtisadi münasibətlərin möv-

cudluğu; 
 beynəlxalq firmaların daha çox hissəsinin çoxsahəli konsernlərə 

çevrilməsi. 
İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının və kooperasiyalaşdırılmasının də-

rinləşməsi nəticəsində həm ana müəssisə ilə törəmə şirkətlər arasında, 
həm də törəmə şirkətlərin özlərinin arasında çevik daxili transfert qiymət-
lər mexanizmindən istifadə etməklə firmadaxili məhsul və xidmətlər mü-
badiləsi daha çox əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 
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Beləliklə, TMŞ tipli beynəlxalq firmalar həm dünya bazarına bey-
nəlxalq əmək bölgüsünün məhsullarını göndərən birbaşa agentlər kimi 
deyil, həm də firmanın vahid təsərrüfat sistemi daxilində qapalı qeyri-
kommersiya dövriyyəsinin subyekti kimi çıxış edirlər. Müasir şəraitdə 
demək olar ki, bütün iri beynəlxalq firmalar yüksək dərəcədə diversifi-
kasiya olunmuşlar. 

Qərb ölkələrinin iri TMŞ-dən başqa dünyada yeni beynəlxalq şir-
kətlər də tanınmışlar. Buraya bir sıra inkişafda olan və iqtisadi inkişaf yo-
lunda daha da irəliləmiş və «yeni sənaye ölkələri» (YSÖ) adını almış öl-
kələrin: Braziliyanın, Meksikanın, Sinqapurun, Tayvanın, Malayziyanın, 
Cənubi Koreyanın firmaları daxildirlər. Həyata keçirilən əməliyyatların 
miqyası, xaricdəki fəaliyyətin əhəmiyyəti, istehsalat prosesinin təşkilinə 
görə YSÖ beynəlxalq şirkətləri Qərbin xarici firmalarına bərabər oluna 
bilərlər, lakin əməliyyatların miqyaslarına görə onlar, bir qayda olaraq, 
kiçikdirlər və kapitalın birgə mülkiyyəti formasında çıxış edirlər. 

Beynəlxalq kommersiya təşkilatlarının rəhbər tutduqları əsas prin-
siplər aşağıdakılardan ibarətdirlər: 

 milli suverenliyə tam hörmət edilməsi; 
 təbii resurslar, maddi dəyərlilər və iqtisadi fəaliyyət üzərində 

dövlətin ayrılmaz suverenliyi; 
 daxili və hökumətlərarası işlərə qarışmamaq; 
 dövlətin beynəlxalq firmanın fəaliyyətinə nəzarətetmə və onu 

nizamlama hüququnun olması; 
 beynəlxalq hüquqdan istifadə edilməsi, qanuni fəaliyyətin və 

ədalətli rejim prinsipinin müdafiə olunması. 
Topdansatış-kommersiya sturkturlarının xarici bazarda kommersiya 

fəaliyyətinin təşkilinin əsas istiqamətləri arasında: malların qəbul edən 
ölkənin ərazisində alışı və satışını; satışın çoxsaylı problemlərinin həll 
olunması və onun fəallaşdırılması üçün (konsultasiya, servis, təmir, zə-
manət, quraşdırma, montaj, istismara nəzarət və s. daxil edilməklə) mak-
simal qədər mümkün olan xidmətlərin göstərilməsini göstərmək olar. 

Beynəlxalq firmaların daxilində funksiyaların bölüşdürülməsi elə 
qurulub ki, onların ana hissəsi mərkəzləşdirilmiş alışları həyata keçirir, 
törəmə müəssisələr isə satış və xidmətləri yerinə yetirirlər. 
 

§ 10.5. Beynəlxalq kommersiya vasitəçi-ticarət əməlıiyyatları, 
təsnifat əlamətləri 

 
Marketinq fəaliyyətinin nəticələri, malların ixracat və idxalatının, 

malların mübadiləsi və müxtəlif növ xidmətlərin həyata keçirilməsi kon-
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kret kommersiya əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi zamanı başa çatır. 
Bu əməliyyatlar bilavasitə maddi dəyərlilər və xidmətlərlə xarici ticarət 
mübadiləsinə xidmət göstərir. 

Beləliklə, beynəlxalq kommersiya əməliyyatı – müxtəlif ölkələrin 
kontragentlərinin fəaliyyət kompleksidir və o, maddi dəyərlər və xidmət-
lərlə ticarət mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə insanların müx-
təlif fəaliyyət növlərinin təşkilinə, nizamlanmasına yönəldilmişdir.  

Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının subyekti kimi beynəlxalq 
kommersiya fəaliyyətini aparmaq hüququna malik olan kommersiya fir-
maları, müəssisələri və digər təsərrüfat təşkilatları çıxış edirlər. Beynəl-
xalq kommersiya əməliyyatlarının subyekti kimi həm də xarici bazara 
çıxış hüququnu almış sahibkarlar ittifaqları, dövlət təşkilatları da çıxış 
edirlər. Müasir şəraitdə bağlanılan xarici ticarət sövdələşmələrinin həc-
minə görə bu fəaliyyətin dünya bazarında bütövlükdə xarakterini və prin-
siplərini müəyyən edən iri sənaye konsernləri, kənd təsərrüfatı assosia-
siyaları, xarici ticarət birlikləri, beynəlxalq ticarət evləri və transmilli 
korporasiyalar lider vəziyyətindədirlər.  

Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının obyekti son nəticədə dün-
ya bazarında kommersiya əməliyyatlarının əsas növlərini və məzmunla-
rını ifadə eləyən maddi məhsullar və əşyalar, xidmətlər, elmi-texniki 
əməkdaşlıq və kooperasiyadan ibarətdir. 

Beynəlxalq kommersiya-vasitəçi əməliyyatlar bu əməliyyatların 
birbaşa iştirakçıları arasında ödənişli qaydada həyata keçirilən əsas və 
malların satıcıdan alıcıya doğru hərəkəti ilə bağlı olan təminedici əməliy-
yatlara bölünürlər. 

Əsas beynəlxalq kommersiya vasitəçi-ticarət əməliyyatlara 
(BKTVƏ) aşağıdakılar aiddirlər: 
 maddi-əşya formasında mallarla mübadilə; 
 patentlərlə, lisenziyalarla, nou-haularla ticarət formasında elmi-

texniki biliklərlə mübadilə; 
 konsultasiya və injinirinq xidmətləri ilə mübadilə; 
 icarə; 
 beynəlxalq turizm; 
 informasiya və idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində 

xidmətlərin göstərilməsi; 
 kinofilmlər və televiziya verilişləri proqramları ilə mübadilə. 

Beynəlxalq mal dövriyyəsini təmin eləyən əməliyyatlara aşağıda-
kılar aiddirlər: 
 beynəlxalq yük daşımaları; 
 nəqliyyat-ekspedisiya; 
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 yüklərin sığortalanması; 
 beynəlxalq yükdaşımaları zamanı yüklərin qorunması; 
 beynəlxalq hesablaşmaların aparılması, yəni buraya maddi axınların 

satıcıdan alıcıya doğru hərəkətinin idarə olunmasına yardım edən 
məcmu əməliyyatlar daxildir.  
BKTVƏ-nin həyata keçirilməsi müəyyən hüquqi formaların tətbi-

qini və onların yerinə yetirilməsinin konkret metodlarından istifadə edil-
məsini tələb edir. 

 Beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarını şərtləndirən hüquqi forma 
kimi ticarət sövdələşməsi çıxış edir ki, bunun əsas şərti sazişin xarici 
kontragentlə bağlanılmasıdır. 

Beynəlxalq ticarət sövdələşməsi altında müxtəlif ölkələrdə olan, 
müəyyən olunmuş miqdarda və keyfiyyətdə mal vahidlərinin göndərilmə-
si və yaxud tərəflərin razılaşdığı şərtlərlə xidmətlərin göstərilməsi üzrə 
iki və yaxud bir neçə tərəflər arasında olan müqavilə, kontrakt, saziş başa 
düşülür. Beləliklə, «ticarət sövdələşməsi» ifadəsi malların maddi-əşya 
formasında mübadiləsi və həm əsas, həm də beynəlxalq dövriyyəni təmin 
eləyən xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olan bütün sövdələşmə növlərini 
özündə cəmləşdirir. 

Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində 
vasitəçi-ticarət əməliyyatları vacib çəkiyə malikdir ki, bu əməliyyatlar 
əsasən malların alqı-satqısı ilə bağlıdırlar və bu alqı-satqı, istehsalçı-ixra-
catçının tapşırığına əsasən ondan asılı olmayan vasitəçi tərəfindən hər iki 
tərəf arasında bağlanılmış saziş və yaxud ayrıca tapşırıq əsasında aparılır.  

İstehsalçı-ixracatçı ilə ticarət vasitəçisi arasındakı qarşılıqlı münasi-
bətlərdən, həmçinin ticarət vasitəçisi tərəfindən yerinə yetirilən funksiya-
lardan asılı olaraq vasitəçi-ticarət əməliyyatlarının: təkrar satış üzrə, ko-
misyon, agent və broker əməliyyat növlərini göstərmək olar. 

Təkrar satış üzrə əməliyyatlar ticarət vasitəçisi tərəfindən onun öz 
adından və öz hesabına həyata keçirilir. Bu o deməkdir ki, ticarət vasitə-
çisi özü həm istehsalçı-ixracatçı, həm də son istehlakçı ilə münasibətdə 
müqavilənin hüquqi tərəfi kimi çıxış edir və malın pulunun ödənilmə-
sindən sonra onun mülkiyyətçisinə çevrilir.  

Təkrar satış üzrə əməliyyatların iki əsas növü fərqləndirilir. Birinci 
növə o əməliyyatlar aid edilir ki, burada vasitəçi ixracatçıya qarşı alıcı ki-
mi çıxış edir və malı alqı-satqı müqaviləsinə əsasən əldə edir. O, malın 
mülkiyyətçisinə çevrilir və onu özü bildiyi kimi, öz qiymətilə və istənilən 
satış bazarında sata bilər. Vasitəçi ilə ixracatçı arasında münasibətlər, 
tərəflərin alqı-satqı müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirildikdən sonra 
bitmiş hesab olunur. 
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Bu çür ticarət əməliyyatlarını yerinə yetirən vasitəçilər diler və ya-
xud topdan satanlar (İngiltərə və ABŞ-da - Merchant, Almaniyada – 
Händler) adlanırlar.  

İkincı növə o əməliyyatlar aid edilir ki, burada ixracatçı müqavilə 
üzrə ticarətçi adlandırılan ticarət vasitəçisinə öz malını müəyyən olunmuş 
ərazidə və satış hüququnun verilməsi haqqında müqavilə əsasında razı-
laşdırılmış müddətlərdə satmaq hüququnu verir. Bu müqavilə ancaq mal-
ların müəyyən olunmuş ərazidə satışı üzrə tərəflərin qarşılıqlı münasibət-
lərini nizamlayan ümumi şərtləri müəyyən edir. Onun yerinə yetirilməsi 
üçün tərəflər müstəqil alqı-satqı kontraktlarını bağlayırlar və bu kontrakt-
larda göndərilən malın miqdarı, keyfiyyəti,onun qiyməti, göndəriş şərt-
ləri, istismar və keyfiyyət üzrə zəmanət şərtləri, ödəniş və hesablaşmala-
rın formaları, reklamasiyaların (şıkayət və tələblərin) verilməsi qaydaları 
müəyyən olunur.  

Təkrar satış üzrə bu cür əməliyyatların ikinci növü distribütor 
(ABŞ və İngiltərədə - distribütor), müqavilə üzrə satıcı (Almaniyada – 
fertagshändler), konsessioner (Belçikada – concessionire) adlandırırlar. 

Beləliklə, müqavilə üzrə satıcının vasitəçiliyi malların müəyyən 
ərazidə ixracatçıdan son istehlakçıya doğru hərəkətinə yardım göstərmək-
dən, həmçinin xarici alıcılardan sifarişlərin qəbul olunmasından və bu 
sifarişlərin öz adlarından və öz hesablarına istehsalçıda yerləşdirilməsin-
dən (əgər bunlar xüsusi sazişlə nəzərdə tutulubsa) ibarətdir. İdxalatçı öl-
kədə yerləşən müqavilə üzrə satıcının öhdəliklərinə, anbarın təşkil olun-
ması və malların anbardan son istehlakçılara göndərilməsi, həmçinin rek-
lamın təşkil olunması, anbarda mal nümunələrinin nümayiş etdirilməsi, 
prezentasiyaların (təqdimatların), elmi-texniki konfransların və s. həyata 
keçirilməsi daxil edilə bilər. Müqavilə üzrə satıcı bu cür əməliyyatlarda 
ixracatçı tərəfindən satışın təşkilində daimi halqa kimi çıxış edir. Buna 
görə də o, ixracatçının maraqlarını qorumalı, müqavilə üzrə satış üçün 
verilən hüquq çərçivəsində səlahiyyətlərini yerinə yetirməlidir. 

Əsas beynəlxalq ticarət sövdələşmələri kimi alqı-satqı sövdələş-
mələrini, mal mübadiləsi sövdələşmələrini, komisyon əməliyyatlarını, 
agent əməliyyatlarını və broker əməliyyatlarını göstərmək olar. 

 Alqı-satqı sövdələşməsi altında maddi-əşya formasına malik 
olan malların alqı-satqısı və tərəflərin razılaşdığı valyuta ilə onların dəyə-
rinin ödənişilə bağlı olan kommersiya fəaliyyəti başa düşülür. Alqı-satqı 
(mal göndərişi) müqaviləsi ən vacib xarici ticarət müqavilələrindən bi-
ridir. Alqı-satqı müqaviləsinin bağlanılması yolu ilə xarici ticarətin əsas 
həcmini təşkil eləyən xarici topdansatış mal mübadiləsi həyata keçirilir.  
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Alqı-satqı üzrə ticarət sövdələşmələrinin əsas növlərinə: ixracat 
(eksport), idxalat (import), reeksport və reimport sövdələşmələrini aid 
etmək lazımdır. 

İxracat (eksport) sövdələşmələrinə ixracatçı ölkədə istehsal olun-
muş və xarici tərəf-müqabilin (kontragentin) mülkiyyətinə veriləcək mal-
ların və yaxud xidmətlərin satışı və ixrac olunması ilə bağlı olan kom-
mersiya fəaliyyəti aiddir. 

İdxalat (import) sövdələşmələri altında sonradan daxili bazarda alı-
cılara satılmaq üçün nəzərdə tutulmuş xarici malların və yaxud xidmət-
lərin alışı və idxalatı ilə bağlı olan kommersiya fəaliyyəti başa düşülür. 
Bu zaman idxalat üzrə daxil olan mal hazır məhsul da ola bilər və yaxud 
əgər mal kimi xammal və ya yarımfabrikat gətirilibsə, yerli müəssisə-
lərdə yenidən emala cəlb oluna bilər. 

Reeksport sövdələşmələri - əvvəllər ölkəyə gətirilmiş və reeksport 
edən ölkədə heç bir emala məruz qalmayan xarici istehsal mallarının xa-
ricə çıxarılması və yaxud malın ixracatçı ölkəyə gətirilmədən digər 
ölkəyə yüklənib göndərilməsi üzrə kommersiya fəaliyyəti kimi başa dü-
şülür. Məsələn, “A” ölkəsi 2008-ci ildə “B” ölkəsindən iri partiya mis 
almış və heç bir emalsız həmin ildə malı “C” ölkəsinə satmış və bunula 
da reeksport sövdələşməni həyata keçirmişdir. 

Beynəlxalq ticarətdə reeksport sövdələşmələri hər hansı bir ölkədə 
iri obyektlərin komplektləşdirilməsi və ya istehsalçı-ölkənin diplomatik 
və yaxud ticarət münasibətlərinin olmadığı ölkəyə malın yenidən satışı 
zamanı tətbiq olunur. 

Reimport sövdələşmələri əvvəllər xaricə göndərilmiş yerli malların 
oradan idxalı ilə bağlı olan kommersiya fəaliyyəti başa düşülür. Bunlar: 
konsiqnasiya anbarlarından geri gətirilən mallar və yaxud müştərinin 
ödəniş qabiliyyətinin olmaması və ya zay edilmiş (çıxdaş) geri qaytarılan 
mallar ola bilərlər. 

Beynəlxalq bazarda alqı-satqı üzrə həyata keçirilən sövdələşmələr 
vaxt əlamətinə görə təsnifləşdirilirlər. 

Uzunmüddətli sövdələşmələr, misal üçün, müəssisənin fəaliyyətinin 
təmin olunmasına lazım olan sənaye xammalının, yarımfabrikatların gön-
dərilməsi üçün həyata keçirilirlər. Onlar adətən 2-5 və daha çox uzun-
müddətli dövrə bağlanılirlar. Lakın qiymətlər göndərişin birinci ilinə 
müəyyən edilir, sonrakı illərə isə onlar razılaşdırılmış qaydada dəqiqləş-
dirilir. 

Qısamüddətli sövdələşmələr adətən göndərişin və yaxud alqı-satqı 
sövdələşməsinin bir ilədək müddətə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 
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Müddətsiz sövdələşmələr onu nəzərdə tutur ki, mal ya indi göndə-
rilməlidir, ya da ki, heç vaxt. Vaxtı ötürmə istisna edilir, çünki sonradan 
göndərilmə zamanı sövdələşmələr öz mahiyyətini itirir. Məsələn, dər-
manların, donor qanının epidemiyalar, zəlzələ və digər fövqəladə hallar 
zamanı göndərilməsi. 

Dərhal göndəriş üzrə sövdələşmələr beynəlxalq bazarda onu nə-
zərdə tutur ki, mal tərəflərin razılaşmasına əsasən 3 sutka ərzində gön-
dərilə bilər. Məsələn, süd məhsullarının, güllərin, toxumların, yeni il 
üçün küknar (yolka) ağaclarının və s. göndərilməsi. 

 Mal mübadiləsi əməliyyatları və yaxud qarşılıqlı ticarət əmə-
liyyatları qarşılıqlı öhdəliklər çərçivəsində və yaxud ixracatçı ixrac olu-
nan malın bir hissəsini və ya tam dəyərini almaq öhdəliyini öz üzərinə 
götürəndə həyata keçirilir. 

İqtisadi mahiyyətinə görə mal mübadiləsi əməliyyatları aşağıda-
kılara bölünürlər: 

 natural mübadilə əməliyyatları (barter əməliyyatları); 
 sənaye əməkdaşlığı (kompensasiya əsasında əməkdaşlıq) çərçi-

vəsində əməliyyatlar; 
 sifarişçinin xammalından istifadə etməklə əməliyyatlar. 

 Mal mübadiləsi əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi zamanı sövdə-
ləşmələrin aşağıdakı əsas növləri rəsmiləşdirilir: 

Barter sövdələşmələri, müəyyən dəyərli malların bərabər dəyərli 
digər mallara pul ödənişini yerinə yetirmədən mübadiləsini nəzərdə tutur. 
Bu zaman mübadilənin proporsiyaları, bir qayda olaraq, mübadilə olunan 
malların dünya bazarındakı qiymətlər nisbətinə, məhsulun keyfiyyəti və 
göndəriş şərtlərinə əsasən müəyyən olunurlar. Dünya təcrübəsində barter 
sövdələşmələri köməkçi rolunu oynayır və ümumi mal dövriyyəsinin 
ancaq 2%-ni təşkil edir. 

Xarici ticarət barter sövdələşmələrinə mal istehsalçıları, malların 
birdəfəlik partiyalarını satanda, rəqabətqabiliyyəti olmayan malların, 
həmçinin valyutanın olmaması zamanı müraciət edirlər. 

Kompensasiya sövdələşmələri – qarşılıqlı ticarətin elə sövdələşmə-
ləridir ki, bu zaman göndərilən məhsulun, maşınların, avadanlığın, həm-
çinin göstərilən xidmətlərin, o cümlədən kredit üzrə xidmətlərin ödənişi 
həyata keçirilir və bu ödəniş, əvvəllər alınmış məhsuldan istehsal olun-
muş hazır malların və xidmətlərin göstərilməsinin müqabilində qarşılıqlı 
göndəriş yolu ilə həyata keçirilir. Kompensasiya sövdələşmələrindən, bir 
qayda olaraq, o zaman istifadə olunur ki, bu zaman kontragentlər lazımi 
ödəniş vəsaitlərinə malik olmurlar. Bu şəraitdə malgöndərən öz mallarını 
kontragentə o şərtlə satır ki, o, bu mallardan istehsalda istifadə edərək, 
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sonradan əvvəl göndərilmiş yarımfabrikatlar, komplekt məmulatlar, xam-
mal, materiallar, mallar və yaxud xidmətlərdən istifadə edərək hazırladığı 
məhsulu ödəniş kimi göndərəcəkdir.  

Kompensasiya sövdələşməsinə əsasən hər bir tərəf malların iki si-
yahısını hazırlayır. Birincidə - tərəfin almaq istədiyi malların, ikincisində 
- ixracat üçün təklif olunan malların siyahısı göstərilir. 

Malların nomenklaturasının və onların qiymətlərinin razılaşdırıl-
masından sonra siyahının ikisi də kommersiya sazişinə əlavə edilir və 
onun ayrılmaz hissəsi olur. Bu cür sazişlərin spesifikliyi ondan ibarətdir ki, 
tərəflərdən biri siyahı üzrə nəzərdə tutulan malları göndərə bilmədikdə, 
öz ölkəsinin bankında kontragentin xeyrinə hesab aça bilər və o da bu 
məbləği borclu ölkədə xərcləyə bilər, yəni klirinq formasında qarşılıqlı 
hesablaşmalar həyata keçirilir. 

Sifarışçinin xammalı hesabına sövdələşmələr kompensasiya xarak-
teri daşıyır və xammal mallarına aid edilir. Sövdələşmənin prinsipi xarici 
firmaya onun boş sahələrində xammalın emal üçün verilməsindən və bu 
xammaldan müəyyən həcmlərdə yarımfabrikatların və yaxud hazır məh-
sulların alınmasından ibarətdir. Məhsulun bir hissəsi firmada emal üçün 
kompensasiya formasında qalır. Yarımfabrikatlar və hazır məhsullar 
üçüncü ölkənin bazarlarında satıla bilər. 

 Komissiya əməliyyatları, komisyonçu adlanan bir tərəfin, komi-
tent adlanan digər tərəfin tapşırığına əsasən öz adından və komitentin 
hesabına sövdələşmələrin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Komitent ilə komisyonçu arasındakı qarşılıqlı münasibətlər komis-
siya müqaviləsi ilə nizamlanır. Bu müqaviləyə əsasən komisyonçu komi-
tentin malını almır, ancaq komitentin hesabına malların alqı-satqı sövdə-
ləşməsini yerinə yetirir. Bu o deməkdir ki, komitent malın son istehlak-
çıya satılmasınadək onun mülkiyyətçisi kimi qalır. 

Bir qayda olaraq, komisyonçu alqı-satqı müqavilələrini öz adından 
bağlayır və yerinə yetirdiyi sövdələşməyə görə mükafatı ya komitentin 
hesabına satılan malın qiymətindən güzəşt, ya da ki, satılan mala edilən 
qiymət əlavəsi, yəni alıcının hesabına əldə edir. Sonuncu halda komis-
yonçu təkcə komitentin nöqteyi-nəzərincə vasitəçi kimi çıxış edir. Satış 
üzrə əməliyyatların aparıldığı ücüncü tərəf – alıcı üçün komisyonçu alqı-
satqı müqaviləsinin hüquqi tərəfi olur. 

Komissiya müqaviləsində komisyonçu tərəfindən komitentin satdı-
ğı malın qiyməti və adətən sövdələşmənin məbləğinə faizlə müəyyən olu-
nan (orta hesabla 10%-dək) komissiya mükafatının ölçüsü müəyyən edir. 

Birdəfəlik xarici alıcılardan olan komisyon tapşırıqları «indent» 
adını daşıyır. İndent – bir ölkənin idxalatçısının digər ölkənin komisyon-
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çusuna müəyyən birdəfəlik mal partiyasının alınması üşün verilən birdə-
fəlik komisyon tapşırığıdır. Əgər indent, malın partiyasının hansı istehsal-
çıdan alınmasını və onun haqqında məlumatları (rəngi, qiyməti, nümunəsi) 
dəqiq məlum edirsə, belə indent – bağlı indent adlanır. Komisyonçuya 
istehsalçını sərbəst olaraq seçmə hüququnun verilməsi və sifariş olunan mal 
haqqında dəqiq məlumatların olmaması, açıq indent adlandırılır. 

Komisyon əməliyyatlarının növlərindən biri kimi konsiqnasiyalar 
çıxış edirlər. Onlar, konsiqnant adlanan tərəflərdən birinin konsiqnator 
adlanan digər tərəfə malın anbardan öz adından və konsiqnantın hesabına 
satışı üzrə verilən tapşırıqdan ibarətdir. Konsiqnasiya əməliyyatları, kon-
siqnasiya müqaviləsi əsasında həyata keçirilir ki, bu müqaviləyə ko-
missiya müqaviləsinin qanunvericilik normaları tətbiq olunur. 

Konsiqnasiya müqaviləsi kimi elə bir müqavilə başa düşülür ki, bu 
müqaviləyə əsasən bir tərəf (konsiqnator) digər tərəfin (konsiqnantın) 
tapşırığına əsasən müəyyən müddət ərzində (konsiqnasiya müqaviləsinin 
müddəti) razılaşdırılmış mükafata görə öz adından və konsiqnantın hesa-
bına anbara göndərilmiş malı konsiqnatorun ölkəsində satmağı öz öhdə-
sinə götürür. Bu mallar üçüncü şəxslərə satılan anadək konsiqnatorun 
mülkiyyətində qalır. 

Satış ölkəsində olan anbarlardan malların satışı yeni bazarların mə-
nimsənilməsini xeyli asanlaşdırır, çünki bu zaman xarici alıcılar onları 
maraqlandıran mallarla təkcə kataloq üzrə deyil, birbaşa anbarda tanış ola 
bilərlər. 

 Agent əməliyyatları, prinsipial adlandırılan tərəflərdən birinin 
ondan asılı olmayan agent (ticarət, kommersiya) adlandırılan digər tərəfə 
razılaşdırılmış ərazidə prinsipialın adından və onun hesabına malın alışı 
və satışı üzrə faktiki və hüquqi hərəkətlərin aparılması üzrə tapşırıq ve-
rilməsini nəzərdə tutur. Agent əməliyyatları adətən uzunmüddətli agent 
sazişləri əsasında həyata keçirilir. 

Adətən agent prinsipialdan asılı olmur, çünki o, prinsipialla hüquqi 
cəhətdən əmək münasibətlərində olmur və öz fəaliyyətini müəyyən mü-
kafat əsasında həyata keçirir. Agent çox vaxt müəyyən olunmuş qaydada 
qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxs olur. Buna baxmayaraq, agent adətən, 
agent müqaviləsi ilə müəyyən olunmuş səlahiyyətlər əsasında işləyir, 
prinsipial tərəfindən birbaşa yoxlama və nəzarətə məruz qalmır. 

Agentin fəaliyyətinin fərqli cəhəti odur ki, o, öz fəaliyyətini yalnız 
prinsipalın adından və onun hesabına həyata keçirir. Onun rolu, bir qayda 
olaraq, ondan ibarət olur ki, prinsipial tərəfindən üzərinə qoyulmuş məsu-
liyyət çərçivəsində alqı-satqı sövdələşməsinin yerinə yetirilməsinə imkan 
yaradır. 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

271 

 

 

Müxtəlif ölkələrdə agentlərin müəyyən olunmasında prinsip etibarilə 
heç bir fərq yoxdur, bununla belə ayrıca götürülmüş hər bir ölkənin öz an-
layışı və tərəflərin adlarının xüsusi terminologiyası mövcuddur. Məsələn, 
Böyük Britaniyada və ingilis dilli ölkələrdə agent müqaviləsinin tərəfləri agent 
və prinsipal; Almaniyda, Avstriyada, Belçikada, Yaponiyada – ticarət nüma-
yəndəsi və sahibkar; Skandinaviya ölkələrində - agent və sahibkar; Argentina 
və Braziliyada – mükəvvil və vəkalət verən adlandırılır. 

Həm prinsipialın, həm də agentin hüquq və vəzifələri agent sa-
zişinin növündən asılı olur. 

Sadə agentlik haqqında saziş prinsipiala müstəqil olaraq və yaxud 
digər firmaları cəlb etməklə razılaşdırılmış ərazidə agent sazişinin pred-
meti olan malları satmaq və yaxud almaq hüququnu verir. 

Agentin inhisarçılıq hüququ haqqında sazişi (müstəsna hüququ) 
prinsipialı, müstəqil olaraq və yaxud digər firmaları cəlb etməklə razılaş-
dırılmış ərazidə agent sazişinin predmeti olan malları satmaq və yaxud 
almaq hüququndan məhrum edir. 

Müstəsna hüquq haqqında saziş (birinci əl hüququ) prinsipialı ilk 
əvvəl agent sazişinin predmeti olan malı agentə təklif etməyi məcbur 
edir, və o, bu mal partiyası ilə işdən imtina edəndən sonra prinsipial hə-
min malı razılaşdırılmış ərazidə müstəqil olaraq və yaxud digər firmaları 
cəlb etməklə satmaq hüququna malik olur. 

Malların ixracatı zamanı agentlərin maliyyələşdirilməsi aşağıdakı 
əsas üsullarla həyata keçirilir: 

 ixracatın həcminin dəyərindən hesablanan razılaşdırılmış faiz 
kimi komisyon mükafatının ödənişi; 

 ixracat qiyməti ilə malın bazarda son satış qiyməti arasında fər-
qin ödənişi; 

 agent üçün çox əlverişlı şərtlərlə malların kreditlə göndərilməsi; 
 ödənişlərə faizsiz möhlətin verilməsi; 
 prinsipialın mütəxəssislərinin agentin ölkəsinə və onun üçün əl-

verişli şərtlərlə satışdan qabaq işlərin görülməsi və texniki xidmətin gös-
tərilməsi üçün yardım edilməsi məqsədilə ezamiyyə olunma; 

 xüsusi avadanlığın pulsuz göndərilməsi. 
  Broker əməliyyatları vasitəçi broker İngiltərədə - broker (bro-

ker), Fransada – kurtye (courtier), Almaniyada – makler (makler) vasitə-
silə satıcı ilə alıcı və yaxud sığortaedənlə sığortaedilən və yaxud gəmi 
sahibi ilə fraxtedən arasında əlaqənin yaradılmasından ibarətdir. 

Broker həmişə tərəflərin bir-biri ilə calaşdırılması üçün çıxış edir, 
heç vaxt müqavilənin hüquqi tərəfi olmur, tərəflərdən heç biri ilə mü-



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

272 

 

 

qavilə üzrə münasibətlərdə olmur və ayrıca tapşırıqlar əsasında fəaliyyət 
göstərir. 

Broker – birja ticarətinin ən vacib fiqurlarından biridir, satıcı ilə 
alıcının arasında fəal vasitəçidir və o, həm daxili, həm də xarici bazardakı 
əmtəə-xammal, valyuta, fond birjalarında və digərlərində keçirilən sövdə-
ləşmələrdə iştirak edir. Ona hər bir ayrı sövdələşmənin bağlanılması üçün 
səlahiyyətlər verilir və o, bir qayda olaraq, bu səlahiyyətlər əsasında fəa-
liyyət göstərir. Məsəl üçün, o, öz müştərisinin malın miqdarı, keyfiyyəti, 
göndəriş forması, qiyməti haqqında tapşırığını yerinə yetirir. 

Öz xidmətlərinə görə broker müəyyən olunmuş mükafat alır. Bu 
mükafat ingiliscə brokerij (brokerage), fransızca – kurtaj (courtage), al-
manca – provezion (provesion) adlandırılır. Əmtəə əməliyyatları aparılan 
zaman mükafatın ölçüsü 0,25-dən 3-5 faizədək olur. 

Broker sövdələşmə zamanı digər tərəfin maraqlarını güdə bilməz 
və digər tərəfdən komissiya və yaxud mükafat ala bilməz (müştərinin ra-
zılığı olduğu hallar istisna olmaqla). Bəzən vasitəçi kimi iki broker çıxış 
edir: biri- alıcının tapşırığına əsasən, o birisi – satıcının tapşırığına 
əsasən.  

Beynəlxalq ticarətin müasir inkişaf mərhələsində elmi və digər ya-
radıcılıq fəaliyyətinin növlərinin nəticələri ilə mübadilə, o cümlədən 
lisenziyalarla və injinirinq xidmələri ilə ticarət çox geniş yayılmışdır. 

Lisenziyalarla beynəlxalq ticarət elmi-texniki mübadilənin yüksək 
formasından biridir, dünya bazarında yalnız patentlərlə ticarət o qədər də 
əhəmiyyətli rol oynamır.  

Lisenziyalar və patentlərlə ticarət üzrə beynəlxalq əməliyyatlar 
kəşflərin, qabaqcıl texnologiyaların, texniki biliklərin və təcrübənin real-
laşdırılmasından ibarətdir. Bu cür əməliyyatların əsasında patent qanun-
vericiliyinin köməyilə kəşflərin qorunması durur ki, bu da patent sahibinə 
kəşflərdən müstəsna qaydada (inhisarçı kimi təkbaşına) istifadə etmək 
hüququnu verir. Bu inhisarçı hüququ ondan ibarətdir ki, patentin bütün 
fəaliyyət müddətində, edilən kəşfi özündə ifadə eləyən malların hazır-
lanmasına, tətbiqinə və satış hüququna və yaxud patentləşdirilmiş məh-
sulun istehsalının müəyyən metod və üsullarından istifadəyə yalnız pa-
tent sahibi malikdir. 

İxtiraya görə patent – səlahiyyətli hökumət orqanları tərəfindən ix-
tira (kəşf) sahibinə və yaxud onun hüquqi varisinə verilən şəhadətna-
mədir ki, bu da onun bu ixtiradan inhisarçı kimi təkbaşına istifadə etmək 
hüququnu sənədləşdirən vəsiqə rolunu oynayır. Patent onun sahibinə 
kəşfə görə mülkiyyət titulunu verir və bu da əmtəə nişanının və sənaye 
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nümunəsinin qeydiyyatdan keçirilməsi ilə rəsmiləşdirilir. Patentə sahiblik 
hüququnun müddəti 15-20 il təşkil edir. 

Patentlərin satışı lisenziya sazişləri çərçivəsində və bir qayda ola-
raq, lisenziya və patent agentlərinin xidmətləri ilə həyata keçirilir. 

Beynəlxalq ticarət təcrübəsində lisenziya və patent agentlərinin 
xidmətlərinə fərdi patent sahibləri, xırda və orta firmalar, həmçinin geniş 
miqyasda elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirməyən iri şirkətlər müraciət 
edirlər. 

Bu cür agentlərin funksiyalarına edilmiş ixtiranın (kəşfin), onun sa-
hibinin adından öz ölkəsində, həm də onun xaricində patentləşdirilməsi 
daxildir. Vasitəçiliyə həm də lisenziya üçün mümkün ola bilən alıcıların 
axtarılıb tapılması, lisenziya sazişinin mətninin hazırlanması, ilkin danı-
şıqların aparılması və kəşfin reklam olunması da daxildir. Mükafatlan-
dırma lisenziya sazişi çərçivəsində nizamlanır. 

Lisenziya sazişi - kəşflərin, texniki biliklərin, əmtəə nişanlarının 
kommersiya və istehsal məqsədləri üçün istifadə hüququ verilməsi haq-
qında müqavilədir. Lisenziya sazişinin tərəfləri: lisenziar -  lisenziyanın 
satıcısı, yəni onun sahibi kimi çıxış edən fiziki və yaxud hüquqi şəxs, 
digər şəxsə (lisenziya sazişinin digər tərəfinə) – lisenziata, müəyyən dövr 
ərzində və müəyyən mükafata görə kəşfdən sənaye və kommersiya məq-
sədləri üçün istifadə etmək hüququnu satandır. 

Texniki biliklərlə ticarət təcrübəsində lisenziya sazişləri, həm pa-
tent alınmış və yaxud patent alınmaq üçün sifariş edilmiş kəşflərdən is-
tifadəyə görə, həm də nou-hau adlandırılan patentləşdirilməyən texnoloji 
və texniki qərarlar və yaxud istehsal sirlərinə bağlanılır. Buna görə də 
patent sazişləri üç növdə olur: 
 patent lisenziyaları; 
 patentsiz lisenziyalar; 
 həm patent, həm də patentsiz lisenziyaların elementlərinin özündə 

birləşdirən kompleks lisenziyalar. 
Lisenziya sazişinin predmeti patent və yaxud patentsiz lisenziyalar 

deyil, müqavilə üzrə patentlərdən və lisenzıyalardan istifadə hüququdur. 
Satılan hüquqların həcmlərindən asılı olaraq lisenyziyalar üç növdə 
olurlar: 

1. Sadə (müstəsna olmayan) lisenziya o deməkdir ki, lisenziar 
elmi-texniki nailliyyətlərdən sazişlə müəyyən olunmuş həcmlərdə, müəy-
yən ərazidə və müəyyən müddətdə istifadə etmək hüququnu lisenziata 
verir və digər tərəfdən, sazişin predmetinin həmin ərazidə istifadə olun-
ması, həmçinin lisenziyanın üçüncü şəxslərə verilməsi hüququnu özündə 
saxlayır. 
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2. Müstəsna lisenziya, sazişin predmetindən müəyyən ərazidə və 
sazişlə şərtləndirilmiş müddətdə təkbaşına istifadə etmək hüququnun li-
senziata verilməsi deməkdir.  

3. Tam lisenziya o deməkdir ki, lisenziar özünün kəşfə olan hüqu-
qunu tam həcmdə, heç bir məhdudiyyət qoymadan lisenziata verir və bu 
zaman sazişlə müəyyən olunmuş istifadə müddətindən imtina edir. 

Lisenziyalarla beynəlxalq ticarət təcrübəsində sazişlər: xalis və əla-
qədar lisenziyalara bölünürlər. Bu zaman xalis lisenziyalar kimi, mal 
göndərişləri və digər xarici ticarət əməliyyatları ilə bağlı olmayan sazişlər 
başa düşülür; əlaqədar lisenziyalar – xarici ticarət müqavilələrinin, məsə-
lən, unikal avadanlığın göndərilməsi haqqında müqaviləninin, tərkibinə 
daxil ediləndir. 

Beynəlxalq bazarda lisenziyalarla ticarət firmanın strateji inkişa-
fının aşağıdakı əsas vəzifələrinin həll olunmasını nəzərdə tutur: 
 firma üçün qeyri-rasional və əlverişlı olmayan texnologiyaların 

xaricə satılması imkanının olması; 
 xaricdəki törəmə müəssisələrə və filiallara nou-haunun verilməsi və 

bununla da elmi-texniki və təcrübə-konstruktor işlərinə qoyulmuş 
vəsaitlərin geri götürülməsi imkanlarından istifadə olunması; 

 çox böyük olmayan sərmayə (kapital) məsrəfləri əsasında yeni ba-
zarların mənimsənilməsi imkanları. 
Lisenziyalarla ticarət sahəsindəki müvəffəqiyyətli həllər firmalara 

əlavə mənfəətin əhəmiyyətli payını almaq və kommersiya sahəsində 
dayanıqlı uğurun əldə olunmasına şərait yaradır. 

İnjinirinq beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının müstəqil bir 
növü kimi müqavilə əsasında konsultant (məsləhətçi) adlandırılan bir 
tərəfdən, sifarışçi adlandırılan digər tərəfə obyektlərin layihələşdirilməsi, 
tikintisi və onların istismara verilməsi, sifarişçiyə məxsus olan müəssisə-
lərdə yeni texnoloji proseslərin işlənilməsi, mövcud istehsalat proses-
lərinin təkmilləşdidirlməsi, məmulatların istehsala tətbiqi ilə bağlı olan 
kompleks şəkildə mühəndis-texniki xidmətlərin və yaxud onların ayrı-
ayrı növlərinin göstərilməsini nəzərdə tutur. 

Yeni obyektin tikintisi üçün lazım olan kompleks xidmətlərin və 
mal göndərişlərinin edilməsi üçün müqavilə əsasında injinirinqin gös-
tərilməsi kompleks injinirinq adlandırılır. Buraya üç növdə mühəndis-
texniki xidmətlər daxil edilir: 

1. Konsultativ injinirinq (məsləhət xarakterli), obyektlərin layihə-
ləşdirilməsi, tikinti planlarının işlənilməsi və işlərin gedişatına nəzarətin 
aparılması ilə bağlı olan əqli xidmətlərlə bağlıdır; 
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2. Texnoloji injinirinq, sənaye obyektinin tikintisi və onun istisma-
rı üçün lazım olan texnologiyaların sifarişçiyə verilməsindən (istehsalat 
təcrübəsinin və biliklərin verilməsi üzrə müqavilə), elektrik təchizatı, su 
təchizatı və nəqliyyat üzrə layihələrin işlənilməsindən ibarətdir; 

3.  Tikinti injinirinqi və yaxud ümumi injinirinq, əsasən avadanlı-
ğın, texnikanın göndərilməsindən və qurğuların quraşdırılmasdan, lazım 
olan hallarda mühəndis işlərinin görülməsini də daxil etməklə ümumi 
xarakterli xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir. 

Texniki xidmətlərin bütöv kompleksinin təqdim olunması və müəs-
sisənin hesablanmış göstəricilərə çatdırılması, beynəlxalq təcrübədə «ob-
yektin açar altına təhvil verilməsi» kimi adlandırılır. 

Obyektin «açar altına təhvil verilməsi» zamanı məsləhətçilər (kon-
sultantlar) müxtəlif funksiyalari yerinə yetirirlər: tikintinin bütün mərhə-
lələrində texniki-iqtisadi əsaslandırmalardan tutmuş tikinti obyektinin 
faktiki olaraq qəbul olunmasınadək konsultativ köməklik göstərirlər. 

Mühəndis-konsultasiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair nümunəvi 
kontraktlardan BMT-nin Avropa Komissiyasının ticarətin inkişafı üzrə 
Komitəsi tərəfindən işlənilmiş «Konsultativ injinirinqə (bununla bağlı 
olan texniki yardımın məqamları da daxil edilməklə) dair beynəlxalq mü-
qavilələrin tərtib edilməsi üzrə rəhbərlik» daha çox maraq doğurur. 

 
§ 10.6. İxracat-idxalat və kontrakt qiymətlərinin  

formalaşması mexanizmi 
 

İxracatçıların yeni xaricə bazara çıxma və onun mənimsənilməsi 
üzrə həyata keçirdikləri məqsədyönlü siyasət, bazar şəraitindən asılı ola-
raq valyuta daxilolmalarını təmin eləyəcək satış qiymətinin müəyyən 
olunması üzrə məsələlərin həllini zəruri edir. Bu daxilolmalar bütöv is-
tehsalat və dövriyyə məsrəflərini ödəməli və nəzərdə tutulan mənfəətin 
alınmasını təmin etməlidir. 

Məhz buna görə də istehsalçı, xarici bazarı seçəndən və onun kon-
yunkturu haqqında obyektiv informasiya əldə edəndən sonra ilk növbədə 
özünün tədavül xərclərinə əsaslı surətdə qiymət verməlidir. Bir qayda 
olaraq, istehsalat qiymətləri özündə, birbaşa istehsalat məsrəflərini, yəni 
əsas materialların; işçi qüvvəsinin; əlavə xərclərin (bunlar da birbaşa is-
tehsalat xərclərinin dəyərinin 25%-ni təşkil edir) dəyərini; istehsalatın 
ümumi dəyərini və 10-50% kimi böyük hədd çərçivəsində olan mənfəəti 
cəmləşdirir. 
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Aydındır ki, xarici bazardakı rəqabət müxtəlif ölkələrdəki ixracatçı-
ları daima istehsalatın ucuzlaşdırılması üzrə yeni-yeni vasitə və istiqa-
mətləri axtarıb tapmağa və yaxud onları kəşf etməyə vadar edir.  

İstehsalat məsrəflərinin əsaslı qaydada kalkulyasiya olunması və 
onların azaldılmasının əsas yollarının axtarılıb tapılması məhsul istehsal-
çıları üçün qiymətin yaranması mexanizminin əsasını təşkil edir. 

Alıcıların məhsula diqqətini cəlb etmək üçün ixracatçılar tərəfindən 
çox vaxt yeni mala qiymətin aşağı olması strategiyası tətbiq edilir. Bu, 
daha çox alıcı kütləsinin cəlb olunması və bazar payının artırılması üçün 
tətbiq edilir. Bu cür qiymət siyasətini ancaq bazarda dayanıqlı maliyyə 
vəziyyətində olan iri firmalar yeridə bilərlər. Qiymət strategiyası müxtəlif 
formalara malik ola bilər, lakin o, həmişə zərərsiz xarakter daşımalıdır, 
yəni qiymət özündə həmişə istehsalat, satış, marketinq üzrə məsrəfləri üs-
təgəl mənfəəti daxil etməlidir. Satış qiyməti, bir qayda olaraq, iki yolla 
müəyyən olunur. 

1. Orta tədavül xərcləri üstəgəl real mümkün ola bilən mənfəət 
(malın maya dəyərinə müəyyən qiymət əlavəsi kimi). 

2. İstehsalat, tədavül xərcləri, əlavə olunan xərclər üstəgəl arzu 
olunan mənfəət. 

Məlumdur ki, xarici bazara çıxarkən ixracatçı üçün tələbin qiymət 
elastikliyininin, yəni qiymətin dəyişməsinə qarşı tələbin dəyişmə inten-
sivliyini əks etdirən səviyyənin müəyyən olunması çox vacibdir. Bu məq-
sədlə qiymətin yaranmasının proqnozlarında tələbin qiymət elastikliyi 
əmsalından (Cedp) istifadə edirlər ki, bu da aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 

 
burada   - satış həcminin dəyişməsi, %; 
  - qiymətin faizlə dəyişməsi. 
Tələbin elastikliyi zamanı bu əmsal vahiddən çox olur, qeyri-elas-

tik tələb zamanı vahiddən az və vahid elastiklik zamanı vahidə bərabər 
olur ki, bu zaman qiymət və satış həcmləri eyni ölçüdə dəyişir. Qiymət 
elastikliyi təklifə, yəni malın istehsalına da tətbiq oluna bilər. Təklif o 
vaxt elastik olur ki, bu zaman qiymətin dəyişməsi istehsal həcmlərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur. Vahid elastiklik zamanı bu 
dəyışmələr eyni nisbətdə baş verir. Qeyri-elastik təklif onunla xarakterizə 
olunur ki, qiymətin dəyişməsi zamanı malların istehsal həcmləri dəyişmir 
və yaxud əks tərəfə dəyişir. Məsələn, qiymətlərin qalxması zamanı isteh-



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

277 

 

 

sal həcmləri azalır. Tələb və təklifdəki bu cür qalxıb-enmələri mürəkkəb 
qiymətyaranma prosesində nəzərə almaq lazımdır. 

Xarici qiymətyaranma təcrübəsində son kontrakt qiymətinin müəy-
yən olunması bir sıra ardıcıl mərhələlərdən keçir: qiymətin əsasının 
hesablanmasından tutmuş onun ixracatçı ilə idxalatçı arasında razılaşdı-
rılmasına kimi. Əsas kimi, bir qayda olaraq, təklif qiyməti götürülür və o, 
ixracatçı tərəfindən əsas hesablama modelləri: a) istehsalat məsrəfləri;        
b) tələbin mövcud səviyyəsi; c) bazarda rəqabətin vəziyyəti əsasında he-
sablanır. Lakin bütün adı çəkilən modellərdən istifadə olunması zamanı 
ilk əvvəl minimal qiymətin həcmi müəyyən edilir ki, bu qiymətə rəqa-
bətlə rastlaşdıqda və yaxud mal çoxluğu zamanı razılaşmaq olar.  

 
 
 
 
 
Minimal qiymət (Pmin) aşağıdakı düsturla müəyyən olunur:   
 

 
burada TC - malın maya dəyəri, man.; 
 M - firma üçün mənfəətin qiymətdə mümkün ola bilən minimal   
     payı, %. 
 
Əgər hesablama modeli kimi istehsalat xərcləri bazasında olan bi-

rinci modeldən istifadə olunursa, istehsalat məsrəfləri kimi tam məsrəf-
lər, orta (standart) və yaxud son istehsalat məsrəfləri (bütün buraxılan 
mal partiyasından sonuncu partiyanın istehsalı və satışı üzrə məsrəflər) 
istifadə oluna bilər. İstehsal və satış üzrə bütün istehsalat məsrəflərinin 
bu cür hesablama forması adətən o mallara görə tətbiq olunur ki, bu mal-
ların bazarlarında rəqabət məhduddur və yaxud heç yoxdur, məsələn, 
yeni bənzərsiz, unikal məhsul növləri, hər hansı bir spesifik qeyri-ənə-
nəvi xidmətlərin göstərilməsi. 

Orta (standart) məsrəflərin müəyyən olunması zamanı ixracatçı 
adətən bir neçə il ərzində olan ümumən qəbul olumuş məsrəf normala-
rına, yəni ümumən qəbul olunmuş xammal, material və s. məsrəfi norma-
larına istinad edir. Bu hesablama üsulunu istehsalı stabil olan, satış bazarı 
- formalaşmış quruluşa və rəqabət sisteminə malik olan mallara qarşı 
tətbiq etmək məqsədəuyğundur. 
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Marginal (son hədd) məsrəflərin uçotu üsulundan istehsal xərcləri 
və onun həcmi arasında davamlı qarşılıqlı əlaqə olanda istifadə olunur. 

Bazarda mövcud tələb səviyyəsinə görə qiymətin hesablanması 
modelini seçərkən ilk əvvəl həmin malın bazarının vəziyyətini öyrənmək 
lazımdır: onun seqmentləşdirilməsi, tələbin qiymət elastikliliyi və digər 
çoxsaylı amillər ki, onlar da alıcıların davranışına təsir edirlər. Bu zaman 
istehsalat məsrəfləri qiymətin minimal mümkün ola bilən səviyyəsinin 
hesablanması üçün səmt rolunu oynayır.  

Bazar rəqabəti səviyyəsindən qiymətin hesablanması zamanı malın 
qiyməti, istehsalat məsrəfləri və onlara bazar tələbinin səviyyəsi arasında 
olan nisbətin davamlı vəziyyətini qoruyub saxlamaq çox çətindir.  Bu 
modeldə ilk plana rəqiblərin mövqeyi çıxır: onların qiymətləri, istehsalat 
məsrəfləri, onlar tərəfindən təklif olunan göndəriş şərtləri, hesablaşma və 
ödəniş formaları və s. Səmt, istiqamət kimi lideri, yəni həmin mal baza-
rında əsas malgöndərəni seçmək lazımdır. Bu vəziyyətdə ilk əvvəl əsas 
rəqibin qiymətinə istiqamətlənmək, kontrakt şərtlərini, servis xidmətini 
rəqiblərə nisbətən daha cəlbedici və sərfəli etmək lazımdır. 

Bir qayda olaraq, xarici bazara çıxış zamanı bir çox ixracatçılar he-
sablaşma modellərindən bir sıra çoxsaylı amilləri, o cümlədən: dünya 
bazarının strukturunu; rəqabətin mövcud nizamlanma qaydalarını; əmtəə 
bazarında iqtisadi qrupların olmasını və onlar arasındakı qarşılıqlı müna-
sibətlərin xarakterini; hər bir ölkədə istehsalat və ticarət fəaliyyətində, 
ətraf mühitin qorunmasında mövcud olan norma və normativləri; mal-
göndərən və mal istehlak eləyən ölkələrin gömrük, vergi, valyuta və kre-
dit siyasətinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla istifadə edirlər. Bu zaman 
kontrakt münasibətlərinin nizamlanması üzrə beynəlxalq tövsiyələrdən, o 
cümlədən konktrakt qiymətlərinin müəyyən olunması, məsələn, «Ticarət 
terminlərinin təfsiri üzrə beynəlxalq qaydalar INCOTERMS» dən düzgün 
istifadə olunması çox vacibdir. 

Hazırda ümumən belə bir qayda qəbul olunmuşdur ki, rəqabət mü-
barizəsində qeyri-qiymət amilləri üstünlük təşkil edir. Bunula belə, gizli 
çalar əldə etməsinə baxmayaraq, mübarizənin qiymət amilləri də öz əhə-
miyyətini itirməmişlər. Hazırda bir çox ixracatçılar malların əvvəlki qiy-
mətlərini saxlamaqla və yaxud onları əhəmiyyətsiz qaydada qaldırmaqla 
onların istehlak xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. 

Xarici ticarət qiymətini müəyyən edən sənəd – ixracat qiymətinin 
hesablanması (sövdələşmə üzrə qiymətin əsaslandırılması) və idxalat qiy-
mətinin hesablanması (rəqabət vərəqi) firmanın xarici ticarət şöbəsinin 
mütəxəssisləri tərəfindən «Malı kim satırsa (alırsa), qiyməti o da he-
sablayır» prinsipi əsasında yaradılır. 
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İxracat qiymətinin hesablanması özündə aşağıdakı mərhələləri 
əhatə edir. 

1. Mövcud məlumat bazasından ixrac olunacaq mallara oxşar olan 
malların qiymətləri haqqında ən son (yeni) məlumatlar seçilir. 

2. Əvvəlcədən hazırlanmış cədvələ seçilmiş məlumatların və satışa 
tövsiyə olunan malın texniki-iqtisadi ölçüləri, göndəriş şərtləri və qiy-
mətləri daxil edilir.  

3. Kommersiya düzəlişlərinin köməyilə satışa çıxarılan malın 
qiymətini satış şərtlərinə (seçilmiş bazarda) uyğunlaşdırırlar. Bu zaman 
sizin malınızın texniki-iqtisadi ölçülərinin rəqibin malından fərqli cə-
hətləri nəzərə alınır: əgər fərq sizin xeyrinizədirsə, onda malın qiyməti 
artırılır, əgər rəqibin xeyrinədirsə, onda qiymət aşağı salınacaqdır. 

4. Belə ki, bir neçə rəqib mallardan istifadə olunması məqsədəuy-
ğun olduğu üçün, orta qiymətin alınması lazımdır. Bu qiymət də alıcılarla 
danışıqlarda baza rolunu oynayacaqdır. Adətən, ixracatçı özünün kom-
mersiya təklifində hesablanmış qiymətə qarşı qiyməti 10-20% artırır, 
sonra isə tədricən bu qiyməti alıcı üçün mümkün ola bilən səviyyəyə qə-
dər sövdələşməklə aşağı salır. 

İdxalat qiymətinin hesablanması aşağıdakı qaydaları nəzərdə tutur: 
1. Lazım olan malın əsas istehsalçı firmalardan mal göndərilməsi 

haqqında təklif sorğusu edilir. Bunun üçün istehsalçıların ünvanına arzu 
edilən mala olan texniki-iqtisadi tələblər və mal göndərişinin əsas şərtləri 
göndərilir. 

2. Cavab kimi kommersiya təklifini (ofertanı) aldıqdan sonra əv-
vəlcədən hazırlanmış cədvələ təklif olunan malın bütün texniki-iqtisadi 
ölçüləri, həmçinin göndəriş şərtləri və firma tərəfindən təklif olunan qiy-
mətlər yazılır. 

3. Hər bir firma haqqında bütün göstərilən məlumatlar dəqiqləşdir-
mələr vasitəsilə vahid bazisə gətirilir, son nəticədə hər bir firmanın ma-
lının qiymətinə gətirilib çıxılır. 

4. Cədvəldə olan qiymətlərdən ən minimalı sövdələşmələr üçün 
əsas olur və danışıqlar zamanı daha yüksək qiymətlərin aşağı salınması 
və onların cəlbedici idxalat qiymətlərinin səviyyəsinə çatdırılması üçün 
istifadə olunur. 

Şübhəsiz, qiymətlərin bütün hesablaşma cədvəlləri hər bir firma tə-
rəfindən ayrıca edilir və bu zaman ixracat və idxalat qiymətinin, malın və 
kommersiya dövriyyəsinin kontragentlərinin formalaşması nəzərə alınır. 

Bazis qiymətini, yəni təklif tarifinə qiyməti müəyyən etdikdən 
sonra, firma çoxsaylı danışıqlar prosesində bazis qiymətinin və ilkin tək-
lifə görə dəyişən digər kommersiya şərtlərinin səviyyəsini müəyyən edir. 
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Kontraktda danışıqlarda razılaşdırılmış: bazis qiymətləri və onun tərki-
binə daxil edilən elementlər (materiallara çəkilən xərclər, işçi qüvvəsinin 
dəyəri və qiymətin dəyişməyən hissəsi); kontraktın şərtlərinə uyğun ola-
raq sifarişlərin yerinə yetirildiyi müddətdə materialların qiymətləri və 
əməkhaqqı tarifləri (və yaxud qiymət indeksləri), həmçinin bu ölçülərin 
nəzərdə tutulmuş müddətlər üçün müəyyən olunması qaydası; material-
ların qiymətlərinin və əməkhaqqı tariflərinin və yaxud müvafiq qiymət 
indekslərinin dəyişməsinin müəyyən olunması üçün əsas olan mənbələr 
təsbit edilir. 

Materialların qiymətinin və əməkhaqqı tariflərinin dəyişməsindən 
asılı olan son qiymətin (P1) ölçüsü, adətən aşağıdakı düsturla müəyyən 
edilir: 

 
burada  P0 – bazis qiyməti; 
        A – material xərclərinin qiymətdə payı; 
        B – əməkhaqqının qiymətdə payı; 
        C – qiymətin dəyişməyən hissəsi; 
        a0 – materialların bazis qiyməti: 
        b0 – əməkhaqqının bazis tarifləri; 
        a1 – materialların dəyişən dövr ərzində qiyməti, yəni sifarişin 

yerinə yetirilmə vaxtı; 
        b1 – dəyişən dövr ərzində əməkhaqqı tarifləri. 
 
Fərz edək ki, hər hansı bir yerli firma dəyişən qiymətlər şərtilə di-

gər ölkənin toxuculuq fabriki üçün avadanlıq göndərilməsinə sifariş al-
mışdır. Sifarişin alınma tarixi – 2008-ci il, son göndəriş müddəti – 2009-cu 
ildir. Malgöndərən tərəfindən təklif olunan dəyişkənlik şərtləri (sürüşkən 
göstəricilər) qiymətin tərkib hissələrinin aşağıdakı bölüşdürülməsini 
müəyyən etmişdir: 

Materialların dəyəri (qara metallar) – 50% 
İşçi qüvvəsinin dəyəri                       - 35% 
Dəyişməyən hissə                              - 15% 
2008-2009-cu illər ərzində analitiklərin proqnozlarına görə mate-

rialların qiymətləri 16,9% artacaqdır, nominal əməkhaqqının tarifləri 
24,5% qaldırılacaqdır.  

Göstərilən məlumatlar əsasında və bazis qiymətini (P0) 100 şərti 
vahidə bərabər qəbul etməklə, dəyişkənlik (sürüşkənlik) düsturu əsasında 
qalxma faizini müəyyən etmək olar: 
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P1 - P0 = 117.1 – 100.0 – 17.1%, yəni kontrakt qiymətinin artım 

faizi 17,1% təşkil edəcəkdir. 
Kontraktı imzalayarkən sifarişçi ona maraqlı olur ki, bazis qiyməti 

mümkün qədər aşağı olsun, çünki buna müvafiq olaraq dəyişkən qiymət 
də aşağı olacaqdır. 

İxracat üçün yerinə yetirilmiş biznes-əməliyyatı, onun effektini (Ex) 
ixracat satışının həcmi ilə onun vahidinin satışına çəkilən məcmu xərc-
lərin fərqi kimi, yəni aşağıdakı düsturla göstərmək olar: 

Ex = Vx • Cvm • Cc - TCx, 
burada Vx – ixracatdan əldə edilən xalis hasilat; 
      Cvm – idxalatın (importun) valyuta effektivliyi əmsalı; 
       Cc - kredit təsiri əmsaslı;  
       TCx- məhsulun ixracatına çəkilən xərclər. 
Yerinə yetirilmiş biznes-əməliyyatının iqtisadi effektivlik əmsalı 

(Ce) düsturdan müəyyən edilir: 

 
Xarici ticarətin zərərsiz minimal yol verilə bilən son hədd qiyməti (Zx 

min), məsrəflərin məlum həcmləri zamanı aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 
 İxracatın 1,0 vahidinə çəkilən məsrəflərin maksimal yol verilən 

həddi aşağıdakı düsturla hesablanır: 
Zx max = Vx • Cvm • Cc (man/ədəd). 

Tam hesablamalardan sonra təklif olunan kontrakt qiymətinin fir-
manı nə dərəcədə qane etməsi haqqında qərara gəlmək lazımdır. Əgər 
alınan Zx min kontrakt qiymətindən azdırsa, bu, kommersiya şirkəti üçün 
əlverişlidir. Eyni cür maksimal yol verilə bilən məsrəflərin müəyyən 
olunması zamanı edilir. İxracat biznes-əməliyyatının keçirilməsindən 
əldə edilən nəticə bütün xərcləri ödəməli və müəyyən mənfəət gətirmə-
lidir, bu da firmanı qane edəcəkdir, iqtisadi effektivlik əmsalı isə 1,0 
səviyyəsindən yüksək olacaqdır. 

Bu zaman idxalat və ixracatın valyuta effektivliyi səviyyəsini 
nəzərə almaq çox vacibdir. 

Məlumdur ki, ixracatın valyuta effektivliyi əmsalını (Cvx) aşağıdakı 
düsturla müəyyən etmək olar: 

(1 ədədi dollarla) 

(doll./man.) 
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burada Vx – ixracatdan əldə edilən xalis hasilat; 
       TCx- məhsulun alınmasına çəkilən xərclər. 
İdxalatın valyuta effektivliyi əmsalı (Cvm) aşağıdakı düsturla 

müəyyən edilir: 

 

burada Zm – idxalat məhsulunun manatla qiymətləndirilən  dəyə-
ridir; 

       Vm- idxalat malının ödənişinə və onun sərhədə kimi gətirilmə-
sinə valyuta ilə çəkilən tam xərclərdir. 

Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, idxalatın valyuta effektivliyi 
əmsalı göctəricisi valyuta ilə daxilolmaların alıcılıq qabiliyyətini əks 
etdirir. 

İdxalat biznes-əməliyyatının keçirilməsindən alınan iqtisadi effekti 
(Em) aşağıdakı düsturla hesablayırlar: 

                             
     Beynəlxalq marketinq şöbəsinin işçilərinin qiymət dinamikasının 
təhlilini və onlara proqnozun edilməsini həyata keçirən zaman xarici ti-
carət qiymətlərinin indeksləşdirilməsi mexanizmindən və kommersiya 
düzəlişlərindən ustalıqla istifadə etmələri çox vacibdir. 

 Qiymət indeksləri - qiymət dinamikasını əks etdirən nisbi göstəri-
cilərdir. Qeyd olunduğu kimi, dövlət statistika orqanları ayrı-ayrı mallara 
və mal qruplarına daxili və xarici qiymət indekslərini nəşr etdirirlər. 
Qiymət indeksləri həmişə bazis ilini göstərməklə qeyd olunur ki, bunun 
da göstəricisi 100-ə bərabər tutulur. Fərdi (bir mal növü üzrə) və ümumi 
(mal qrupları üzrə) indeksləri fərqləndirmək lazımdır. 

Fərdi indeks konkret malın hesabat dövründəki (P1) qiymətinin 
bazis dövründəki (P0) olan nisbəti ilə müəyyən edilir və yaxud  

 
 Ümumi qiymət indeksi (Ip) aqreqat indeks bazasında aşağıdakı düs-

turla müəyyən edilir: 

 
burada q1 – hesabat dövründə satılan malların miqdarıdır. 

(doll./man.) 

(milyon man.) 
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Göstərilən düsturda: surət – hesabat dövründə satılan malların miq-
darının həmin dövrün qiymətlərinə vurulma hasillərinin cəmini, məxrəc – 
hesabat dövründə satılan malların miqdarının bazis dövrünün qiymət-
lərinə vurulma hasillərinin cəmini göstərir. 

Qrupvari və yaxud məcmu indeksinin, yəni bir neçə məhsul qrupla-
rının qiymətlərinin hərəkətini xarakterizə edən indeksin hesablanması, 
«çəki ölçüləri sxemi», yəni ayrı-ayrı mal qruplarının dəyərlərinin bütün 
malların dəyərində olan xüsusi çəkisi əsasında həyata keçirilir. 

Misal kimi, ingilis xarici ticarət qiymətlərini nəzərdən keçirmək 
olar ki, bunların bazasını ixracat və idxalat qiymətləri təşkil edir. İndeks-
lərin hesablanması üçün istifadə edilən qiymətlər və yaxud daha dəqiq 
desək, orta dəyərlər, Böyük Britaniyanın gömrük statistikasından gö-
türülmüşdür. 

İndekslərin hesablanması üçün 89 mal qrupu üzrə göstəricilərdən 
istifadə edilmişdir. Hər bir belə qrup üçün ixracat və idxalatın ümumi də-
yəri müvafiq miqdara və yaxud yükə bölünür. Bu yolla alınmış orta qiy-
mətlər və yaxud mal qruplarının dəyərləri bazis ilindəki çəki sxeminə 
əsasən ümumi orta çəkili dəyərə gətirilir. Böyük Britaniya statistikası tə-
rəfindən istifadə edilən çəki sxeminə əsasən ixracatın (idxalatın) ümumi 
dəyəri 1000-ə bərabər tutulur və şəkildə göstərildiyi kimi iriləşdirilmiş 
mal qrupları üzrə bölüşdürülür (şəkil 10.1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Səkil 10.1. Böyük Britaniyanın ixracat və idxalat qiymət 
 indekslərinin çəki sxemi 1 

                                                
1 Çəki sxemində qrupvarı indekslərin cəmi 1000-dən azdır, çünki bölüşdürülməyən 
qalıq da mövcuddur. 

 1 

108 

2 

60 

3 

65 

1000 

4.1 

8.9 

4.2 

180 

4 

755 

4.3 

349 

4.4 

137 

İdxalat qiymətləri indeksi 
Məcmu indeks 
 

 1 

70 

2 

27 

3 

110 

1000 

4.1 

132 

4.2 

149 

4 

764 

4.3 

361 

4.4 

123 

İxracat qiymətləri indeksi 
Məcmu indeks 
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1. Ərzaq, içkilər və tütün məmulatları 
2. Xammal materialları, heyvan və bitki mənşəli yağlar və piylər 
3. Yanacaq 
4. Emal sənayesinin bütün sahələrinin məhsulları 
4.1. Sənayenin kimya və əlaqədar sahələrinin məhsulları 
4.2. Qara və əlvan metallar, sellüloz, kağız və sair yarımfabrikatlar 
4.3. Maşınqayırma məhsulları, elektrotexnika məmulatları və nəqliyyat 

vasitələri daxil edilməklə 
4.4. Sair hazır məmulatlar 
 
Bu üsulla aydan-aya hesablanmış ixracat və idxalat qiymətləri 

indeksləri ingilis xarici ticarətinin il ərzindəki strukturuna uyğun olaraq 
seçilmiş mal dəstlərinin ümumi dəyərində baş verən dəyişmələri qeyd 
edirlər. Digər ölkələrin xarici ticarət indeksləri özlərinə uyğun xüsusiy-
yətlərə malikdirlər, lakin hesablama metodikasına görə onlar, bir qayda 
olaraq, nəzərdən keçirilmiş ingilis indekslərindən heç də fərqlənmir. 

Kommersiya düzəlişlərindən istifadə olunması, hesablama üçün 
cəlb edilən bütün rəqib materiallarının qiymətlərinin malların əldə 
edilməsinin vahid kommersiya şərtlərinə gətirilməsi deməkdir. Bu 
məqsədlə rəqib materiallardan biri etalon kimi qəbul edilir, digərləri isə 
müqayisə olunan səviyyəyə gətirilir, yəni etalon kimi qəbul olunmuş 
analoqun (oxşar materialın) əldə edilməsinin kommersiya şərtlərinə dü-
zəlişlərin edilməsini nəzərə almaqla müvafiq dəyişmələr aparılır. 

Daha vacib və geniş yayılmış kommersiya düzəlişlərinə - sövdələş-
mələrə, göndərilmə müddətinə, rəqib materialın tarixinə, seriyalılığa və 
ödəniş şərtlərinə edilən düzəlişlər aid edilə bilər. 

 Sövdələşmələrə düzəlişlər – ilkin qiymətdən, adətən artırılmış-
dan, edilən güzəştdir. Artırılmanın ölçüsü adətən bir sıra amillərdən, o 
cümlədən, istehsalat və satış məsrəflərinin ölçüsünün qiymətləndirilmə-
sindən (kommersiya və valyuta risklərinin ödənilməsini, istehsal və satış 
zamanı mümkün ola bilən səhvləri nəzərə almaqla) birbaşa asılıdır. 
Qiymətin artırılma səviyyəsi həmçinin, rəqiblərdə yaranmış qiymətlər-
dən, firmaların məhz sizin sifarişinizi almaq marağının olmasından asılı-
dır. Firmanın maliyyə vəziyyəti, onun nüfuzu və dünya bazarında tanın-
ması, imici, alıcılara olan münasibət, satıcı ölkədə olan iqtisadi və siyasi 
vəziyyət, hökumət subsidiyalarının alınması ehtimalı və bir çox digər 
amillər də böyük təsir göstərir.  

 Göndəriş müddətinə düzəlişlər də çox vacibdir və onlar istehsa-
lat məsrəflərinin səviyyəsini müəyyən edirlər (xüsusilə söhbət unikal ma-
şınqayırma avadanlığından gedəndə). Göndəriş müddətinə edilən düzə-
lişin ölçüsü, yəni istehsalat məsrəflərində məhsulun hazırlanması müddə-
tində nominal əməkhaqqının və materiallara olan qiymətin dinamikası, 
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sifariş olunan məhsulun istehsalat prosesinin uzunmüddətliliyindən və 
istehsalçı ölkədəki inflyasiyanın templərindən birbaşa asılıdır. 

2006-cı ildə 2008-ci il üçün avadanlıq göndərilməsinə dair kontrak-
tın imzalandığı vaxt və 2006-2008-ci illər ərzində qiymət artımı 11% qə-
bul edilsə, müddətə edilən düzəliş üç il üçün üçüncü dərəcəyə artırılma-
lıdır, yəni: K = 1,113 və yaxud K = 1,37. Bu düzəliş əmsalını nəzərə 
almaqla 2008-ci ildə göndərişin qiyməti bərabərdir: Pg = 1,37 • P0, bu-
rada P0 – 2006-cı il səviyyəsində istehsalat məsrəflərinə daxil edilən 
qiymətdir.  

 Rəqib materialın tarixinə edilən düzəliş. Dünya qiymətlərinin 
səviyyəsini müəyyən edərkən və sonradan bunun əsasında ixracat və id-
xalat qiymətlərini hesablayarkən, müasir rəqib materiallar çatmayanda, 
hesablamalara əvvəlki illərin oxşar materiallarının qiymətləri cəlb edilir. 
Bu qiymətlər, malgöndərən ölkənin müvafiq ixracat qiymətləri indeks-
lərini və qiymətin ifadə olunduğu valyutanın alıcılıq qabiliyyətinin dəyiş-
məsini nəzərə almaqla, xarici ticarət qiymətinin müəyyən olunduğu ilin 
səviyyəsinə çatdırılır. 

Fərz edək ki, 2008-ci ildə hər hansı bir malın xarici ticarət qiymə-
tinin hesablanması üçün 2002-ci ilin iki oxşarların qiymətləri cəlb edilib-
dir: ingilis malgöndərəninin funt sterlinqdə qiyməti və yapon firmasının 
iyenada qiyməti. 

2002-2008-ci illər ərzində ingilis və йapon ixracat qiymətləri in-
deksləri (milli valyutada ifadə olunmuş qiymətlər əsasında hesablanmış), 
aşağıdakı kimi dəyişmişdir: 

 
Ölkə 2002-ci il 2008-ci il 2002-2008-ci illər 

ərzində 
dəyişmələr, %-lə 

Böyük Britaniya 100.0 147.0 +47.0 
Yaponiya 100.0 83.8 -16.2 

  
Əgər bu illər ərzində valyuta kurslarının dollarla olan dəyişmələrini 

nəzərə alsaq, mallara olan ixracat qiymətlərinin dəyişməsi başqa cür 
olacaqdır. 

2002-2008-ci illər ərzində funt sterlimqin məzənnəsi 1 f.st. görə 
2.3263-dən 1.4670 doll. azalmış, yapon iyenasının məzənnəsi 1 doll. görə 
226.74-dən 168.52 azalmışdır. Bundan asılı olaraq milli valyutaların də-
yərinin dollarla dəyişməsini nəzərə almaqla qiymətlərin artımı aşağıdakı 
kimi hesablana bilər: 

İngilis indeksi funt sterlinqin dollarda dəyişməsinə düzəlişlə: 
2002-ci ildə - 100.0 • 2.3263 = 232.63; 
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2008-ci ildə - 147.0 • 1.4670 = 215.65. 
232.63 = 100 qəbul etsək, 2008-ci ilin indeksini alarıq: 

 
 
 
 
 
 
 
Yapon indeksi iyenanın məzənnəsinin dollarla dəyişməsinə dü-

zəlişlə: 
 

 
 

 
0.4410 = 100 qəbul etsək, 2008-ci ilin indeksini alarıq: 

 
Bu zaman şərtə görə dollar ödəniş valyutası olduğu üçün, ingilis qiy-

məti nəinki 47% artmamış (ixracat qiyməti indeksinin milli valyutada art-
ması), əksinə 7,3% azalmışdır (100% - 2002-ci ildə və 92,7% - 2008-ci ildə). 

İyenanın məzənnəsinin artması nəticəsində dollarla ifadə olunmuş 
yapon malının qiyməti də 12,7% artmışdır (112,7% - 100,0%), milli val-
yutada isə ixracat qiymətlərinin yapon indeksi nəzərdən keçirilən müddət 
ərzində 16,2% azalmışdır. 

Göstərilən misaldan göründüyü kimi, valyuta amilinin xarici ticarət 
qiymətlərinin dinamikasına və səviyyəsinə təsiri çox güclüdür. 

 Seriyalılığa görə düzəliş. Buraxılan məhsulun vahidinə olan 
istehsalat və tədavül xərclərinin azalması və bunun malın istehsal və satış 
həcmlərinin artması ilə müşayiət olunması, seriyalılıq üçün güzəştlərin, 
başqa sözlə, miqdardan asılı olaraq məmulatın qiymətindən edilən gü-
zəştin tətbiq olunmasına əsas verir. Bu cür güzəştlər xüsusilə qeyri-stan-
dart unikal məhsulların satışı zamanı çox vacibdir. 

Göndərişin seriyalılığına düzəliş əmsalının hesablanması aşağıdakı 
qaydada həyata keçirilir. 

2002-ci ildə - 

2008-ci ildə - 
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1. Vahid avadanlığın qiyməti (P) düsturla müəyyən edilir: 
P = V + C + N, 

burada V –layihələşdirilmənin və ləvazimatın hazırlanmasının 
dəyəri; 

       C – maşının hazırlanmasına çəkilən xərclər; 
       N – qiymətin dəyişməyən hissəsi (mənfəət, amortizasiya 

ayırmaları, əlavə xərclər). 
2. Seriyalı göndəriş zamanı layihələşdirmə və ləvazimatların qu-

raşdırılması artıq bütün seriya üçün bölüşdürülür. Müvafiq seriyalılığa 
görə materialların və komplektləşdirici məmulatların alınmasına görə 
edilən güzəştlər, material xərcləri paylarının azaldılması və əmək məh-
suldarlığının artımı nəticəsində əmək məsrəflərinin aşağı salınması hesa-
bına istehsalat məsrəfləri müvafiq olaraq azalır. 

Bu cür azalmanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi və yaxud, başqa 
sözlə, vahid məhsuldan seriyalı məhsula keçid zamanı qiymətin (Pn) 
dəyişməsi aşağıdakı düsturla müəyyən edilə bilər: 

 
burada n – seriyada olan maşınların sayı; 

 M – material və avadanlıqların I kəmiyyətində payı; 
 C1 – material və komplektləşdirici məmulatlar məsrəflərinin orta 
dəyərinin sifarişin seriyalılğı hesabına azalmasını nəzərə alan əmsal; 
 C2 - əmək məsrəflərinin azalmasını nəzərə alan əmsal. 

 Ödəniş şərtlərinə edilən düzəlişlər. Kontrakt münasibətlərini 
rəsmiləşdirərkən tərəflər hesablaşma formasına: ödənişlərin nağd qayda-
da rəsmiləşdirilməsinə, avans ödənişlərinə, möhlətli ödənişlərə, kreditə, 
qarışıq formada və digər formalara xüsusi diqqət yetirirlər. 

Məsələn, firma sifarişçiyə illik 7% hesabı ilə 6 il müddətinə kredit 
vermişdir. Kreditin ödənişi – mal göndərilməsindən yarım il sonra 12 ya-
rımillik ödənişlərlədir. İxracatçının nağd ödənişinin payı – 25%, kredit 
hissəsi – 75%-dir. Bu şərtlərə əsasən kreditin dəyəri kreditin ümumi də-
yərində faizlə 22,75% təşkil edəcəkdir. Kreditin dəyərinin hesablanması 
düsturla müəyyən edilir: 

 
burada n- yarımilliklərin sayı; 
       K – kreditin illik faizidir. 
 Kontrakta daxil edilən kreditin gizli hissəsi aşağıdakı tərkib 

hissələrindən ibarətdir: 
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 bankdan kredit alınmasına firmanın çəkdiyi  
    xərclər – şərti olaraq müəyyən edək                 4,06% 

 kreditin sığortalanmasının dəyəri  
    (sığortalanma mükafatı)                                    1,50% 

 kreditin alınması ilə bağlı olan digər  
    xərclər                                                               3,56% 
  
    cəmi                                                                   9,12%                  
 
Nağd qaydada alış həyata keçirilərkən kontraktın qiyməti də bu 

ölçüdə - 9,12% azaldılmalıdır. 
Avans ödənişləri, müəyyən dərəcədə, malgöndərənin idxalatçı tərə-

findən kreditləşdirilməsi formalarından biridir. Buna görə də avans ödə-
nişləri zamanı hər hansı bir malın qiyməti, bir qayda olaraq, avanssız 
göndərilən oxşar malın qiymətindən aşağı olur. 

 Avans ödənişlərinə qarşı düzəlişlərin (Da) hesablanması, bir qayda 
olaraq, aşağıdakı düsturla müəyyən edilir: 

 
burada Kb – ixracat əməliyyatlarını kreditləşdirən zamanı hazırkı 

ölkə üçün və hazırkı dövrə bank faizinin ölçüsü; 
a1, a2, ... an – avans ödənişlərinin bazis qiymətinə faizlə ölçüləri; 
t1, t2, ... tn – avanslaşdırma müddətləri aylarla. 
Bütün adları çəkilən düzəlişlər həm mütləq dəyər ifadəsilə - 

qiymətlə cəmləşdirilirlər (mütləq düzəlişlər), həm də nisbi düzəlişlər 
(düzəliş əmsalları) şəklində istifadə olunur. 

Yuxarıda göstərilən düzəlişlərlə hesablanmış qiymət aşağıdakı 
düsturla müəyyən edilə bilər: 

 
burada Pd – kommersiya şəraitində əlavə düzəlişlər nəzərə alın-

maqla qiymət; 
        P – rəqib materialda göstərilən qiymət; 
       ∑n – düzəlişlərin mütləq dəyər ifadəsi ilə verilmiş məbləği; 
       Ə1, Ə2, ... Ən - əmsallar şəklində edilən düzəlişlər. 
Kommersiya düzəlişlərinə, yüklərin daşınıb gətirilməsi zamanı 

mövcud şərtləri və dəyəri nəzərə alan düzəlişləri də aid eləmək lazımdır. 
Əgər, misal üçün, mal SİF şərtilə göndərilirsə, onda onun qiymətinə 
dəniz fraxtının və sığortalanmanın dəyəri əlavə olunur. Beləliklə, SİF 
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bazis şərtləri istifadə olunarkən, satıcı borcludur: öz hesabına malı yük-
lənmə limanına çatdırmalı, lazımi gəmini fraxtlamalı, malı gəminin içəri-
sinə yükləməli, malın çıxarılması ilə bağlı olan bütün yığım və vergiləri 
ödəməli və malı sığortalamalıdır. Aydındır ki, bütün bu xərclər malın 
qiymətinə daxil edilir. 

 
§ 10.7. Gömrük əməliyyatları 

 
 Beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti alqı-satqı yolu ilə həyata ke-

çirilən malların dövlət sərhədlərindən keçirilməsi zəruriyyəti ilə bağlıdır. 
Bu keçirilmə gömrük əməliyyatları – malların ixracatı (eksport) və idxa-
latı (import) zamanı dövlətin maraqlarının qorunması üçün lazım olan bir 
sıra rəsmi hərəkətlərlə müşayiət olunur. 

Gömrük əməliyyatları xüsusi dövlət orqanı olan müəssisə - gömrük 
xidməti və yaxud gömrük tərəfindən həyata keçirilir.  

Gömrüyün əsas təyinatı dövlət sərhədini keçən yüklərə nəzarətin 
edilməsi və gömrük ödənişlərinin alınmasından ibarətdir. 

 Gömrüklər, sərhədi keçmə məntəqələrində, xaricə göndərilən li-
manlarda və şəhərlərdə yerləşirlər. Dəmiryolu, dəniz, hava limanı göm-
rükləri mövcuddur. 

Gömrük xidmətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 
- gömrük qanunvericiliyinə əməl olunmasının yoxlanılması; 
- gömrük yoxlamasının (yükə baxışın) həyata keçirilməsi; 
- qaçaqmala (kontrabanda) qarşı mübarizə; 
- idxalata və ixracata qadağa olunmuş malların müsadirə olunması; 
- gömrük ödənişlərinin alınması; 
- gömrük qanunvericiliyinin pozulmasına görə cərimələrin qo-

yulması; 
- yüklərin müvəqqəti saxlanılmaya qəbul edilməsi; 
- ixrac və idxal olunan malların uçotunun aparılması. 
Gömrüyün işi, sərhədi keçən şəxslər tərəfindən bir sıra formallıq-

lara əməl olunmasını nəzərdə tutur: gömrük bəyannaməsinin təqdim 
olunması, malın mənşəyi, ixracat və yaxud idxalat lisenziyaları, sanitar 
nəzarətindən keçmə və s. barədə sənədlərin verilməsi. 

Bizim gömrük qanunvericiliyinin tam həcmdə fəaliyyət göstərdiyi 
Azərbaycan dövlətinin bir hissəsi, gömrük ərazisi adlandırılır. Bu, öl-
kənin topraq ərazisi, onun daxili və ərazi suları, müvafiq hava sərhəd-
ləridir. 

Gömrük ərazisinin xaricində azad gömrük zonaları mövcuddur. Bu 
zonalarda, malların idxalatına və ixracatına əlverişli şərait yaradan xüsusi 
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gömrük rejimi tətbiq olunur. Bu, ilk növbədə, gömrük ödənişlərindən və 
vergilərindən azad olunmadır. Azad gömrük zonaları bir qayda olaraq 
ölkənin o rayonlarında müəyyən olunurlar ki, orada iqtisadiyyatın qaldı-
rılması üçün fövqəladə tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruriyyəti vardır. 

Yüklərin ixracatı və idxalatına qarşı gömrük qanunvericiliyi ilə nə-
zərdə tutulan bütün rəsmiyyətlərin yerinə yetirilməsi - gömrük təmizlən-
məsi adlandırılır. 

Məqsədəuyğun olardı ki, gömrük təmizlənməsi ixracatçı və idxa-
latçı tərəfindən hərənin öz ölkəsində təşkil edilsin: ixracatçı ixrac zamanı, 
idxalatçı – malın idxalı zamanı. 

Gömrük təmizlənməsi zamanı gömrük yoxlanışı – yükün, şəxsi əş-
yaların, nəqliyyat vasitələrinin ixracının, idxalının və yaxud tranzitinin 
qanuniliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə yoxlanılmasından,  həmçinin 
gömrük ödəmələri üçün əşyaların xarakteristikalarının müəyyən edilmə-
sindən ibarətdir. 

Gömrük ödənişlərinin aşağıdakı növləri mövcuddur: 
- gömrük rüsumu; 
- gömrük rəsmiləşdirilməsinə, malların saxlanılmasına və müşayiət 

olunmasına, məlumatlandırma və məsləhət verməyə, lisenziyanın veril-
məsinə görə gömrük yığımları; 

- aksizlər; 
- əlavə dəyər vergisi. 
Gömrük rüsumu – gömrük ödəmələrinin əsas növlərindən biridir. 

O, malların idxalı və dövlətin gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara 
ixracı zamanı alınan pul yığımıdır. 

Gömrük rüsumları – ixrac olunan (eksport), idxal olunan (import) 
və tranzit (malların ölkənin ərazisindən keçirilməsinə görə) rüsumlara 
bölünürlər.  

Eksport gömrük rüsumları dövlətin ixracat hesabına gəlirlərinin 
artırılmasına xidmət edir. Onlar həmçinin malların daxili bazara göndə-
rişini həvəsləndirirlər. 

İmport gömrük rüsumları (onları bəzən import tarifləri adlandırır-
lar) ölkə daxilində xarici malların qiymətlərinin artırılmasına və bununla 
da həmin malların yerli mallarla müqayisədə rəqabətqabiliyyətinin aşağı 
salınmasına xidmət edirlər (himayədarlıq - proteksionizm siyasəti). 

 Gömrük rüsumları malın hər bir ölçü vahidindən (spesifik rüsum-
lar) və yaxud malın qiymətindən müəyyən faizlə (advolar rüsumlar) 
tutulurlar. 
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Gömrük rüsumlarının dərəcələri (stavkaları) –gömrük tarifində 
göstərilir ki, bu sənəddə malların siyahısı və onların uyğun rüsum dərəcə-
ləri (onlar bir mal üçün bir neçə sayda ola bilərlər) öz əksini tapır. 

Ən aşağı dərəcələr – preferensial dərəcə adlandırılır. Bunlar daha 
əlverişli rejim tətbiq edilən ölkələrdən daxil olan mallara tətbiq olunur. 

Daha yüksək dərəcələr – baş dərəcələr adlandırılır.  Bunlar daha əl-
verişli rejim tətbiq edilməyən ölkələrdən daxil olan mallara tətbiq olunur. 

Əgər dərəcələr lap yüksəkdirlərsə və bunula da onlar beynəlxalq 
kommersiyanı əlverişsiz edirlərsə, həmin dərəcələr qadağan edən dərə-
cələr adlandırılır. 

 Yüklərin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün əsas – gömrük bə-
yannaməsidir. Bu, sərhəddən keçirilən yük haqqında məlumata malik 
olan, yükü keçirən şəxs tərəfindən imzalanan və gömrük işçisi tərəfindən 
icazə verilən sənəddir. 

Yükün dövlət sərhədindən qanuni şəkildə keçirilməsi üçün yükü 
keçirən şəxs borcludur: 

- yükü və nəqliyyat vasitələrini bəyan etməli;  
- gömrük orqanına bütün lazımi sənədləri və məlumatları təqdim 

etməli; 
- gömrük orqanının tələbinə əsasən yükü və nəqliyyatı təqdim et-

məli; 
- gömrük ödəmələrini verməli; 
- gömrük orqanına onun işində lazımi yardım etməli və gömrük 

qaydalarının pozulmasına yol verməməlidir. 
Belə pozuntulara, məsələn, sənədlərin təqdim edilməməsi, yükün 

üstünün açılmaması, nəqliyyatın özbaşına keçməsi kimi pozuntular aid 
edilə bilər. 

Gömrük qaydalarının pozulmasına görə gömrüyün vəzifəli şəxsləri 
cərimələr (xəbərdarlıq, cərimə, malın və nəqliyyat vasitəsinin müsadirə 
olunması, lisenziyadan məhrumetmə) tətbiq edə bilərlər. 

Sərhədi keçən mallar və nəqliyyat vasitələri üçün gömrük qaydaları 
ilə bir sıra gömrük rejimləri müəyyən olunmuşdur: 

1.  İdxal (import) – ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən mallar 
gömrük ödəmələri edildikdən sonra həmin ərazidə daimi olaraq qalır (on-
ların ixracatı haqqında öhdəliyin olmaması şərtilə); 

2. Təkrar idxal (reimport) - əvvəllər ixrac olunan mallar rüsumlar 
və vergilər ödənilmədən yenidən ölkəyə gətirilir. 

3. Tranzit – mallar gömrük rüsumları və vergilər ödənilmədən öl-
kənin (o cümlədən, xarici dövlətin ərazisindən) iki gömrük orqanının nə-
zarəti altında hərəkət etdirilir. 
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4. Gömrük anbarı – idxal olunan mallar gömrük rüsumları və ver-
gilər tutulmadan gömrük nəzarəti altında saxlanılır. 

5. Rüsumsuz ticarət mağazası - mallar gömrük nəzarəti altında 
gömrük rüsumları və vergilər tutulmadan ölkə ərazisində (aeroportlarda, 
limanlarda) satılır. 

6. Malların müvəqqəti ixracı və idxalı – gömrük ərazisində və ya-
xud onun kənarında rüsumlar və vergilərdən tam və ya qismən azad olun-
maqla mallardan istifadə olunmasına icazə verilir. 

7.  İxrac (eksport) – gömrük ödənişləri ödənildikdən sonra ölkənin 
gömrük ərazisindən kənara çıxarılır (bu malların həmin əraziyə gəti-
rilməsi öhdəliyinin olmaması). 

8. Təkrar ixrac (reeksport) - əvvəllər ölkəyə idxal olunan mallar 
gömrük rüsumları tutulmadan və yaxud idxal rüsumlarını qaytarmaqla 
gömrük ərazisindən çıxarılır. 

9. Maldan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi – malın yiyəsi ondan 
gömrük rüsumları və vergiləri tutulmadan imtina edir. 

Malın məhv edilməsi – xarici mallar gömrük rüsumları və vergiləri 
tutulmadan gömrük nəzarəti altında məhv edilir və yaxud istifadəyə ya-
rarsız hala salınır. 
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XI ФЯСИЛ. BİRJA, YARMARKA-SƏRGİ  
VƏ HƏRRAC (AUKSİON) TİCARƏTİNİN 

SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

§ 11.1. Биръанын нювляри 
 

Ямтяя истещсалынын инкишафы тядавцл сферасына хейли щяжмдя ям-
тяяляр жялб етмишдир ки, бу да ейнитипли ямтяя базарларынын тябии йолла 
формалашмасына эятириб чыхармышдыр. Тижарят просесинин тякмилляшдирил-
мяси бу базарлары даими олараг фяалиййят эюстярян биръалара чевирмиш-
дир. Илкин ири биръалар ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Авропада йаранмышдыр. 
Йцз ил сонра ямтяя биръалары Америкада да йаранмаьа башлады.  

Биръалар мащиййят етибариля, мцштярилярин тапшырыглары вя онларын 
щесабына ишляйян ири васитячи тяшкилатлардыр. Биръалар тижарятдя минерал вя 
кянд тясяррцфатынын хаммал ямтяяляри, щабеля илкин емал мярщялясиндя 
олан мящсуллар вя йарымфабрикатлар цзря ихтисаслашырлар. Биръалар ва-
ситясиля 67 нювдя реал ямтяянин 20-30%-и алыныр вя сатылыр; онун йердя 
галан щиссяси биръадан кянар дювриййядя мцбадиля олунур. Ейни 
заманда биръаларда дяйяр дювриййясинин 92-98%-ни тяшкил едян (бу ися 
реал ямтяялярля бцтцн дцнйа тижарят дювриййясини ящямиййятли дяряжядя 
цстяляйир) бюйцк щяжмдя мющтякирлик ямялиййатларыны да щяйата 
кечирилир. Мющтякирлик ямялиййатлары реал ямтяянин ялдя едилмяси вя йа 
сатылмасы цчцн щяйата кечирилмир, онлар бу ямтяялярин каьыз вя йа 
електрон символлары иля щяйата кечирилир вя бу заман мягсяд гиймятляр 
арасындакы фяргдян файдаланмаг вя йа реал ямтяянин гиймятинин 
дцшмясиндян сыьорталанмагдан ибарят олур. Биръалар васитясиля дцнйа 
тижарятинин нисбятян мящдуд щиссясинин щяйата кечирилмясиня бахма-
йараг, бу дювриййя мцяййян ямтяяляр цзря тяляб вя тяклифин нисбятини 
мцяййян етмяк вя биръа гиймятлярини (биръа катировкалары) дцнйа гий-
мятляринин индекси щесаб етмяк цчцн кифайятдир.  

Тарихян инкишаф еля эетмишдир ки, биръаларын яксяриййяти Лондон, 
Парис, Щамбург, Амстердам, Антверпен, Нйу-Йорк, Чикаго, Вини-
пег, Токио, Иокощама, Сингапур, Сидней вя с. кими ири тижарят мяркяз-
ляриндя жямлянмишдир.  

Биръаларын ямтяя мцбадилясинин мяркязляри кими чыхыш етдийи реэион-
ларын сярщядляриндян асылы олараг, онлар милли вя бейнялхалг характер 
дашыйа биляр. Онларын арасында бир вя йа бир нечя ейнитипли ямтяялярля 
ямялиййатлар апарылан ихтисаслашдырылмыш вя щям ейни типли ямтяялярин 
эениш даиряси, щям дя кянд тясяррцфаты характерли, минерал тяркибли вя 
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сянайе истещсалы олан мцхтялиф типли ямтяялярля ямялиййатлар апармаьа 
имкан верян универсал биръалар да вар.  

Азярбайжанда вя диэяр МДБ юлкяляриндя 90-жы иллярин яввялляриндя 
дахили вя харижи тижарятин либераллашдырылмасы иля ялагядар юзлярини биръа 
адландыран миндян чох васитячи тяшкилат ортайа чыхды. Онлар практики 
олараг, юзцндя тяйин олунмамыш тижарят гайдаларына малик олан вя 
даща чох ачыг типли щярраж торгларына бянзяйян чохямтяяли васитячи 
мяркязлярини якс етдирирдиляр. Вахт ютдцкжя беля биръаларын сайы ящя-
миййятли дяряжядя ихтисар олунду, онларда тижарят даща низамланмыш 
характер дашымаьа башлады, лакин онларын щазыркы фяалиййяти сивилиза-
сийалы биръа тижарятиндян щяля ки, узагдыр. 

Биръалар тяшкилалти-щцгуги нюгтейи-нязярдян ачыг вя хцсуси нювляря 
айрылырлар. Ачыг биръалара дювлят вя бялядиййя тяшкилатлары тяряфиндян 
башчылыг едилир. Онларын фяалиййяти ганунлар вя башга норматив актларла 
тянзимлянир вя ачыг характер дашыйыр. Ачыг биръалар континентал Ав-
ропа юлкяляриндя йайылмышдыр вя юз фяалиййятляринин мигйасына эюря 
ясасян реэионал характер дашыйырлар. Беля биръаларын цзвляри адятян ири 
компанийаларын рящбярляридирляр. Онларда сазишляри щям биръанын 
цзвляри, щям дя башга сащибкарлар баьлайа билярляр. Щям цзвляр, щям 
дя кянар сащибкарлар биръайа адятян ямялиййатларда иштирака эюря сабит 
мябляь, щабеля щяйата кечирилмиш сазишлярин дяйяринин мцяййян фаизини 
юдяйирляр. Бу вясаитляр биръаларын ишинин малиййяляшдирилмясиня сярф 
олунур. 

Хцсуси биръалар адятян мящдуд сайда цзвляри олан гапалы типли 
сящмдар жямиййятляр формасында йарадылыр. Биръалар онун функсийа-
ларыны, онун структуруну, идаряетмя гайдасыны, фяалиййятдя олан цзвля-
рин тяркибини, онларын кянарлашдырылмасы вя йени цзвлярин гябул олун-
масы гайдасыны мцяййян едян юз низамнамяляри ясасында ишляйирляр. 
Биръанын цзвляри юз брокер конторларына маликдирляр, бурайа билаваситя 
сазишляр баьлайан брокерляр, онларын кюмякчиляри вя башга кюмякчи 
щейят дахил олур.  

Биръа ямтяялярин алгы-сатгысы цзря бирбаша сазиш баьламыр; бу 
ямялиййатлары онун цзвляри юз брокерляри васитясиля щяйата кечирирляр. 
Биръанын цзвляри дивидендляр ялдя етмирляр, амма биръада щяйата кечи-
рилмиш ямялиййатларын мябляьиндян мцяййян фаиз айырараг онун хид-
мятляриндян истифадя едирляр. Биръанын цзвляри юз мцштяриляриндян он-
ларын реал ямтяялярля ямялиййатларын вя йа мющтякирлик ямялиййатларынын 
щяйата кечирилмясиня эюря мцкафат алырлар. Биръанын цзвляри щямчинин 
юз щесабларына мющтякирлик ямялиййатлары щяйата кечиря билярляр вя яэяр 
буну уьурла щяйата кечирсяляр, ялавя мянфяят ялдя едирляр.  
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Konyunktur və marketinq tədqiqatlarının aparılması ilə müşayiət 
olunan topdansatış ticarətin daimi olaraq yeni forma və metodlarının ax-
tarılması vasitəçi-kommersiya firmalarına kəskin rəqabət mübarizəsində 
möhkəm yer tutmağa imkan verir. Məhz topdansatış ticarətin səmərəli 
formalarında – birjaların, yarmarkaların, sərgilərin, hərracların işlərində 
iştiraketmə, ticarət strukturlarına kommersiya fəaliyyətinin bütün 
sahələrində və istiqamətlərində aparıcı mövqe tutmağa imkan verir.  

Topdansatış ticarətin müxtəlif formaları arasında birja ticarəti 
xüsusi yer tutur. 

Birja ticarəti qiymətli kağızlar, valyuta ilə və yaxud standartlar və 
nümunələr üzrə topdansatış ticarətin həyata keçirildiyi təşkilati cəhətdən 
rəsmiləşdirilmiş nizamlı bazar vasitəsilə özünü göstərir. Məhz birja 
ticarəti bazar qiymətlərinin formalaşmasının mənbəyi və bazarın vəziy-
yəti barədə kommersiya informasiyasının alınmasının əsas mənbəyidir; 
buna görə də o, topdansatış bazarın qiymətyaranma prosesində əhəmiy-
yətli rol oynayır. Bununla yanaşı, birja ticarəti çoxcəhətli alqı-satqı pro-
sesinin reallaşdırılmasında təşkiledici rol oynayır və bu da topdansatış ti-
carətin planlaşdırılmasında nizamlanma elementlərinin eyni zamanda 
tətbiqi ilə müşayiət olunur. Sahibkarların iqtisadi savadının artırılmasında 
birjanın böyük əhəmiyyətini də danmaq olmaz. 

Birja ticarətinin ənənəvi topdansatış ticarətdən fərqli cəhətləri 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

 birja sövdələşmələrinin daimi olaraq öz işini bərpa etməsi, on-
ların yüksək təşkilatçılığa malik olması, birja ticarətinin sövdələşmələrin 
qoyulmuş qaydalara əsasən və ciddi olaraq eyni bir vaxtda və müəyyən 
olunmuş yerdə aparılması; 

 mallara standartların və onların standarta uyğun mallarla əvəz 
edilməsinin müəyyən olunması üzrə; nümunəvi kontraktların işlənilməsi 
üzrə; qiymətlərin müəyyən edilməsi (kotirovka) üzrə; reklam-informa-
siya fəaliyyəti və birja ticarətinin digər istiqamətləri üzrə böyük ilkin iş-
lərin aparılması; 

 fərqli cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, birja ticarəti keyfiy-
yətcə müqayisə olunan və əvəz edilə bilən həmcins mallarla kütləvi qay-
dada həyata keçirilir. Ticarət prosesində satılan malların minimal par-
tiyası müəyyən olunur. Məsələn, London əlvan metallar birjasinda mis, 
sink, qurğuşun partiyası üçün standart partiyalar – 25 t, qalay üçün – 5 t 
müəyyən edilmişdir.  Çikaqo əmtəə birjasinda alışa və satışa təklif olunan 
taxılın standartlaşdırılmış miqdarı 5000 buşeldir və 1 buşel 27,2 kq 
olduğu halda, bir kontrakt üzrə taxıl göndərişi 136 tona bərabərdir. 
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Birja ticarəti üçün minimal partiyanın müəyyən edilməsinin üstün-
lüyü aşkardır, çünki bu, ticarəti qısaldır, sadələşdirir və nizamlayır. 

 Birjada ticarət real mallarla ticarəti, füçers ticarətini və bağlanılmış 
birja sövdələşmələrinin sığortalanmasını (hedcləşdirmə) özündə əks 
etdirir. Respublikada birja ticarəti «Əmtəə birjaları və birja ticarəti 
haqqında» Qanunla nizamlanır.  

Hazırda birja ticarətinin həcmlərində xammal, materiallar və mal-
ların xüsusi çəkisinin azalması hesabına pul resurslarının və qiymətli 
kağızların payının artması nəzərə çarpır.  

 
§ 11.2. Биръа ишинин структуру вя онун тяшкили 

 
Биръа ишинин структуру вя онун тяшкили онун цзвляринин бцтцн зярури 

хидмятлярля тямин олунмасына истигамятлянмишдир. Бу мягсядля, бир-
ъада ямялиййатларын учоту вя рясмиляшдирилмясини апаран, биръа гиймят-
лярини фикся едян вя тяйин олунмуш вахтда йухары, орта вя ашаьы гий-
мятлярин, тяляб вя тяклиф гиймятляринин биръа котировкаларыны вя с. няшр 
етдирян хцсуси комитяляр йарадылыр. Хцсуси комитяляр торг проседур-
ларынын тякмилляшдирилмяси иля мяшьул олур, нцмуняви мцгавиляляр иш-
ляйиб щазырлайыр вя ямтяя базарларынын вязиййяти щаггында информасийа 
иля тямин едирляр. Биръанын ян башлыжа структурларындан бири, биръа 
цзвляри иля торгларын нятижяляриня эюря щесаблашманы щяйата кечирян 
щесаблашма палатасыдыр. Ири биръалар юз тяркибляриндя биръа ямялиййат-
лары иля баьлы мцбащисяляря бахылмасы цчцн даими фяалиййятдя олан 
арбитраjлара малик олурлар. Биръа комитяляриня адятян биръа шурасына 
(биръанын идаря едилмясинин али органы) дахил олан директорлар рящбярлик 
едирляр. Биръанын башында адятян онун цзвляри тяряфиндян сечилян прези-
дент дурур.  

Ямтяя биръалары бир нечя мин ямякдашы олан ири тяшкилатлардыр.  
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Шякил 11.1. Биръанын структуру: 1 – брокерляр; 2 – брокерлярин кюмякчи-
ляри;  3 – брокер конторлары; 4 – биръа комитяляри; 5 – брокер аэентляри;  

6 – биръанын мцштяриляри. 
 

Биръа цзвляринин брокер конторлары биръадан кянарда биръа ямялий-
йатларынын щяйата кечирилмяси цзря сифариш дахилолмаларыны тямин едян 
эениш шахяли аэентляр шябякясиня маликдирляр. Бу, офисляри биръадан мин-
лярля километр узаглыгда йерляшян биръа ойунчуларына ягдлярин баьлан-
масы цзря тапшырыглар вермяйя имкан йарадыр. 

 
§ 11.3. Биръа ямялиййатларынын нюв вя техникалары 

 
Биръа ягдляринин (сазишляринин) билаваситя щяйата кечирилдийи ясас йер 

щасарланмыш сащяйя малик олан, «даиря» вя йа «ринг» адландырылан 
ямялиййат залыдыр, бурайа йалныз торгун бирбаша иштиракчылары олан 
брокерляр дахил ола билярляр.  

Билаваситя рингин архасында брокерляря сазишлярин щяйата кечирилмяси 
цзря тапшырыглар верян, мцштярилярля сон щядд гиймятлярин вя ягдлярин 
башга шяртляри цзря бирбаша ялагяни щяйата кечирян, брокерляр тяряфин-
дян баьланан шифащи сазишлярин разылашдырылмасыны гейд едян, торгун 

Ямялиййат залы 
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(сессийанын) сонунда баьланмыш мцгавиляляри йазылы формада рясми-
ляшдирян брокер кюмякчиляри йерляширляр. Брокерлярин рингдяки иши гар-
шылыглы етибар ясасында гурулмушдур, ян йцксяк ихтисас вя синир енерjиси 
цзря бюйцк хяржляр тяляб едир.  

Биръаларда ямтяялярин юзляри иля йох, ямтяяляр цзря мцгавилялярля 
тижарят апарырлар ки, бу да ашаьыдакы фикри ифадя едир. Биръа ямтяяси 
жидди шякилдя стандартлашдырылмышдыр вя бу да онунла яввялжядян бахыш 
олмадан тижарят апармаьа имкан верир. Ямтяяляр цзря стандартлар 
тяйин олунмуш характеристикалардан бязи кянарлашмалара йол верирляр 
вя бу да реал ямтяя цзря сатыжы вя алыжылары иля щесаблашма заманы ня-
зяря алыныр.  

Щяр бир мцгавилядяки ямтяялярин сайы ямтяянин нювцндян асылы 
олараг мцяййян едилмишдир. Мясялян, тябии каучукун алгы-сатгысы цзря 
бир мцгавиляйя 5 тон стандарт ямтяя дахилдир, шякярин алгы-сатгысы цзря 
бир мцгавиляйя ися 50 тон ямтяя дахилдир. Буна эюря дя яэяр мцштяри 
брокеря 500 тон шякяр алмаг тапшырыьы верся, онда сонунжу 10 мцга-
виля баьлайажагдыр.  

Яэяр мцгавиля ямтяянин дəрщал чатдырылмасы цзря баьланыбса, бу о 
демякдир ки, сатыжы сатылмыш ямтяяни биръанын анбарына 2 щяфтя ярзиндя 
чатдырмалыдыр, алыжы ися алдыьы ямтяяни 2 щяфтядян эеж олмайараг эютцр-
мялидир.  

Яэяр реал ямтяя мющлятли малэюндярмя шяртиля сатıлыр вя йа алынырса, 
онда беля мющлят щяр бир ямтяя цчцн тяйин олунмуш мцддятя там 
бюлцнян олмалыдыр вя «мювге» адландырылыр. Мясялян, шякяр цзря мюв-
ге 3 ай, каучук цзря мювге ися 1 айдыр. Демяли, яэяр брокер мцштя-
ридян 3 айдан сонра чатдырылмаг шяртиля 10 тон каучук ялдя етмишдирся, 
онда брокер щяр биринин 3 мювгейи олан 2 мцгавиля баьламалыдыр.  

Реал ямтяянин сатыжысы вя йа алыжысы кими чыхыш едян мцштяри, йахуд 
биръа ойунчусу телефон, електрон почту вя йа Интернет шябякяси васи-
тясиля биръанын брокер конторларындан бири иля ялагя сахлайыр вя мцга-
вилялярин сайыны, мювгелярин мигдарыны, минимал вя максимал гиймяти 
эюстярмякля ямтяяни сатмаг вя йа алмаг тапшырыьы верир, йахуд мцга-
виляни онун цчцн ян ялверишли гиймятя, мцяййян мцддят ярзиндя 
щяйата кечирмяйи тапшырыр. Мцштяринин тапшырыьы дярщал рясмиляшдирилир, 
щямчинин брокер конторуна таныш олмайан мцштяриляр адятян ямтяя-
ляря эюря юдянишлярин вя йахында баьланылажаг мцгавилянин дяйяринин 
10-15% истещсал щяжминдя мцкафатын юдянилмясиня зяманят верир. 
Брокер аэенти мцасир рабитянин тяжили васитяляриля тапшырыьы биръанын 
ямялиййат залындакы брокер кюмякчисиня верир, о, юз нювбясиндя ринг-
дяки брокеря ютцрцр. Торгун сона чатмасындан вя мцгавилянин ряс-
миляшдирилмясиндян сонра брокер кюмякчиляри мцштярийя баьланмыш 
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мцгавилянин нятижялярини ютцрцр, лакин йалныз ялдя едилмиш реал 
ямтяянин дяйяри юдянилдикдян вя мцштяри тяряфиндян разылашдырылмыш 
мцкафатын юдянилмясиндян сонра мцгавиляни мцштярийя верир вя йа 
онун щесаблама пaлатасы иля ямялиййатлар апарылмасы цзря тапшырыьыны 
йериня йетирир.  

 
§ 11.4. Реал ямтяя иля мцгавиляляр 

 
Дярщал чатдырылма иля реал ямтяя цзря мцгавиляляр. Дярщал чатды-

рылма иля реал ямтяя цзря мцгавиляляр (спот) онларын баьланмасы анын-
дакы гиймят цзря щяйата кечирилир. Спот мцгавилясини баьламыш сатыжы 2 
щяфтя ярзиндя ямтяяни биръанын анбарына чатдырыр вя анбар шящадят-
намяси ялдя едир (варрант), бу сяняди о, биръанын щесаблашма палата-
сына тягдим едир вя ямтяянин стандарт характеристикаларындан кянар-
лашмайа эюря тясщищ едилмиш, анбар шящадятнамясиндя эюстярилмиш 
сатылмыш ямтяянин дяйярини ялдя едир.  

Реал ямтяянин алыжысы биръанын щесаблаşма палатасына мцражият 
едир, бурайа мцгавиляни вя йа мцгавиляляри тягдим едир вя анбардакы 
ямтяянин стандартлардан кянарлашмасынын нязяря алынмасы иля тясщищ 
едилмиш ямтяянин дяйярини юдяйир. Алыжы юдяниш щаггында шящадятнамя 
ялдя етдикдян сонра ямтяяни анбардан эютцря биляр.  

Мющлятли эюндярилмя цзря реал ямтяя иля мцгавиляляр. Мющлятли эюн-
дярилмя цзря реал ямтяя иля мцгавиляляр (форвард) онларын баьланмасы 
анындакы гиймятляр цзря, лакин биръа тяряфиндян мющлят мцддяти 
ярзиндя гиймятлярин дяйишмя динамикасынын нязяря алынмасы иля щяйата 
кечирилир. Яэяр гиймятлярин артмасы эюзлянилирся, онда онлар прогноз-
лашдырылан «мцкафат» гядяр артырылыр, яэяр азалма ещтимал олунурса, 
онда гиймятляр прогнозлашдырылан «эцзяшт» гядяр азалдылыр. Ямтяянин 
анбара чатдырылмасы вя юдянишин ялдя едилмяси ейниля дярщал чатдырылма 
иля реал ямтяя цзря мцгавиляляр кими щяйата кечирилир, лакин ямтяянин 
базардан ялдя едилмяси тяйин олунмуш мющлятля баш верир.  
 

§ 11.5. Мцддятли ямялиййатлар вя йа фйучерс мцгавиляляри 
 
Узун мцгавиляляр. Яэяр мцштяри гиймятлярин артмасына цмид едир-

ся, о, брокеря ямтяяни алмаьы тапшыражагдыр (мясялян, 1000 тон алцми-
нiуму 3 айдан сонра 1 тон эюндярмяйя эюря 1500 долл. биръа гиймяти 
иля). Яэяр о, биръа котировкаларыны изляйяряк эюрся ки, алцминиум бу 
дювр ярзиндя 1600 доллара йцксялир, онда о, брокеря ямтяяни сатмаьы 
тапшыражагдыр. О, щесаблашма палатасына алыш вя сатыш цзря мцгавиляни 
иряли сцряряк жибиня, брокеря фаизля щесабланан кичик бир комисйонщаг-
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гыны чыхмагла 100 мин доллар мянфяят гойажагдыр. Яэяр ейни дювр 
ярзиндя алцминиумун гиймяти 1400 доллара дцшся, онда мцштяри йеня 
дя брокеря ямтяяни сатмаг тапшырыьы вермялидир вя бу заман о, 100 
мин доллар вя брокеря вериляжяк кичик комисйонщаггыны итиряжякдир. О, 
1000 тон алцминиумун сатышы цзря жаваб (офсет) ямялиййатыны щяйата 
кечирмяйя билмяз, чцнки 3 ай сона чатдыгдан сонра о, алыш мцгавиляси 
цзря биръанын щесаблашма палатасына 1500 доллар пул юдямяли вя ан-
бардан она лазым олмайан 1000 тон алцминиум эютцрмялидир, чцнки 
о, бу мющтякирлик ямялиййатыны газанж цчцн щяйата кечирмишдир, 
амма гиймятлярин дяйишмя тенденсийасны дцз мцяййян етмямишдир. 
Анбардан нювбяти сатыш цчцн 1000 тон алцминиум эютцрмяк дя тящ-
лцкялидир, чцнки гиймятляр дцшмяйя давам едя биляр, щямчинин о, няг-
лиййат вя малын анбарда сахланылмасы цчцн хярж дя чякмяли олажагдыр.  

Гиймятлярин артажаьына цмид бясляйяряк мющтякирлик мягсядиля 
ямтяянин алышы иля башлайан беля мцгавиляляр узун (лонэ) мцгавиляляр 
адланыр, узун мцгавиляляр цзря ихтисаслашмыш биръа мющтякирляри ися 
«буьалар» адланырлар.  

Узун мцгавилянин схематик тясвири шякил 11.2.-дя эюстярилмишдир.  

Шякил 11.2. Лонэ фйучерс мцгавилясинин схеми 
 
Гыса мцгавиляляр. Яэяр мющтякир ямтяянин гиймятинин азалмасына 

цмид бясляйирся, онда о, мювгеляр цзря тяйин едилмиш мцддятдян сон-
ра ямтяянин гиймятинин ужузлашажаьыны дцшцняряк брокеря ямтяяни 
сатмаьы тапшырыр вя о, брокеря офсет ямялиййатыны щяйата кечирмяйи, 

1000 тону 1500 
долл. алмаг 

1000 тону 1600 
долл. сатмаг 

Офсет  
ямялиййаты 

Гиймятин артымы 

мювгеляр 
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йяни ямтяяни алмаьы тапшырараг жибиня мянфяят гойажагдыр. Бизим 
мисалда о, 1000 тон алцминиуму 1500 доллар гиймятиня сатажагдыр вя 
сонра ейни 1000 тону 1400 доллара сатын алажагдыр. Щяр ики мцгавиляни 
щесаблашма палатасына тягдим едяряк биръа мющтякири фярг щесабы иля 
100 мин доллар пул ялдя едяжякдир.  

Биръа мющтякирляринин гиймятлярин азалмасына ойнадыглары беля 
мцгавиляляр гыса (сщорт) мцгавиляляр адланыр, мющтякирляр ися «айылар» 
адландырылыр. 
 

Шякил 11.3. Сщорт фйучерс мцгавилясинин схеми 
 
Яэяр сщорт мцгавиляси заманы «айы» гиймят тенденсийасыны дцзэцн 

тяйин етмяся вя гиймят 1600 доллара йцксялся, о, мювге мцддяти бит-
дикдя щараданса, йцксялмиш гиймятля дя олса, биръа анбарына чатдыр-
маг цчцн 1000 тон алцминиум алмалы вя йа биръада ейни мигдарда 
алцминиум алараг вя бу ишдя 100 мин доллар, цстяэял брокер фирмасы-
нын комисйонщаггыны итiряряк офсет ямялиййатыны щяйата кечирмялидир. 
Ялбяття ки, мющтякир икинжи варианты тяржищ едяжякдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, истянилян шяраитдя биръа удузмур, чцнки 
брокерляр тяряфиндян алгы-сатгы мцгавиляляри имзаланыр вя гиймятлярин 
ейни дяйишмя тенденсийасында лонэ мцгавиляляри щяйата кечирмиш алы-
жыларын сайы сщорт мцгавиляляри щяйата кечирмишлярин сайына бярабяр 
олур.  

Щям буьалар, щям дя айылар биръа гиймятляринин динамикасынын 
онларын ялейщиня инкишафыны эюрдцкдя, фйучерс мцгавиляляринин баша 

Офсет  
ямялиййаты 

1000 тону 1500 долл. 
сатмаг 

1000 тону 1400 долл. 
алмаг 

мювгеляр 

Гиймятлярин дцшмяси 
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чатмасы мцддятини эюзлямяйя билярляр вя юз иткилярини ихтисар етмяк 
мягсядиля брокерляря тяжили офсет ямялиййатлары апармаг тапшырыьы веря 
билярляр, лакин бу заман ямин олмаг лазымдыр ки, гиймятлярин дяйишмя 
динамикасы яксиня дяйишмяйяжякдир.  
 

§ 11.6. Ямтяялярин сыьорталанмасы (щеcляşмя) 
 
Ямтяяляри сатыш цчцн щазырлайан истещсалчылар вя йа сонрадан 

сатмаг цчцн ямтяяляри алмыш сащибкарлар онлар цзря базар гиймят-
ляринин дцшмясиндян йарана билян малиййя иткилярinдян ещтийатлана 
билярляр.  

Фйучерс ямялиййатларынын тятбиг едилмяси иткилярдян сыьорталан-
маьа имкан йарадыр. Бунун цчцн сащибкар брокеря онун анбарын-
дакы кямиййятдя олан вя ямтяялярин реаллашдырылмасынын нязярдя туту-
лан мцддятиня бярабяр мцддятдян сонра эюндярилмяли олан ямтяянин 
сатылмасы цзря тапшырыг верир. Бизим нцмунядя сащибкар брокеря 6 
айдан сонра эюндярилмя шяртиля 1500 доллар гиймятиня 1000 тон алцми-
ниум алмаьы тапшырыр. Тутаг ки, бу дювр ярзиндя базарда алцми-
ниумун гиймяти щягигятян 1400 доллара дцшдц вя сащибкар 100 мин 
доллар итирди. Онда о, брокеря 1000 тон алцминиуму 1400 доллара ал-
маг эюстяриши веряжякдир, щяр ики мцгавиляни биръанын щесаблашма па-
латасына тягдим едяжяк вя юз иткиляринин компенсасийасы цчцн 100 мин 
доллар ялдя едяжякдир. Онун итиряжяйи йеэаня шей брокеря ямтяянин 
дяйяриндян фаизля щесабланан икигат мцкафат вермяк олажагдыр.  

Щежляшдирилмиш ямтяянин гиймятинин дцшмядийи, яксиня 1600 дол-
лара гядяр йцксялдийи вариант 2-ни нязярдян кечиряк. Онда сащибкар 
ямтяянин базарда реаллашдырылмасындан 100 мин доллар артыг газанж 
ялдя едяжякдир. Лакин о, мцгавиля цзря ямтяянин эюндярилмяси мцд-
дятинин сонуна гядяр офсет ямялиййатыны щяйата кечирмяйя, йяни щямин 
1000 тон алцминиуму йцксялмиш гиймятя алмаğа вя демяли, алышда 
ейниля 100 мин доллар итирмяйя билмяз. Беляликля, газанж офсет ямя-
лиййаты цзря мяжбури итки иля компенсасийа олунур.  

Сон нятижядя сащибкар щеч ня удмур вя щеч ня удузмур, лакин ики 
бир-бириня якс ямялиййатларын щяйата кечирилмясиня эюря брокеря 
мцяййян фаиз юдямяли олур.  
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Шякил 11.4. Ямтяя ещтийатынын гиймятлярин дцшмясиндян  

сыьорталанмасы (щежляшдирмя) схеми 
 

Щеcляшдирмядян биръада реал ямтяянин бир нечя айдан сонра эюн-
дярмя заманы мювжуд олан биръа гиймятляриля алышы заманы мцгавиля-
лярин сыьорталанмасы цчцн истифадя олунур. Беля мцгавиляляр онкол мц-
гавиляляр адланыр вя бу заман эюндярмянин мцгавиля мцддяти цчцн 
ямтяяляр цзря биръа гиймятляринин дцшяжяйиня истинад едилир. Сащибкарын 
цмидляри доьрулмаса вя ямтяя цзря гиймятляр галхса, щежляшдирмя 
ямялиййатыны апармаг олар. Бунун цчцн брокеря реал ямтяянин ялдя 
едилмяси иля ейни заманда ейни щяжмдя ямтяя алынмасы цзря фйучерс 
ямялиййаты кечирмяк тапшырыьы вермяк лазымдыр (лакин ямтяянин ялдя 
едилмяси эцнцндяки гиймятлярля йох). Яэяр сащибкарын ещтийатланмасы 

Офсет  
ямялиййаты 

Офсет  
ямялиййаты 

1000 тону 1500 долл. 
сатмаг 

1000 тону 1500 долл. 
сатмаг 

1000 тону 1400 долл. 
алмаг 

1000 тону 1600 
долл. алмаг 

Ы вариант 

ЫЫ вариант 

1600 долл. 

(-)    (+)     

Биръа ямтяяси цзря гиймятлярин дцшмяси 

Биръа ямтяяси цзря гиймятлярин артмасы 
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юзцнц доьрулдурса вя реал ямтяянин эюндярилмяси эцнцндя онун гий-
мяти артырса, онда ямтяянин сатышы цзря фйучерс мцгавиляси цзря офсет 
ямялиййаты сащибкарын иткилярини гиймятлярин йцксялмясиндян компен-
сасийа едир. Яэяр гиймятляр дцшся, онда реал ямтяянин ялдя едилмясин-
дян файда ямтяялярин ужузлашмыш гиймятлярля сатышы цзря гаршылыглы офсет 
мцгавиляси тяряфиндян йейиляжякдир.  

Онкол ямялиййатларын щежляшдирилмяси тясяррцфат практикасында тез-
тез раст эялинян башга щалларда да еффектив ола биляр. Мясялян, васитячи 
яввялжядян жари базар гиймятляри иля унцйцтмя, консерв истещсалы вя 
башга фяалиййятлярля мяшьул олан мцяссисяляря эяляжякдя йетишяжяк вя 
йалныз 3 айдан сонра йыьылажаг мящсулун щамысыны сатыр. Васитячи бу 
мящсулу биръадан инди, амма онун мящсул йыьымы анындакы гиймят-
лярля ялдя етмяк вя юдямяк шяртиля алмаг гярарына эялмишдир. Васитячи 
цмид едир ки, бу вахта гядяр бу мящсуллар цзря биръа гиймятляри ашаьы 
дцшяжякляр вя о, ящямиййятли щяжмдя мянфяят ялдя едяжякдир. Анжаг 
дайаныгсыз щава цзцндян, мящсул пис ола биляр вя беля олан тягдирдя 
биръа гиймятляри кяскин шякилдя артажагдыр, бу ися васитячини мцфлисляш-
мяйя эятириб чыхара биляр.  

Буна эюря дя васитячи брокеря онкол мцгавилясинин баьланылмасы 
иля ейни заманда ейни щяжмдя ямтяяляри жари биръа гиймятляри иля алараг 
фйучерс ямялиййатыны щяйата кечирмяйи тапшырыр. Яэяр мящсул (бар) пис 
олса вя мящсул цзря биръа гиймятляри йцксялся, о, фйучерс ямтяясини 
артмыш гиймятлярля сатараг вя онкол мцгавилясинин баьланмасы анында 
биръа гиймятляринин артмасы цзцндян йарана биляжяк иткилярини ком-
пенсасийа едяряк офсет ямялиййатыны щяйата кечиряжякдир. Яэяр биръа 
гиймятляри дцшся, о, фйучерс мцгавилясини йеня дя ямтяялярин сатышы иля 
баьлайажагдыр вя беля сатыш нятижясиндя ортайа чыхмыш иткиляр онун он-
кол ямялиййатындан эютцря биляжяйи файдасыны сыфра ендиряжякдир.  

Щежляшдирмя ямялиййатлары иля харижи тижарят бирликляри харижи тижаря-
тин либераллашдырылмасына гядяр хаммал ямтяяляринин ихражы вя идхалы 
заманы фяал шякилдя мяшьул олурдулар. О замандан ня юлкя дахилиндя, 
ня дя харижиндя кцтляви щежляшдирмя ямялиййатлары щяйата кечирилмир вя 
бу да онун еффективлийини ашаьы салмышдыр. Мешя материаллары, ялван 
металлар вя с. кими ихражат мящсулларынын сыьорталанмасы имканы ялдян 
бурахылмышдыр.  

 
 
 
 

§ 11.7. Йармарка тижаряти 
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Yarmarka ticarəti – qısamüddətli və vaxtaşırı təkrarlanan mal satışı 
olmaqla, istehsalat-texniki təyinatlı və geniş istehlak mallarının müayinə-
dən keçirilməsi və nümunələrin seçilməsindən sonra alqı-satqı aktlarının 
həyata keçirilməsi ilə başa vurulur.  

Yarmarka ticarətinin prinsipləri satış-sərgilərin, sərgi-salonların 
təşkilati quruluşunun və funksional fəaliyyətinin əsasını təşkil etdikləri 
üçün yarmarka və sərgi ticarəti bir-biri ilə qarşılıqlı bağlantıda nəzərdən 
keçirilir. 

Yarmarka ticarətinin xarakterik cəhətlərinə aşağıdakılar aiddirlər: 
 təqdim olunmuş nümunələr üzrə malların topdansatış ticarəti; 
 sövdələşmələrin dövrililiyi; 
 müddətin və satış yerinin qabaqcadan müəyyən edilməsi; 
 satıcıların və alıcıların eyni vaxtda və kütləvi olaraq iştirakı. 

Bir qayda olaraq, yarmarkaların (sərgilərin) açılışı və keçirilməsi 
təsisçilərin yerli hakimiyyət orqanları ilə birgə qərarına əsasən həyata 
keçirilir. Nəticədə əmr verilir və burada keçirilmə müddəti, qaydaları və 
iştirak etmə şərtləri göstərilir, bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə məsul 
olan şəxslər təyin olunurlar. 

Birja və sərgi ticarətinin təşkili zamanı üç əsas mərhələni: ilkin, 
təşkilati və yekunların vurulması mərhələlərini ayırmaq lazımdır. 

İlkin mərhələyə qərarın qəbul edilməsi və yarmarkanın keçirilməsi 
barədə əmrin hazırlanması daxildir. Bu mərhələdə yarmarka komitəsi 
yaradılır və işçi qrup formalaşdırılır ki, bunlar da yarmarkanın keçirilmə-
si haqqında əsasnamə hazırlayır, iştirakçılara yarmarkada iştirakın şərtləri 
barədə tam informasiya olan məktublar göndərir. İşçi qrup digər reklam 
materiallarını: dəvətnamələri (biletləri), reklam bukletlərini, qonaq kar-
toçkalarını və digərlərini də hazırlayır. 

 Keçirilmə şərtləri haqqında reklam kitabçası (broşüra) nəşr olunur, 
burada iştirak şərtləri haqqında dolğun informasiya verilir, yəni eksponat-
larsız iştirak haqqı, pavilyonun icarə haqqı, reklam materiallarından 
istifadə etməklə qiyabi olaraq iştirakın haqqı və s. göstərilir. 

İstənilən istirak formalarından asılı olamayaraq, yarmarkanın açı-
lışına 15 gün qalmış qeydiyyat haqqını köçürmək və yarmarkanın müş-
tərisi haqqında tam informasiya olan, onun rekvizitləri, ekspozisiyanın 
yerləşdirilməsinə qoyulan tələblər və s. göstərilən iştirak haqqında ərizəni 
rəsmiləşdirmək lazımdır. 

Yarmarka ticarətinin keçirilməsindən olan gəlirin əsas mənbəyi: 
iştiraka görə ödəniş haqqından, ekspozisiyanın tutduğu sahələrin icarəsi 
haqqından, nəqliyyat, anbar sahələrinin icarəsi, biletlərin bron edilməsi 
və alınması, yükləmə-boşaltma və nəqliyyat-ekspedisiya işləri, texniki və 
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informasiya-kommersiya məsləhətlərinin verilməsi kimi əməliyyatlardan 
əldə olunan gəlirlərdən ibarətdir. 

Sənaye-ticarət yarmarkasının ticarət yarmarkasından fərqli cəhəti 
təklifin miqyası və sərgilərə xas olduğu kimi, oraya gələnlərin qeyri-
məhdud olmaması ilə bağlıdır. Qeyd eləmək lazımdır ki, bir çox ticarət 
yarmarkalarında/sərgilərində qoyulan ənənə, yəni qeyri-kommersiya in-
san kütləsinin konkret gündə və yaxud saatda buraxılması, onların xarak-
terlərinin dəyişməsinə şəhadət vermir. 

Cədvəl 11.1.-də ticarət yarmarkaları ilə sənaye-ticarət yarmarkaları 
arasında uyğunluqlar və fərqli cəhətlər göstərilmişdir. 

Təşkilati mərhələdə həyata keçirilən əsas iş, yarmarkaya ərizə ver-
miş bütün iştirakçıları özündə cəmləşdirən reklam kataloqunun hazırlan-
masıdır. Kataloqun iştirakçısı olmaq – öz firması haqqında və təklif 
olunan mallar və xidmətlər barədə bildirmək deməkdir. İştirakçılardan 
başqa bu kataloqlarda ölkə və dünya firmaları haqqında elmi və elmi-tex-
niki ən yeni reklam informasiyası çap olunur. Təşkilati mərhələyə həm də 
qonaqların yerləşdirilməsi, onların asudə vaxtının təşkili, gündəlik nümu-
nəvi yarmarka sövdələşmələrinin keçirilməsi və s. daxildir. 

Yekun mərhələsi məsuliyyətli mərhələ olmaqla, yarmarkanın işin-
dəki həm müsbət, həm də mənfi tərəflərin göstərilməsi ilə yekunun vurul-
masından ibarətdir. Məhz bu yekun mərhələ yarmarka ticarətinin gələcək 
perspektivi üzrə strateji qərarların qəbul olunması üçün əsas sayılır. 

Yarmarkanın təşkilati quruluşu yarmarka komitəsinin onun icra 
orqanı olan işçi qrupu ilə birgə fəaliyyətdə olmasından ibarətdir. Təşkilat 
komitəsinin hər bir üzvü həlledici səsə malikdir. Təşkilat komitəsinə sədr 
rəhbərlik edir. Yarmarka ticarətinin idarə edilməsi üzrə bir sıra təşkilati 
strukturlarda baş direktor və icraedici müdiriyyət nəzərdə tutulur. Baş 
direktor yarmarkanın (sərginin) işinə operativ rəhbərlik məsələlərini həll 
edir, onun iş qaydalarını müəyyən edir və nümunələrin daşınmasına, on-
ların anbarda yerləşdirilməsinə, saxlanılmasına tabeçılıkdə olan məsul 
xidmətlərin işinə nəzarət edir.  

 
 
 
 
 
 
 

Cədvəl 11.1. 
Ticarət yarmarkalarının və sənaye-ticarət  
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yarmarkalarının xarakterik əlamətləri 
 

Əlamət Ticarət 
yarmarkası 

Sənaye-ticarət 
yarmarkası 

1. Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən təşkil olunur 
və təşkil olunan bazara ünvanlanır 

 
Hə 

 
Hə 

2. Məhdud davama malikdir Hə Hə 
3. Vaxtaşırı olaraq konkret yerlərdə fəaliyyət 
göstərir 

Hə Hə 

4. Girişə ancaq bileti təqdim etməklə icazə verilir Hə Hə 
5. Çox sayda eksponentlər üçün nəzərdə tutulub Hə Hə 
6. Təklif obyektivliyi ilə fərqlənir Hə Yox 
7. Təklif bir və yaxud bir neçə sahələr üçün təqdim 
olunur 

Yox Hə 

8. Nümunələr üzrə birbaşa ticarət sövdələşmə-
lərinin bağlanılması vəzifəsini qarşıya qoyurlar  

Hə Yox 

9. Nümunələr üzrə satışın həvəsləndirilməsi kimi 
son məqsəd qarşıya qoyulur 

Yox Hə 

10. Bir qayda olaraq kənar şəxslərin girişinə icazə 
verilmir 

Hə Yox 

11. Kənar şəxslərin girişinə ayrı-ayrı hallarda icazə 
verilir 

Yox Hə 

12. Son istehlakçılara satışın həyata keçirilməsi adi 
praktika halını alıb 

Hə Yox 

13. Aralıq halqalara satışın həyata keçirilməsi Hə Yox 
14. Son istehlakçılara satış ayrı-ayrı hallarda hə-
yata keçirilir 

Yox Hə 

 
Daha yaxşı nümunələrin seçilməsi məqsədilə yarmarkanın işi za-

manı konkurs komissiyası təşkil olunur, buraya üzv kimi aparıcı alimlər, 
sənaye adamları, iri sahibkarlar, dövlət hakimiyyət orqanlarının nüma-
yəndələri dəvət olunurlar. Yarmarkaların (sərgilərin) bu cür quruluşu  nü-
munəvi sayılır, çünki yarmarka və yaxud sərgi sövdələşmələrinin keçiril-
diyi hər bir konkret halda bu və digər xüsusiyyətlər nəzərə alınır ki, bu da 
peşəkarlıq istiqamətindən, xidmətlərin həcmindən və kompleksindən, 
həmçinin qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən asılı olur. 

Yarmarka sövdələşmələrinin əsas məqsədi – malların topdansatış 
ticarəti, satıcılarla alıcılar arasında birbaşa müqavilələrin və yaxud kon-
traktların bağlanılmasıdır. 

Yarmarkanın fəaliyyətinin predmeti – iştirakçılara: ticarət sövdələş-
mələrinin bağlanılması, işgüzar əlaqələrin yaradılması, topdansatış ticarət 
prosesinin qaydaya salınması, konyunktura informasiyasının təhlili və 
hazırlanması, reklamın təşkil olunması üzrə xidmətlər kompleksinin gös-
tərilməsindən ibarətdir. 
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§ 11.8. Сатыш сярэиляр 

 
Yarmarkalardan fərqli olaraq satış-sərgilər bir qayda olaraq, elmi 

mövzular (tematika) və istiqamətlər üzrə sistemləşdirilir. 
Dünyada hər il çox sayda tematik sərgilər keçirilir. Onlardan daha 

tanınanı ekologiya problemləri üzrə Hannoverdə, metallurgiya və maşın-
qayırma məmulatlarının problemləri üzrə Düsseldorfda və s. keçirilən 
sərgilərdir.  

Satış-sərginin məqsədi – yeni məhsul növlərinin, malların nüma-
yişi, göstərilməsi və təqdim olunması və onların sonradan satışı üzrə ən 
müasir informasiyanın hazırlanmasından, potensial alıcılar ilə işgüzar 
əlaqələrin yaradılması üçün şəraitin təşkil olunmasından ibarətdir.  

Satış sərgi-satışı təzə başlayan, həyat dövrəsinin başlanğıcında 
olan, tələbin olmamasından əsassız olaraq zərərə düşmə qorxusunun 
olması səbəbindən hələ kütləvi qaydada istehsal edilməyən ən müasir 
mallar bazarının sınaqdan çıxarılmasının məqsədəuyğun formasıdır. 

 Satış-sərginin fəaliyyətinin predmeti – yeni məhsul növləri ilə 
tanışlıq və bunlarla sövdələşmələrin bağlanılması üzrə xidmətlərin göstə-
rilməsindən, həmçinin aparıcı alimlərin və mütəxəssislərin cəld olunması 
ilə kommersiya və elmi-texniki informasiyanın verilməsindən ibarətdir.  

Yarmarka (sərgi) ticarətinin təsnifat əlamətləri aşağdakılardan iba-
rətdir: 

1. Əmtəə (mal) və yaxud ərzaq əlaməti; bu da yarmarkaları (sərgi-
ləri): ixtisaslaşmış - burada bu və digər sahənin müəyyən məhsul növlə-
rinin nümayişi və satışı baş verir və universal – həm sənaye, həm də kənd 
təsərrüfatı kompleksinin müxtəlif sahələrinin müxtəlif mal növlərinin 
satışı həyata keçirilir, yarmarkalara bölünür. 

2.Sahəvi əlamət yarmarkaları (sərgiləri) – sahəvi və sahələrarası 
yarmarkalara bölünür. Sahələrarasında hər hansı bir sahənin mallarını 
deyil, çoxsahəli məhsulları, məsələn, tibbi, maşınqayırma, biokimya, kos-
mik və s. əhatə eləyən yarmarkaları ayırmaq olar.  

3.Ərazi əlamətinə görə, fəaliyyət miqyasına görə və mal dövriy-
yəsinin həcminə görə yarmarkalar (sərgilər) əraziyə və yerli, milli, daxili 
və yaxud xarici bazarın miqyaslarına istiqamətlənən –beynəlxalq, res-
publika, reginolararası, zonalar üzrə və yerlilərə bölünürlər.  
 
 

§ 11.9. Hərrac (auksion) ticarəti 
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Hərrac (auksion) ticarəti - topdansatış və pərakəndə ticarətin elə 
bir növüdür ki, bu zaman satıcı mənfəət əldə etmək məqsədilə eyni bir 
vaxtda satışda iştirak edən bir neçə alıcı arasında birbaşa rəqabət 
prinsipindən istifadə edir. 

Auksion (latınca auctio) – açıq hərrac zamanı elə malların satışıdır ki, 
onlar fərdi xüsusiyyətlərə və dəyərlərə malik olurlar. Onların açıq satışı 
müəyyən olunmuş yerdə və qabaqcadan qoyulan vaxtda həyata keçirilir. 

«Kim çox» prinsipi ilə malların və digər dəyərlərin satış forması ki-
mi auksionlar: əmtəə (mal) və valyuta auksionlarına bölünürlər. Auksio-
nun əsas iştirakçılarına: dəyərlərin sahibi (satıcı), auksionun təşkilatçısı, 
alıcı aiddirlər. Auksion hərracını auksionist həyata keçirir və o, satışın 
keçirilməsi zamanı qiymətləri və yüksək qiymət təklif eləyən alıcını elan 
etmək səlahiyyətinə malikdir. 

Əmtəə auksionlarında incəsənət əsərləri, zərgərlik məmulatları, 
xəzlər, əntiq əşyalar və digər unikal, çox az-az rast gəlinən və yüksək tə-
ləb olan mallar və digər qəyərlər satılır. Auksionlar bir qayda olaraq, aş-
kar və yaxud qeyri-aşkar formada keçirilən qiymətin qalxmasına və qiy-
mətin aşağı düşməsinə olan auksionlara bölünürlər.  

Qiymətlərin qalxmasına keçirilən aşkar auksionlar zamanı hərrac 
satıcı tərəfindən müəyyən olunan minimal qiymət elan ediləndən sonra 
başlanır. Bundan sonra alıcılar könüllü surətdə alışın son qiyməti 
müəyyən olunanadək əlavələr edirlər; hərrac auksionistin çəkicinin üçün-
cü zərbəsindən sonra alıcının nömrəsi və son qiymət elan olunduqdan 
sonra bitmiş hesab olunur. 

 İlkin qiymət auksionun təşkilatçısı və malın sahibi arasında mü-
qavilə ilə müəyyən olunur. 

Qeyri-aşkar (lal) auksionda alıcılar qiymətin qaldırılması barədə 
auksionistə əvvəlcədən müəyyən olunan razılıq işarələrini verirlər. Auk-
sionist alıcının adını demədən hər dəfə yeni qiyməti elan edir. Auksionun 
aşkar olmayan keçirilməsi alıcının adını gizli saxlamağa imkan verir. 

Auksion satışı zamanı auksionist satılan mala görə heç bir məsuliy-
yət daşımır, çünki alıcılar mallarla hərracın keçirilməsindən əvvəl təf-
silatı ilə qabaqcadan tanış ola bilərlər. 

Auksionlar qiymətin aşağı düşməsinə görə (bu cür auksionlar hol-
land auksionu adlandılırlar) keçirilə bilər. Qiyməti tədricən azaldılan 
auksionlar açıq-aşkar yüksək müəyyən olunan ilkin start qiymət elan 
olunduqdan sonra başlayır, bu qiymət sonradan o səviyyəyə kimi aşağı 
salınır ki, hərracın iştirakçılarından biri onu almağa razılığını versin. Son 
vaxtlar məcburi auksionlar da yayılmışdir ki, bunlar da kommersiya 
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firmasının və yaxud şirkətinin müflisləşdirilməsi zamanı təşkil olunurlar, 
yəni məcburi satış, başqa sözlə, «hərracla satış» adlandırılır. 

Valyuta auksionları yüksək alıcılıq qabiliyyətinə malik olan sərbəst 
konvertasiya olunan valyutanın milli valyutaya satışı üçün təşkil olunur. 
Valyuta auksion hərracları valyuta birja hərraclarının nümunəsi kimi 
çıxış edir. 

Son vaxtlar bank sistemində sənaye və kommersiya banklarının 
çoxsaylı nümayəndələrini cəlb etməklə auksion hərraclarının yeni forma-
ları – lombard-kredit auksionları geniş yayılmaga başlamışdır. Auksion 
lotu (natural ifadədə nümunəvi alqı-satqı vahidi) kimi mal, resurs və 
material krediti çıxarılır. 

Auksionlar kommersiya təşkilatlarıdır, onların müvafiq otaq sahə-
ləri, avadanlıqları və ixtisaslı mütəxəssisləri vardır. Auksionların kom-
mersiya təşkilatı kimi təşkilati quruluşu yarmarkaların quruluşunu xatır-
ladır. İdarəetməni auksion komitəsi həyata keçirir; onun tərkibinə auk-
sionun direktoru, yerli bələdiyyə orqanlarının nümayəndələri daxildirlər. 
Auksionun direktoruna bir sıra icra xidmətləri, o cümlədən: maliyyə, 
hüquq, ekspert, kommersiya, nəqliyyat, ümumi təsərrüfat və s.  birbaşa 
tabedirlər. Auksion komitəsi, keçirilmə qrafiki göstərilməklə və hərracın 
aparıcısının – auksionistin təyin olunmaqla auksion hərraclarının qay-
dalarını işləyib hazırlayır və təsdiq edir.  

Hərraclarda iştirak etmək istəyən hər bir kəs irəli sürülən malları və 
onların adlarını, istehlak xüsusiyyətlərinin xarakteristikasını, miqdarını 
və təklif olunan malın keyfiyyət xüsusiyyətləri haqqında məlumatları 
göstərməklə özünün sifarişini rəsmiləşdirir.   

Ekspert işi start (başlanğıc) qiymətinin müəyyən olunması ilə başa 
çatır. Auksion satışının şərtləri bütün tərəflərin imzaladığı auksion 
sazişində öz əksini tapır.  

Satıcılardan qəbul olunan mallar keyfiyyətindən asılı olaraq stan-
dart partiyalar və yaxud mal vahidlərinə görə, yəni lotlara görə sortlara 
ayrılır. 

Hər bir partiyadan nümunə seçilir. Hər bir lota nömrə verilir, bu 
nömrələrlə onlar auksiona çıxarılırlar. Auksion açılmazdan əvvəl lotların 
bütün nömrələri göstərilməklə reklam kataloqu hazırlanır və o, dəvət-
namə, auksionda iştirak onun keçirilmə qaydaları ilə birlikdə bütün dəvət 
olunan iştirakçılara göndərilir. 

Reklam kataloquna daxil edilən bütün mallar, auksion cədvəlinə 
yazılır və mütləq qaydada qabaqcadan baxış üçün düzülür. 

Auksionun başlanmasına adətən 1,5-2 ay qalmış mətbuatda auk-
sionun keçirilmə vaxtı, yeri, müddəti, hərraca buraxılan əsas malların 
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miqdarı və növləri haqqında dolğun informasiya olan reklam xarakterli 
elan verilir. 

Bir qayda olaraq, hərraclar amfiteatr formasında olan xüsusi auk-
sion zalında keçirilir. Auksionist lotun nömrəsini, başlanğıc (start) qiy-
mətini elan edir və bu zaman «kim çox» soruşur. Çəkicin üçüncü zərbə-
sindən sonra o, «satıldı» deyə yüksək qiymət verən alıcını elan edir. Elə 
hallar olur ki, auksionist nəzərdə tutulan məqsədlərə nail ola bilmir, yəni 
təklif olunan qiymətlərlə razı ola bilmir. Bu hallarda o, heç bir izahat ver-
mədən lotu hərracdan çıxarmaq və sonradan onu təkrarən hərraca çıxar-
maq hüququna malikdir. Hərracların keçirilməsindən sonra alıcı auksion 
sövdələşməsini rəsmiləşdirir, bu zaman auksionun mühasibindən iki 
nüsxədə mal çeki alır. Ödənilmiş mal çeki əsasında mühasib malların sa-
tışını əldə olunan hasılatın, yəni başlanğıc (start) qiyməti ilə əldə olunan 
qiymət arasındakı fərqi sonradan yenidən bölüşdürülməsi üçün auksion 
cədvəlində qeydiyyatdan keçirir. Hasilatın auksionun təşkilatçıları ilə 
malın sahibləri arasında bölüşdürülməsi qaydası imzalanmış auksion 
sazişində nəzərdə tutulmuşdur. 

Xarici auksionların keçirilməsi zamanı avtomatlaşdırılmış üsullar-
dan istifadə olunur. Qiymətin artmağa və yaxud azalmağa görə dəyişmə-
si, alıcılar tərəfindən qiyməti rəqəmli lövhəcikdə (siferblatda) əks etdirən 
və basılan düymələri olan pultda müvafiq düymələri basmaqla təsbit 
edilir. Lotu o adam alır ki, siferblatın oxunu dayandıran elektrik düymə-
sini birinci basmış olsun. Auksionların keçirilməsinin bu cür sistemi hər-
racların keçirilməsinin əmək tutumluluğunu və onun keçirilmə vaxtını 
aşağı salır. 
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XII ФЯСИЛ. ЛИЗИНГ – КОММЕРСИЙАНЫН  
ФОРМАСЫ КИМИ 

 
§ 12.1. Лизинг анлайышы вя ясас формалары 

 
Лизинг, игтисади мянада материал вя пул формасында бирбаша 

инвестисийаларын кюмяйиля мцяссисянин техники жящятдян йенидян си-
лащланмасыны вя елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясини тямин едян 
мцлкиййят мцнасибятляри комплексидир.  

Лизинг – юзцня цч нюв тяшкилати-игтисади мцнасибяти (ижаря, ин-
вестисийа вя тижарят) дахил едян сащибкарлыг фяалиййяти системидир. Лизинг 
мцнасибятляринин сосиал ящямиййяти ондан ибарятдир ки, онлар 
сащибкарлара истещсал васитяляриндян фяал шякилдя истифадя етмяйя имкан 
йарадыр, онларын ямяк фяаллыьыны вя йарадыжылыг имканларыны стимуллаш-
дырыр. Лизинг мцнасибятляри механизми щцгуги, малиййя вя тяшкилати-
техники мцнасибятляр ясасында гурулур (шякил 12.1).  

Системли игтисади бющран вя бцтцн нювдян олан инвестисийа ре-
сурсларынын чатышмамасы лизингдян щазыр мящсулун ялавя сатыш каналы 
кими истифадя олунмасыны зярури вя оптимал едир.  

Мцасир тарихдя «лизинг» анлайышындан илкин олараг 1877-жи илдя, 
«Белл» телефон компанийасынын юзцнцн истещсал етдийи телефонлары сат-
маг йох, онлары ижаряйя вермяк гярарына эялдийи заман истифадя олун-
мушдур.  

Илк лизинг бирлийи 1952-жи илдя Сан-Франсискода (АБШ) йарадылмыш 
вя «Йунайтед стейтс лизинг корпорейшн» адыны алмышды. Американ ли-
зингинин атасы бу компанийанын президенти Щенри Шонфелд щесаб олу-
нур. 

АБШ-да лизинг малиййя-лизинг бирликляри сайясиндя игтисади фяалий-
йятин еффектив алятиня чеврилди. Лизинг мцгавиляляринин чохвариантлылыьы 
инвестисийа вясаитляринин ялдя едилмяси вя онлардан истифадя олунмасы 
йолларыны ящямиййятли дяряжядя диверсификасийа етмяйя имкан йаратды.  

Авропада лизинг фяалиййяти системли олараг 1960-жы иллярдян щяйа-
та кечирилмяйя башланмышды. Юзцнцн чохнювлц формалары сайясиндя 
лизинг ганунверижилийи дя юз рянэарянэлийи иля фярглянир.  
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Шякил 12.1. Лизинг мцнасибятляри механизми 

Щцгуги мцнасибятляр Тяшкилати-техники 
мцнасибятляр 

Мцлкиййят 
мцнасибятляри 

Алгы-сатгы цзря щцгуги 
мцнасибятляр 

Ижаря  
мцнасибятляри 

Эиров 
мцнасибятляри 

Инвестисийалашдырма вя 
ямтяя кредитляшдирмяси 

мцнасибятляри 

Ямлак цзря зяманят 
мцнасибятляри 

Тапшырыг  
мцнасибятляри 

Щцгугларын башгасына 
сатылмасы цзря 
мцнасибятляр 

Сыьорта  
мцнасибятляри 

Малиййя- 
коммерсийа  

шяртляри 

Инвестисийалашдырма 
шяртляри 

Кредитляшдирмя шяртляри 

Лизинг 
компанийаларынын 

йарадылмасы 

Лизинг лaйihəляринин 
техники-игтисади 
ясасландырылмасы 

Лайищялярин 
експертизасы 

Истифадячинин 
аваданлыглар цзря 

яризяляри 

Лизинг обйектинин 
эюндярилмяси вя 
гябулу шяртляри 

Обйектин истисмары 
шяртляри 

Мцгавилялярин 
баьланмасы 

Техники хидмят вя 
башга сервис 
хидмятляри 

Лизинг хидмятляри 
базарында маркетинг 

гярарлары 

Лизинг  
мцнасибятляри 

системи 
 

Инвестисийалашдырма 
мянбяляри 

Юдяниш цсуллары 

Сыьорталама  
шяртляри 

Верэийя жялб  
олунма 

Лизинг предметинин 
дяйяринин 

гиймятляндирилмяси 

Ямлакын 
истифадячисинин юдяниш 

габилиййятлилийи 

Лизинг обйектинин 
сатын алынмасы шяртляри 
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Беля ки, Франса, Белчика, Италийанын ганунверижи актларында мц-
вафиг терминолоэийадан истифадя олунмушдур: кредит-ижаря, ижарянин 
малиййяляшдирилмяси, малиййя ижаряси цзря ямялиййатлар.  

Лизинг феномени ондан ибарятдир ки, бу эцн о, перспектив ма-
лиййяляшдирмянин йени, гейри-яняняви вя спесифик системи кими формала-
шыр вя бурада ижаря мцнасибятляри, кредит малиййяляшдирмяси елемент-
ляри, борж ющдяликляри цзря щесаблашмалар вя башга малиййя меха-
низмляри юзцня йер тапыр.  

Мцасир лизинг банк структурларынын игтисадиййатын реал сектору 
иля истещсалын малиййяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасы цзря гаршылыглы 
фяалиййятин форма вя методларыны тамамлайыр вя зянэинляшдирир. Ли-
зингин реаллашдырылмасы формасы малиййяляшдирмянин яняняви формала-
рынын мцхтялиф жцр ялагяляндирилмяси васитясиля диверсификасийа етдирилмиш 
вя зянэинляшдирилмишдир.  

АБШ-да 1990-жы иллярдя аваданлыгларын лизинги машын вя авадан-
лыглара инвестисийа гойулушунун цмуми щяжминин 30%-ни тяшкил едирди, 
лизинг мцгавиляляри ися ил ярзиндя 100-130 млрд. долл-ра бярабяр олурду. 
Лизинг ямялиййатларынын беля фаиз сявиййяси Бюйцк Британийа цчцн дя 
характерикдир.  

Гярби Авропа юлкяляриндя аваданлыгларын лизинги онларын цмуми 
тядарцкцнцн 15%-ни, мцтляг ифадядя ися 120 млрд. долл. тяшкил едир.1  

Кечмиш игтисади ислащат илляри милли истещсал вя гейри-истещсал 
фондларынын йцксяк дяряжядя ашынмасынын вя ейни заманда ири истещсал 
комплексляринин машын вя аваданлыг паркларынын азад едилмясинин ня-
зяря алынмасы иля лизинг бизнесинин йени форма вя методларынын фяал ин-
кишафы имканларыны кифайят гядяр обйектив шякилдя гиймятляндирмяйя 
имкан верир. Бу бизнесин инкишаф етдирилмяси мягсядиля лизинг фяалиййя-
тини тянзимляйян бир сыра норматив актлар гябул олунмушдур вя дювлят 
инвестисийаларынын лизинг ямялиййатлары истигамятиндя артмасы тенден-
сийасы мцшащидя олунмагдадыр.  

Лизинг (леасинэ) ижаря мцнасибятляринин нюв мцхтялифликляриндян 
биридир вя юзцндя мцвяггяти азад олмуш вя йа жялб олунмуш малиййя 
вясаитляринин мцгавиля цзря мцяййян щагг мцгабилиндя щцгуги вя йа 
физики шяхсляря мцвяггяти истифадя цчцн ижаряйя верилян ямлак цзяриня 
инвестисийа етдирилмяси цзря сащибкарлыг фяалиййятинин ясас нювцнц якс 
етдирир.  

Банк вя кредит тясисатлары лизинг мцгавиляляринин йериня йетирил-
мяси цзря малиййя лизинги ямялиййатларынын реаллашдырылмасы шяртиля цч вя 

                                                
1 Комаров В. Межгосударственный лизинг // Риск. – 1998. - №1. – С. 13. 
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даща артыг ил цчцн кредитлярин тягдим едилмясиндян ялдя олунан мян-
фяят цзря верэидян азад едилирляр. Щазыркы дюврдя лизинг, ямлакын ялдя 
едилмяси вя онун мцяййян мцддят цчцн мцгавиля цзря, дювлятин ся-
лащиййятли органлары гисминдя дювлятя, физики вя щцгуги шяхсляря мян-
фяят (эялир) ялдя едилмяси вя йа сосиал еффектя наил олунмасы мягсядиля, 
лизингверянин, малэюндярянин, лизингаланын вя лизинг лайищясинин башга 
иштиракчыларынын иштиракы шяртиля лизинг предметинин амортизасийасынын 
нязяря алынмасы вя истифадяйя верилмяси иля баьлы инвестисийа-сащибкарлыг 
фяалиййятинин бир нювц кими нязярдян кечирилир.  

Лизинг фяалиййятини бир сыра яламятляря эюря тяснифляшдирмяк олар: 
- предметляр (обйектляр) цзря – дашынар вя дашынмаз ямлакдан 

истифадя едилмяси; 
- иштиракчылар (субйектляр) цзря – бирбаша, чохтяряфли (дахили), 

дювлятлярарасы; 
- базар цзря – дахили, харижи, дювлятлярарасы; 
- юдянишляр цзря – малиййя, компенсасийа, бартер, гарышыг; 
- юзцнцюдямя вя амортизасийа цзря – там вя натамам; 
- хидмятляр цзря – халис, там дястли, натамам дястли. 
(Тяснифат яламятляри схеми шякил 12.2-дя тясвир олунмушдур.)  
Мцасир шяраитдя тясяррцфат лизинги, коммерсийа мцнасибятляри 

формасы кими, ялавя малиййяляшдирмя мянбяйи вя лизинг дювриййяси ишти-
ракчыларынын мадди тяминатчысы кими фяал истифадя олунмаьа башлан-
мышдыр. Лизинг сащясинин формалашдырылмасы цчцн бцтцн обйектив шяра-
итляр мювжуддур вя щяр шейдян яввял, бурайа мцхтялиф нюв ижаря мц-
насибятляринин ясасы кими чыхыш едян мцлкиййят формаларынын мейдана 
чыхан рянэарянэлийи, щабеля лизинг фяалиййятинин ясас нювляринин ме-
тодики вя норматив тямин олунмасынын тядрижян эенишлянмяси аид едиля 
биляр.  

Лизинг, ямлакын ялдя едилмяси вя онун сонрадан мцяййян щагг 
мцгабилиндя мцвяггяти истифадя цчцн башгасына верилмяси цзря мцл-
киййят вя игтисади мцнасибятляр комплексидир.  

Лизинг, бир гайда олараг, контраэентлярин (лизингверян, лизинга-
лан вя сатыжы (малэюндярян)) гаршылыглы тясиринин цчтяряфли характериня 
маликдир. Эяляжяк лизингалан лазым олдугда кифайят гядяр малиййя вя-
саитляри олан лизинг компанийасыны тапыр вя она лизинг мцгавилясинин 
баьланылмасы цзря ишэцзар тяклифля мцрaжият едир. Бу мцгавиляйя эюря 
лизингалан тяляб едилян ямлака сащиб олан сатыжыны сечир, лизингверян ися 
щямин ямлакы юз мцлкиййятиня алыр вя ону разылашдырылмыш щагг мц-
габилиндя мцяййян мцддятя мцвяггяти истифадя цчцн лизингалана 
верир.  Мцгавилянин мцддяти битдикдян  сонра онун шяртляриндян  асылы  
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Шякил 12. 2. Лизинг фяалиййятинин тяснифат яламятляри 

Лизингин тяснифат яламятляри 

Предметляр 
(обйектляр)  

цзря 
 

Иштиракчылар 
(субйектляр)  

цзря 

Базар  
цзря 

Юдянишляр 
 цзря 

Юзцнц юдямяси, 
амортизайсийа 

цзря 

Дашынар ямлак 

Дашынмаз 
ямлак 

Диэяр ямлак 

Бирбаша  

Чохтяряфли 
(дахили) 

Дювлятлярарасы  

Дахили  

Ихраж  

Харижи ,(бирбаша) 
Харижи  

(бирбаша) Иштиракчылар 

Идхал  

Дювлятлярарасы  

Малиййя  

Компен-
сасийалы 

Бартер  

Гарышыг  

Хидмятляр  
цзря 

Там  

Натамам 

Халис  

Там дястли 

Натамам 
дястли 
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олараг ямлак, йа лизингверяня гайтарылыр, йа да лизингаланын мцл-
киййятиня кечир.  

Яэяр сатыжы вя лизингверян вя йа сатыжы вя лизингалан ейни шяхсляр-
дирся, онда лизинг мцгавиляси иштиракчыларынын сайы икийя еня биляр. Ли-
зинг мцгавиляси иштиракчыларынын сайы йени малиййя мянбяляринин (инве-
стисийа фондлары, банклар, сыьорта компанийалары) жялб олунмасы за-
маны бир гядяр арта да биляр. 

Лизинг цзря гаршылыглы фяалиййятин реаллашдырылмасынын биринжи мяр-
щялясиндя аваданлыгларын истещсалчысы вя лизингверян алгы-сатгы мцгави-
ляси баьлайараг сатыжы вя алыжы кими чыхыш етмиш олурлар. Бу заман ава-
данлыьын конкрет нювляринин разылашдырылмасы, онун кейфиййяти, техно-
лоъи характеристикасы иля баьлы бцтцн мясяляляр аваданлыг истещсалчысы иля 
лизингалан арасында щялл олунур, бахмайараг ки, сонунжу верилмиш 
мцгавилянин щцгуги тяряфи дейилдир. Лизингверян, ясас етибариля мцга-
вилянин малиййя тяминатыны йериня йетирир.  

Икинжи мярщялядя лизингверян артыг аваданлыьын сащиби кими ону 
мцвяггяти истифадя цчцн лизингалана верир. Бу заман ямлакын сатыжысы 
алгы-сатгы мцгавилясинин шяртлярини йериня йетирся дя аваданлыьын кей-
фиййятиня эюря мясулиййят дашыйыр.  

Лизинг мцнасибятляринин ясас тяркиби – ямлакын мцвяггяти исти-
фадя цчцн лизинг шяртляри цзря ижаряйя верилмяси цзря ямялиййатлардыр. 
Алгы-сатгы цзря мцнасибятляр икинжи дяряжяли рол ойнайырлар.  

Лизинг кредит мцнасибятляри иля бир чох охшар жящятляря маликдир 
вя бу да цч ясас принсипя ясасланыр: 

- тяжилилик (кредит мцяййян мцддят цчцн верилир); 
- гайтарылмаг (тяйин олунмуш вахтда мцтляг эери гайтарылмалы-

дыр); 
- юдянишлилик (мцяййян ссуда фаизи юдянилир).  
Лизинг заманы ямлакын сащиби ону мцяййян мцддятя мцвяггяти 

истифадя цчцн веряряк тяйин олунмуш вахтда ямлакы эери алыр, хидмят 
эюстярилмясиня эюря ися лизинг истифадячисиндян ижаряйя верилян авадан-
лыьын дяйяриндян разылашдырылмыш фаиз юлчцсцндя юдяниш алыр. Бцтцн бун-
лар кредит мцнасибятляринин елементляридир, лакин бу заман лизинг мц-
гавиляси иштиракчылары пул вясаитляри йох, ямлакла ямялиййат апарырлар.  

Лизинг цзря гаршылыглы фяалиййятин спесификлийи ашаьыдакыларда тя-
защцр едир: 

- Ямлакын сатыжысы, бир гайда олараг, билир ки, ямлак ижаряйя верил-
мяк цчцн ялдя едилир.  

- Ямлакын лизинг шяртляри цзря ижаряйя верилмяси заманы щямин 
ямлакын сащиби кими лизингверян чыхыш едир. 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

318 

- Ямлакын сащиби ону мцвяггяти истифадя цчцн вермясиня эюря 
щяр заман мцкафат алыр. 

- Ямлакын истифадячиси гцсурларын ашкар едилмяси заманы юз ирад-
ларыны йа сащибя, йа да щеч бир мцгавиля мцнасибятляри иля баьлы олма-
дыьы билaваситя аваданлыьын сатыжысына истагамятляндирир.  

- Ямлакын истифадячиси малиййя лизинги заманы мцгавиля мцддяти 
битдикдян вя йа битмядян юнжя аваданлыьы шяхси мцлкиййятиня кечир-
мяк щцгугуна маликдир ки, бу да алгы-сатгы мцгавиляси иля рясмиляшди-
рилир.  

Лизинг мцнасибятляринин субйектляри ашаьыдакылардыр: 
- ямлакын сащиби (лизингверян) – лизинг фяалиййятини, йяни авадан-

лыьын хцсуси олараг ижаря мягсядиля ялдя едилмяси, онун ижаряйя верил-
мясини щяйата кечирян щцгуги вя йа физики шяхс; 

- ямлакдан истифадя едян (лизингалан) – ямлакы мцвяггяти исти-
фадя цчцн ялдя едян шяхс; 

- ямлакын сатыжысы (малэюндярян) – ямлакы лизингверяня сатан 
шяхс.  

Лизингин обйекти кими, базарда азад тядавцл едилмяси гадаьан 
олунмуш ямлакдан башга, гцввядя олан тяснифата уйьун олараг ясас 
вясаитляря аид едилян дашынар вя дашынмаз ямлак чыхыш едир.  

1996-жы илдя гцввяйя минмиш тяснифата эюря дашынан ямлака аша-
ьыдакылар аиддир: 

- эцж машын вя аваданлыглары (технолоъи, турбин аваданлыглары, 
електромцщяррикляр вя с.); 

- сянайенин мцхтялиф сащяляри цчцн ишчи машын вя аваданлыглар 
(полиграфийа аваданлыглары, тикинти техникасы, дязэащлар вя с.); 

- щесаблама вя оргтехника васитяляри; 
- няглиййат васитяляри (дямирйол щярякят гатарлары, дяниз вя чай 

эямиляри, автомобилляр, тяййаряляр вя с.); 
- диэяр машын вя аваданлыглар.  
Дашынмаз ямлака истещсал бина вя гурьулары (нефт вя газ буруг-

лары, щидротехники вя няглиййат гурьулары вя с.) аиддир.  
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Шякил 12.3. Лизингин нювляри 

 
Лизингин нювляри ашаьыдакы ясас яламятлярин нязяря алынмасы иля 

формалашыр: 
- истифадя мцддяти вя онунла ялагядар ямлакын амортизасийасы; 
- аваданлыьа хидмят эюстярилмяси сащясиндя ющдяликлярин щяжми; 
- мцгавиля иштиракчыларынын сайы; 
- ямлакын типи; 
- лизинг юдянишляринин вя щесаблашма формаларынын характери; 
- ижаря едилян аваданлыьын юзцнц юдямяси сявиййяси. 

Хидмят эюстярилмяси щяжминя эюря: халис, там  
(там хидмят дясти иля), натамам (натамам  

хидмят дясти иля) 

Малиййяляшдирмя типиня эюря: тяжили, йенилянян 

Мцгавиля иштиракчыларынын тяркибиня эюря: бирбаша, 
долайы, гайыдан 

Ямлакын типиня эюря: дашынар вя дашынмаз ямлак 

Лизинг ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси 
заманына эюря: узунмцддятли, ортамцддятли  

вя гысамцддятли 

Ямлакын юдянилмяси дяряжясиня эюря: малиййя  
вя оператив  

Базар секторуна эюря: дахили, бейнялхалг  

Эюмрцк эцзяштляриня эюря: эцзяштлярдян истифадя 
олунмасы иля, эцзяштлярдян истифадя етмядян  

Юдянишин характериня эюря: пулла, компенсасийа  
иля, гарышыг  

Лизингин 
нювляри 
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Шякил 12.4. Лизинг ямялиййатынын ясас мярщяляляри: 
 
1 – лизингверянин яризяси (тялябнамяси); 
2 – лизингаланын юдяниш габилиййятлилийи щаггында гярар; 
3 – сифариш-нарйад; 
4 – банк ссудасы; 
5 – лизинг предмети цзря алгы-сатгы мцгавиляси; 
6 – аваданлыгларын истисмар цчцн гябул олунмасы акты; 
7 – малэюндярмянин дяйяринин юдянилмяси; 
8 – лизинг сазиши (разылашмасы); 
9 – лизинг предметинин сыьорталанмасы цзря мцгавиля; 
10 – лизинг юдянишляри; 
11 – лизинг предметинин гайтарылмасы; 
12 – ссуданын гайтарылмасы вя фаизлярин юдянилмяси.  
 
Бейнялхалг тяжрцбядя ижарянин цч ясас нювц фяргляндирилир. 
1. Узунмцддятли (малиййя) – аваданлыьын цч-беш вя даща артыг 

(бязи нювляр цзря 15-20 ил) мцддятляр цчцн ижаряйя верилмяси «лизинг» 
адыны алмышдыр. 

2. Ортамцддятли – аваданлыгларын бир илдян цч иля гядяр ижаряйя 
верилмясидир вя «щайринг» адыны алмышдыр. 

3. Гысамцддятли – ижаря мцддяти бир нечя саат, эцн, айдан бир иля 
гядяр олур вя яксяр юлкялярдя «рентинг» адыны алмышдыр. 

Ортамцддятли вя гысамцддятли ижаря формалары оператив лизинг 
кими таныныр. 

Банк  

 
 

Лизинг- 
верян 

 
 

Лизинг- 
алан 

Сыьорта 
компанийасы  

Малэюн-
дярян  

1 

 

2 

6 

 

8 

10 
  

    11 

4 

1

2 

9 

3 5 6 
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Оператив лизинг, натамам сатыналма цзря ижаря формасы кими, 
онунла характеризя олунур ки, ижаряйя верилян ямлакла баьлы ижаряйя ве-
рянин хяржляри ижарянин биринжи мцддяти ярзиндя там юдянилмяйяжякдир. 
Оператив лизингдян, адятян о щалда истифадя олунур ки, ижарядар ямлака 
сащиб олмаг рискини юз цзяриня эютцрмякдянся, даща йцксяк ижаря 
щаглары юдяйир. Лизингин бу нювц, адятян ижаряйя верилян ямлакын ня-
зярдя тутулан истифадя мцддяти онун физики ашынмасы мцддятиндян 
ашаьы олдугда (мясялян, мювсцми ишляр вя йа бирдяфялик мягсядли исти-
фадя), щабеля хцсуси техники хидмят тяляб едян аваданлыглардан исти-
фадя едиляркян тятбиг олунур. Оператив лизинг заманы ижарядар узун-
мцддятли дювр ярзиндя ижаря айырмаларыны юдяйя биляжяйиня ямин ол-
мур, беля ки, тясяррцфат фяалиййятиндян нязярдя тутулан эялирляр о гядяр 
йцксяк дейилдир ки, ижаряйя эютцрцлмцш аваданлыьын илкин дяйярини 
юдямяйя кифайят етсин.  

Оператив лизинг ижаряйя алынан техниканын дяйяринин там юдянил-
мясини нязярдя тутмур вя машын, аваданлыг вя жищазлара хидмят эюстя-
рилмяси, онларын тямири вя сыьорталанмасы иля баьлы бцтцн мясулиййяти 
ижарядарын цзяриня гойур.  

Оператив лизинг, щяр шейдян яввял, йцксяк темпли мяняви кющ-
нялмяйя малик аваданлыглар (мисал цчцн, електрон-щесаблама техни-
касы, елми тядгигатлар цчцн жищаз вя апаратлар, сурятчыхарма машын-
лары, йцнэцл автомобилляр вя башга няглиййат васитяляри) цзря тятбиг 
олунур.  

Узун мцддят ярзиндя оператив лизинг шяраитиндя техники васитяля-
рин кирайяси мянтягяляри мювжуд олмушдур. Бу эцн мадди-техники 
тяминат системиндя жизащ вя йа мцряккяб техникаларын, тижарят вя йол 
машынларынын, аваданлыгларын вя тикинти алятляринин кирайяси цзря зянэин 
тяжрцбя топланмышдыр. Тяляб вя тяклиф конйунктуруну юйряняряк елми 
мцяссисяляр, тикинти тяшкилатлары вя техниканын башга истифадячиляри иля 
коммерсийа ялагяляри гурмуш чохлу сайда мянтягяляр йарадылмышдыр.  

Бу эцн кирайя-рейтиг истещлакчыларын ижаря шяртляри иля мадди-тех-
ники ресурсларла тямин едилмясинин мцщцм методу вя истещлакчыларын 
мадди-техники ресурслара гаршы тялябинин еффектив тямин едилмяси ме-
тоду кими чыхыш едир.  

Бейнялхалг тижарятдя малиййя лизинги, узунмüддятли ижаря формасы 
кими, эениш интишар тапмышдыр.  

Малиййя лизинги, бир гайда олараг, юзцндя лизинг компанийасы 
тяряфиндян ямлакын дяйяринин там юдянилмясини нязярдя тутан цчтяряфли 
гаршылыглы фяалиййяти якс етдирир вя онунла сяжиййялянир ки, ямлакын мц-
вяггяти истифадя цчцн верилдийи мцддят узунлуьуна эюря амортизасийа 
мцддятиня вя ямлакын бцтцн вя йа бюйцк щиссясинин амортизасийасына 
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йахынлашыр. Мцгавиля мцддяти ярзиндя лизингверян лизинг юдянишляри 
щесабына ямлакын бцтцн дяйярини юзцня гайтарыр вя лизингдян нязярдя 
тутдуьу мянфяяти алыр. Башга сюзля, малиййя лизинги юзцндя ижарядарын 
сатыналма щцгугу иля узунмцддятли ижаря формасыны якс етдирир.  

Малиййя лизинги заманы техники хидмят вя сыьорталама цзря ющ-
дяликляр лизингаланын цзяриня дцшцр.  

Яэяр аваданлыьын истещсалчысы ону, лизинг компанийасы иля васитя-
чилик етмядян мцстягил олараг ижаряйя верирся, онда малиййя лизингинин 
бу нювц бирбаша лизинг адыны алыр. Анжаг икитяряфли лизинг, бир гайда 
олараг, эениш йайылмамышдыр, беля ки, истещсалчы лизинг ямялиййатларыны 
артырдыгда, йеня дя юз лизинг компанийасыны йаратмалы олажагдыр.  

Буна эюря дя яксяр щалlаrда лизинг бирбаша йох, бир гайда ола-
раг, ихтисаслашмыш лизинг компанийасы гисминдя чыхыш едян васитячинин 
кюмяйиля щяйата кечирилир. Бу заман мцгавилядя нязярдя тутулур ки, 
васитячи мцвяггяти олараг юдяниш габилиййятлилийини итирся вя йа ифласа 
уьраса, лизинг юдянишляри ясас лизингверяня юдянилмялидир. Лизинг цзря 
беля мцгавиля формалары «сублизинг» адыны дашыйыр. Бу формадан, хц-
сусиля мцгавилянин ясас иштиракчыларынын яразижя бир-бириляриндян узаг 
олдуглары, аваданлыгдан дцзэцн истифадя олунмасы, ижаря щагларынын 
вахтлы-вахтында юдянилмяси вя лизинг мцгавиляси цзяриндя оператив рящ-
бярликля баьлы бир чох мясялялярин щялли цзяриндя мцшащидя щяйата 
кечирян васитячидян истифадя олунмасы мягсядяуйьун щесаб едилдийи 
заман истифадя олунур.  

Гайтарма лизинги, икитяряфли мцгавилянин нювмцхтялифляриндян 
бири олмагла кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. Мцяссися (эяляжяк лизинг-
алан) аваданлыьа маликдир, лакин онун истещсал фяалиййяти цчцн вяса-
итляри йохдур. Онда о, лизинг бир компанийаnы тапыр вя она юз авадан-
лыьыны сатыр, сонунжу ися, юз нювбясиндя, щямин аваданлыьы компани-
йанын юзцня лизингя верир. Беляликля, мцяссисянин сяранжамында онун 
истядийи истигамятя, мисал цчцн, дювриййя вясаитлярини тамамламаьа 
сярф едя биляжяйи пул вясаити йараныр. Гайтарма лизинги цзря мцгавиля 
еля тяртиб олуна биляр ки, онун фяалиййят мцддяти битдикдян сонра 
мцяссисянин аваданлыьы эери алмаг вя бунунла да юзцнцн яввялки 
мцлкиййят мцнасибятлярини бярпа етмяк щцгугу олсун.  

Гайтарма лизинг формасындан истифадя едилмяси заманы бцтцн-
лцкдя мцяссисяляр дя ижаряйя вериля биляр, бу заман малэюндярян вя 
лизингалан ейни щцгуги шяхс олажагдыр. Лизингин бу формасыны малиййя 
чятинлийи иля цзляшян фирмалар да истифадя едир. Идхал аваданлыгларынын 
гайтарма лизинги формасы мцяссися цчцн харижи валйутада инвестисийа 
ресурсларынын сяфярбяр едилмясинин (мобилляшдирилмяси) жялбедижи цсулу 
кими чыхыш едя биляр, лакин ондан эениш истифадя едилмяси идхал едилян 
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аваданлыглар цзря мцлкиййят щцгугларынын харижя ютцрцлмясиня эятириб 
чыхара биляр.  

Лизинг мцнасибятляринин хцсуси формасы кими левериъ-лизинг чыхыш 
едир. Бу малиййя лизинги формасындан истифадя едилмяси заманы ижаряйя 
верилян аваданлыьын дяйяринин бюйцк щиссяси цчцнжц тяряфдян (инвес-
тор) борж олараг эютцрцлцр вя ижарянин биринжи йарысында ижаряйя 
эютцрцлмцш аваданлыг цчцн амортизасийа айырмалары вя аваданлыьын 
ялдя едилмяси цчцн алынмыш ссуда цзря юдянишляр щяйата кечирилир. Беля 
мцгавиля инвесторун верэийя жялб олунан эялирини азалдыр вя верэи цзря 
мющлят еффекти йарадыр. Инвестор бу еффекти лизинг компанийасына тяг-
дим едир ки, o da, юз нювбясиндя, мцштяринин хейриня азалдылмыш ижа-
рящаггы müəyyən едир вя дайаныглы мянфяят ялдя едир. Беля лизингя типик 
нцмуня тяййарялярин лизингидир.  

Компенсасийа лизинги формасы да практики мараг кясб едир. Бу 
форма цчцн характерик жящят одур ки, ижарядар лизинг юдянишляри (айыр-
малары) явязиня ижаряверяня ижаряйя алынмыш аваданлыгдан истифадя 
олунмасы ясасында разылашдырылмыш щяжмдя истещсал олунмуш мящсуллары 
тягдим едир. Компенсасийа лизинги сон дюврляр бейнялхалг лизинг ямя-
лиййатлары тяжрцбясиндя эетдикжя даща эениш йер алыр, беля ки, о, ижарянин 
юдянилмяси цчцн азад валйутанын ахтарıлмасы проблемини щялл едир.  

Малиййя лизингинин нювляри халис лизинг вя хидмятли лизингдир.  
Халис лизинг – еля ижаря мцнасибятидир ки, бу заман ямлака эюстя-

рилян бцтцн хидмятляри лизингалан юз цзяриня эютцрцр, лизингверян тяря-
финдян ялдя едилян ижаря юдянишляри ися «халисдир». Буна эюря дя бу 
щалда аваданлыглара хидмят эюстярилмяси цзря хяржляр лизинг юдянишля-
риня дахил едилмир. Бу, ян эениш йайылмыш формадыр.  

Хидмятли лизинг аваданлыьа мцтляг техники хидмят эюстярилмяси-
нин, онун тямиринин, сыьорталанмасы вя башга ямялиййатларын лизингве-
рян тяряфиндян щяйата кечирилмясини нязярдя тутур вя бу ишляр цзря 
хяржляр ижаря щаггына дахил едилир. Бир гайда олараг, лизингин бу нювцн-
дян мцряккяб вя бащалы аваданлыьын ижаряси цчцн истифадя олунур. Бу 
хидмятлярдян башга, лизингаланын арзусу иля лизингверян юз цзяриня 
щейятин щазырланмасы, щазыр мящсулун маркетинги, рекламы вя с. цзря 
ющдяликляри дя эютцря биляр. Бу ялавя хидмят нювляри цзря хяржляр дя 
ижаря щаггына дахил едиляжякдир.  

АБШ-да лизингин бу формасы заманы ижаряверян инвестисийа эц-
зяшти вя амортизасийанын сцрятляндирилмяси кими ящямиййятли эцзяштляр 
ялдя етмяк щцгугуна маликдир, ижарядар ися ижаря щагларыны верэилярин 
юдянилмяси цчцн елан олунмуш эялирдян чыха биляр. Мцддятин сонунда 
ижарядар аваданлыьы онун щягиги базар гиймятиндян ашаьы гиймятя ала 
билмяз. Ижаря мцддяти битдикдян сонра аваданлыьын 20%-дян аз ол-
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майараг файдалы хидмят мцддяти галыр. Лизингин бу нювц, щямчинин 
там хидмят дястли лизинг кими дя адландырылыр.  

Лизинг мцнасибятляринин рясмиляшдирилмяси заманы баш лизинг ан-
лайышындан истифадя олунур. Баш лизинг юзцндя ижаряверянля ижарядар 
арасында ижарядарын йени мцгавиляляр баьламадан ижаряйя алынмыш 
аваданлыгларын сийащысыны тамамламаг щцгугуну нязярдя тутан ли-
зинг щаггында цмуми мцгавиляни якс етдирир.  

Айры лизинг вя йа ялавя вясаитлярин жялб едилмясини нязярдя тутан 
лизинг, йахуд гисмян лизингверян тяряфиндян малиййяляшдирилян лизинг. 
лизингин ян мцряккяб нювмцхтялифликляриндян биридир, чцнки бу, чох-
каналлы малиййяляшдирмя иля сых ялагядардыр вя бир гайда олараг, бащалы 
лайищялярин юдянилмяси цчцн истифадя олунур.  

Бу формадан истифадя заманы лизингверян ямлакын там дяйярин-
дян щесабланан бцтцн верэи эцзяштляриндян истифадя едяряк бир вя йа 
бир нечя кредитордан ссуда эютцрцр. Боржлу-лизингверян ссуданын гай-
тарылмасына эюря кредитор гаршысында мясулиййят дашымыр, ссуда лизинг 
юдянишляри васитясиля юдянилир. Буна эюря дя, лизингверян кредиторларын 
хейриня боржун юдянилмясиня гядяр ямлак цзря эирову рясмиляшдирир вя 
ссуданын юдянилмяси щесабына онлара лизинг щагларыны эютцрмяк hüqu-
qu верир. Беляликяля, мцгавиля цзря ясас риски кредиторлар дашыйыр, ссу-
данын гайтарылмасынын тяминатчысы кими йалныз лизинг щаглары вя лизингя 
верилян ямлак чыхыш едир.  

Револвер лизинги вя йа ямлакын сонрадан дяйишдирилмясини нязярдя 
тутан лизингдян лизингалана технолоэийа цзря мцхтялиф нюв аваданлыг-
лар лазым олдугда истифадя олунур. Лизингин бу формасындан истифадя 
едилмяси заманы ижарядар мцяййян мцддятин битмясиндян сонра ижрайя 
алынмыш аваданлыьы онун башга нювцня дяйишмяк щцгугуну ялдя едир.  

Лизинг цзря гаршылыглы фяалиййятин ян еффектив формаларындан бири, 
ижаряверянин юлкясинин сярщядлярини кечян ямтяялярин ижаряйя веримя-
сини якс етдирян бейнялхалг лизинг ямялиййатларыдыр.  

Бейнялхалг лизинг ямялиййатынын щяйата кечирилмяси заманы ижа-
ряверян ижаря предметлярини юз юлкяси дахилиндя милли фирмадан алыр вя 
онлары харижи ижарядара тягдим едир. Бу тип ямялиййат ихраж ижаря мцга-
виляси щесаб олунур. 

Ижаряверянин ижаря предметлярини харижи фирмадан алдыьы вя онлары 
милли ижарядара тягдим етдийи ижаря ямялиййаты ися идхал ижаря мцгавиляси 
адланыр.  

Бейнялхалг ижаря ямялиййатларына, щямчинин йерляшдикляри юлкя 
яразисиндяки йерли фирмаларла мцгавиляляр баьлайан трансмилли корпора-
сийаларын вя трансмилли банкларын харижи гыз мцяссисяляринин ижаря ямя-
лиййатлары да аид едилир.  
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Щяр бир юлкянин лизинг ганунверижилийинин юзцнямяхсус хцсу-
сиййятляри вардыр. Мясялян, Австрийада верэи щцгугуна уйьун олараг 
ижаря мцддяти аваданлыьын цмуми истисмар мцддятинин 90%-ни, йяни 
ижаря предметинин ижаряверянин мцщасибат щесабатындан силинмяси 
мцддятини кечмямялидир. Лизинг мцгавилясинин фяалиййят мцддятинин 
ашаьы щядди ижаря предметинин хидмят мцддятинин 40%-идир.  

АБШ-ын тяжрцбяси эюстярир ки, ижарядар аваданлыьы юз мцлкиййя-
тиня о заман кечиря биляр ки, щямин предметин хидмят мцддяти 2 илдян 
аз вя базар гиймятлиля гиймятляндирилян галыг дяйяри предметин илкин 
гиймятинин 15%-индян аз олмасын. Бу заман ижаряверянин хцсуси йа-
зылы ижазяси олмадан аваданлыьы субижаряйя вермяк, рягибляря вя диэяр 
мараглы шяхсляря лизингя эютцрдцйц аваданлыьын конструктив вя истис-
мар хцсусиййятляри иля таныш олмаьа ижазя вермяк ижарядара гадаьан-
дыр. Бир гайда олараг, ижарянин фяалиййят мцддяти ярзиндя ижарядар ли-
зингя алдыьы аваданлыьын ифлас вя йа башга ганун позунтулары заманы 
щябся алынмасы вя йа онун эиров эютцрцлмясинин гаршысыны алмаг цчцн 
она мцлкиййятчи фирманын адыны эюстярян хцсуси йарлыг вурур.  

1988-жи ил майын 28-дя Оттавада (Канада) бейнялхалг лизинг 
мцгавилясинин бцтцн иштиракчыларынын щцгуги мцнасибятлярини тянзим-
ляйян ващид нормаларын тяйин едилмясиня вя оларын реаллашдырылмасы 
цчцн мювжуд щцгуги манеяляри арадан галдырмаьа имкан йарадан 
бейнялхалг малиййя лизинги щаггында Конвенсийа гябул олунду.  

Конвенсийада ики мцгавилянин (алгы-сатгы вя лизинг) гырылмаз 
баьлылыьы эюстярилирди. Азярбайжан ганунверижилийиня эюря лизинг мцга-
вилясинин щцгуги рясмиляшдирилмяси бейнялхалг малиййя лизинги щаг-
гында Конвенсийанын тялябляри иля там цст-цстя дцшцр.  

Бейнялхалг лизинг мцгавиляляринин рясмиляшдирилмяси тяжрцбясиндя 
ики вя даща чох юлкядя верэи файдаларындан истифадя едян «дабл дип» 
типли сублизинг мцгавиляляри мяшщурдур. Мясялян, 1980-жш иллярдя беля 
лизинг мцгавиляси цзря АБШ цчцн Бюйцк Британийадан тяййаряляр алын-
мышды. Бу мцгавилянин еффективлийи онунла шяртляширди ки, Бюйцк Брита-
нийада - яэяр лизингверян мцлкиййят щцгугуна, АБШ-да – яэяр лизинг-
верян сащиблик щцгугуна маликдирся, верэи эцзяштляриндян ялдя едилян 
файдалар даща бюйцкдцр. Бу хцсусиййятляри нязяря алараг, лизинг 
компанийасы тяййаряляри Бюйцк Британийадан алмыш (мцлкиййят щц-
гугу), онлары американ лизинг компанийасына лизингя вермиш (сащиблик 
щцгугу), о да, юз нювбясиндя тяййаряляри сублизинг мцгавиляляри 
формасында йерли авиокомпанийалара тягдим етмишди.  

Тез-тез лизинг компанийалары верэи мягсядиля юз филиалларыны эц-
зяштли верэиляр олан йерлярдя, хцсусиля офшор зоналарда ачыр.  
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Бейнялхалг лизинг ижарясиндян базарда автоняглиййат сащясиндя 
истифадя олунур. Нцмуня кими, ВОЛВО, ДАФ, ИВЕКО вя с. кон-
сернлярин лизинг цзря ямялиййатлары чыхыш едя биляр.  

Беля ки, ДАФ компанийасы йалныз намизяд тяряфиндян тяйин 
олунмуш нцмунядя яризянин верилмясиндян, партийанын диггятля се-
чилмясиндян вя лизинг ямялиййатынын Щолландийанын кредитлярин сыьор-
таланмасы цзря компанийасы иля разылашдырылмасындан сонра автоняг-
лиййат цзря лизинг щяйата кечирир. Яэяр автомобил консернин юзц тяря-
финдян щяйата кечирилян автоняглиййат лизинги цзря ямялиййатлар ялавя 
малиййя тяминаты тяляб етмирся, онда бу лизинг мцгавиляси кифайят гя-
дяр сцрятля реаллашдырылыр. Автоняглиййат лизинги, бир гайда олараг, ижа-
ряйя эютцрцлян техниканын дяйяринин 30%-иня гядяр аванс юдяниши 
комбинасийасы иля щяйата кечирилир. Лакин лизинг цзря гаршылыглы фяалиййят 
тяжрцбясиндя малиййя тяминаты мясяляси тез-тез чох кяскин шякилдя ор-
тайа чыхыр.  

Пул вясаитляринин кяскин гытлыьы ситуасийасында, яэяр Азярбайжа-
нын боржлу мцяссисяси Азярбайжан банкынын щяр щансы мцхбир банкла 
тясдиглянмиш зяманятини вермяйя гадирдирся, бу мясяля щялл олуна би-
ляр. Бу мясялянин щялли заманы Азярбайжан банклары тез-тез зяманятин 
тямин едилмяси шяклиндя боржалан мцяссися цчцн заминлик едян юз гыз 
мцяссисяляринин хидмятляриня мцражият едирляр. Истянилян щалда ортайа 
бейнялхалг лизинг мцбадилясинин реаллашдырылмасынын мягсядяуйьун-
луьу вя щяр шейдян яввял, ямялиййатын игтисади еффективлийинин гиймят-
ляндирилмяси щаггында тябии мясяля чыхыр. Бейнялхалг лизинг ямялиййат-
ларынын структуру шякил 12.5.-дя тягдим едилмишдир. 

Ижаря цзря гаршылыглы фяалиййят тяжрцбяси, бир гайда олараг, дахили 
лизинг ямялиййатлары иля мцгайисядя бейнялхалг лизинг цзря ямялиййат-
ларын даща йцксяк еффектив олмасыны тясдиг едир. Яэяр аванс юдянишин-
дян истифадя едилирся вя яэяр зяманят мябляьинин щесабланмасы заманы 
икигат верэийя жялб олунманын арадан галдырылмасы щаггында разылыг 
нязяря алынырса, бейнялхалг ямялиййатларын еффективлийи, адятян ящя-
миййятли дяряжядя йцксяк олур. Верэи органлары сцбут етмялидирляр ки, 
харижи лизинг компанийасынын верэийя жялб олунан эялириня аваданлыгла-
рын дяйяринин юдянилмяси мябляьини дахил етмяк олмаз. Анжаг щяр бир 
конкрет щалда верэи органларынын мцтяхяссисляри иля мяслящятляшмяк 
лазымдыр.  
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Шякил 12. 5. Бейнялхалг лизинг ямялиййатларынын структуру 

 
Лизингдян истифадя олунмасынын ясас цстцнлцкляри ашаьыдакылар-

дыр: 
- Ямлак формасында инвестисийалашдырма пул кредитиндян фяргли 

олараг пулларын эери гайтарылмамасы рискини азалдыр, беля ки, яксяр 
щалларда лизингверян ижарəйя вердийи ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгу-
гуну юз ялиндя сахлайыр. 

- Лизинг 100%-лик кредитляшдирмяни нязярдя тутур вя юдянишлярин 
дярщал башланмасыны тяляб етмир ки, бу да ижарядара бюйцк малиййя 
хяржляри олмадан истещсал фондларыны йенилямяйя вя бащалы аваданлыг-
лар ялдя етмяйя имкан верир. Ади кредитдян истифадя заманы мцяссися 
алыш дяйяринин бир щиссясини шяхси вясаитляри иля юдямялидир.  

- Лизинг мцгавиляси ссуданын ялдя едилмясиня нисбятян даща дя-
рин формайа маликдир, чцнки щяр ики тяряфя юдянишлярин гаршылыглы файдалы 
формасындан истифадя етмяйя имкан йарадыр – юдяниш дяряжляри фикся 
олунмуш вя цзян ола биляр.  

- Лизингалан цчцн аваданлыьын мяняви вя физики кющнялмяси риски 
азалыр, чцнки о, ямлакы шяхси мцлкиййятя кечирилмяк цчцн дейил, 
мцвяггяти истифадя цчцн ялдя едир.  

Сатыжы – аваданлыг тяжщизатчысы 

Лизингверян – Гярб лизинг компанийасы 

Эюмрцк сярщяди 

Лизингалан мцяссися Банк 

Гярб банкы – инвестисийа 
зяманяти 

Лизинг разылашмасы 

Алгы-сатгы мцгавиляси 
Зяманят 

Зяманят 

Эиров мцгавиляси 

Банк зяманятинин тягдим едилмяси мцгавиляси 
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- Лизинг ямлакы лизингаланын балансында эюстярилмир ки, бу да 
онун активлярини артырмыр вя ямлак цзря верэидян азад едир; 

- Лизинг юдянишляри лизингаланын истещсал хяржляриня аид едилир вя 
мцвафиг олараг да верэийя жялб олунан мянфяяти азалдыр. 

- Аваданлыг истещсалчысы мящсулун сатышынын тяшкили вя базарын 
йени сегментляринин мянимсянилмяси цзря ялавя имканлар ялдя едир.  

 
§ 12.2. Лизинг мцгавиляси 

 
Истянилян лизинг ямялиййаты, бир гайда олараг, лизинг щаггында 

мцгавиля иля рясмиляшдирилир. Лизингин формасындан асылы олараг, мцга-
виляляр мцхтялиф вариантларда рясмиляшдирилир: «Сатыналма щцгугу иля 
аваданлыьын лизинги цзря мцгавиля» вя йа «Лизингя сатылан ямлакын 
алгы-сатгысы цзря мцгавиля» кими. Бир гайда олараг, мцгавилянин ясас 
бюлмяляри кими ашаьыдакылардан истифадя олунур: 1. лизингин шяртляри;              
2. ижаря щаггынын мябляьи; 3. аваданлыьын эюндярилмяси; 4. лизингверян 
вя лизингаланын щцгуг вя ющдяликляри; 5. мцгавилянин фяалиййятиня сон 
гойулмасы; 6. мцгавилянин дайандырылмасындан сонракы фяалиййят;             
7. аваданлыьын эери гайтарылмасы иля баьлы ющдяликляр; 8. тяряфлярин щц-
гуги цнванлары вя банк реквизитляри.  

Лизинг фяалиййятинин дцнйа тяжрцбяси лизинг ямялиййатларыны бир-
бириндян принсипиал шякилдя фярглянян ики нювя айырыр: юзцнц натамам 
юдяйян лизинг (НЮЛ) вя юзцнц там юдяйян лизинг (ТЮЛ) вя йа ма-
лиййя лизинги. 

Биринжи нювя ижарядарын ижаряйя верилян ямлакла баьлы бцтцн хярж-
ляри бир ижаря мцддяти ярзиндя юзцнц там юдямир. Бу заман мцщцм 
жящят ондан ибарятдир ки, ижаряверян бцтцн хяржляри бир ижарядардан 
дахил олан вясаитляр щесабына амортизасийалашдырмаьы дцшцнмцр. Ли-
зинг мцгавилясинин бу оператив формасындан истифадя олунмасы за-
маны ижаря мцддятляри ямлакын кющнялмя мцддятини ящатя етмир, 
ямлакын корланмасы вя йа итирилмяси риски ися ясас етибариля ижаряверянин 
цзяриня дцшцр вя бир гайда олараг, ижаря мцддяти битдикдян сонра 
ямлак ижаряверяня гайтарылыр, о ися ямлакы тякрарян ижаряйя веря вя йа 
сата биляр.  

Оператив лизингин бу формасындан истифадя едилмяси заманы ижа-
ряверян ижаряйя эютцряни яввялжядян хябярдар етмяк шяртиля лизинг 
мцгавилясини вахтындан яввял ляьв етмяк щцгугуна маликдир. Юзцнц 
натамам юдяйян лизинг заманы ижаря юдянишляринин дяряжяляри, адятян 
юзцнц там юдяйян лизингя нисбятян йцксяк олур. Юзцнц натамам 
юдяйян лизинг цзря мцгавилянин рясмиляшдирилмяси заманы ялавя шярт-
лярдя ижарядар цчцн ямлака гуллуг эюстярилмяси, онун тямири вя тех-
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ники хидмят эюстярилмяси дя нязярдя тутула биляр, бу хидмятлярин дяйя-
ри, адятян ижаря щаггынын мябляьиня дахил едилир вя онун дяряжясини 
артырыр. 

Бир гайда олараг, НЮЛ заманы ижаря щаггынын даща йцксяк дя-
ряжяси лизингалан цчцн, адятян уйьун олур, чцнки о, юзцнц ямлака са-
щиб олма иля баьлы, йяни онун сынмасы, хараб олмасы, мяняви ашынмасы вя 
башга сябяблярля ялагядар истянилян риск нювцндян кянарлашдыра билир.  

Азярбайжан базарында бу нюв лизинг мцгавилясинин лизинг хид-
мятляри яксяр щалларда техники васитялярин вя йа эениш истещлак маллары-
нын кирайяси мянтягяляриндя щяйата кечирилир.  

Сон илляр юзцнц там юдяйян лизинг мцгавиляляринин рясмиляшди-
рилмяси эетдикжя эенишлянмяйя башламышдыр. Онларын хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, ня ижарядар, ня дя ижаряверян лизинг мцгавилясинин ижра 
едилмяси заманы, бу вя йа диэяр тяряфин мцгавиля шяртлярини кобуд шя-
килдя позмасы щаллары истисна олмагла, мцгавилянин фяалиййятини вах-
тындан яввял ляьв етмяк щцгугуна малик дейилдир.  

Лизинг мцгавилясинин схеми шякил 12.6.-да эюстярилмишдир.  
Хцсуси олараг, нязярдян кечирилмишдир ки, кирайя мцгавиляси цзря 

ижаряйя верилмиш ямлакын ясаслы вя жари тямири ижаряверянин ющдялийиня 
дцшцр.  

Шякил 12.6. Лизинг мцгавилясинин нцмуняви схеми 
 
Кирайя мцгавиляси цзря ялдя едилмиш ямлакын башга шяхся субижа-

ряйя верилмясиня, бу ямлакын тямяннасыз истифадяйя верилмясиня, ижаря 

Истещлакчы - 
ижарядар 

Мцяссися – 
истещсалчы 

Лизинг компанийасы (фирмасы) 

Сыьорта 
компанийасы 

Малиййя  
тясисаты 

Дювлят вя бялядиййя 
тясисатлары 

Ижаря 
щаггы 

Лизинг цзря 
мцгавиля 

Алгы-сатгы 
мцгавиляси 

Техниканын 
дяйяри 

Сыьорталама 
мцгавиляси 

Сыьорта 
щаггы 

Верэи 
юдяниши 

Борж, 
юдянишляр 
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щцгугларынын эиров гойулмасына вя онларын мцлки яманят олараг тя-
сяррцфат йолдашлыьына дахил едилмясиня вя йа башга щцгуги шяхсляря ве-
рилмясиня йол верилмир.  

Щейяти иля бирликдя няглиййат васитяляринин ижаряси цзря мцгавиля 
ясасында ижаряверян ижарядара щейяти иля бирликдя няглиййат васитялярини 
мцяййян щагг мцгабилиндя мцвяггяти истифадя цчцн тягдим едир вя 
юз вясаити иля она ямлакын идаря едилмяси вя онун техники истисмары цзря 
хидмятляр эюстярир. Бу заман дашынмаз ямлака щава вя дяниз эями-
ляри, дахили цзмя цчцн нязярдя тутулан эямиляр, щабеля ижаряйя вер-
мяздян юнжя дювлят гейдиййатындан кечмяли вя рейестря дахил едилмяли 
олан космик обйектляр аиддир.  

Бир чох авиакомпанийалары мцгавиля вя йа контрактлар ясасында 
щейяти иля бирликдя харижи юлкяляря щава эямилярини ижаряйя верир вя тез-
тез тяййаря вя вертолйотлары Русийанын щава эямиляри рейестриндян чы-
харараг онлары харижи юлкялярин рейестрляриня дахил едирляр. Ижаряйя 
эютцрцлмцш тяййаря вя вертолйотларын мцгавиля мцддяти битдикдян  
сонра галыг дяйярини юдяйяряк сатын алынмасы кифайят гядяр тез-тез 
мцшащидя олунур.  

Малиййя ижаряси вя йа лизинг мцгавилясиня эюря ижаряверян ижаря-
дар тяряфиндян эюстярилян ямлакы онун мцяййян етдийи сатыжыдан юз 
мцлкиййятиня кечиряряк сатын алмалы вя щямин ямлакы мцвяггяти са-
щиблик вя сащибкарлыг мягсядляри цзря истифадя цчцн мцяййян щагг 
мцгабилиндя ижарядара тягдим етмялидир. Малиййя ижаряси цзря, щямчи-
нин о да нязярдя тутулур ки, сатыжынын тапылмасы вя ялдя олунажаг ава-
данлыьын сечилмяси ижаряверян тяряфиндян дя щяйата кечириля биляр.  

Малиййя ижаряси заманы лизинг мцгавиляси предмети кими, торпаг 
сащяляри вя башга тябии обйектлярдян башга, сащибкарлыг фяалиййяти 
цчцн истифадя олунан истянилян яшйалар чыхыш едя биляр.  

Ижаряверян ижарядар цчцн лизинг мцгавилясинин предмети кими чы-
хыш едян ямлакы ялдя едяркян нязярдя тута биляр ки, о, сатыжы тяряфиндян 
ижарядара, сонунжунун тапылмасы явязиня верилир.  

Бу вя йа диэяр сябябя эюря ямлак мцгавилядя эюстярилмиш мцд-
дятя ижарядара верилмядикдя, ижарядар мцгавиляни ляьв етмяк вя итки-
лярин явязини алмаг щцгугуна маликдир.  

Истянилян лизинг мцгавиляси, адятян лизингверянин эяляжяк лизинг-
аландан она аваданлыьын вя йа башга ямлакын лизинг шяртиля ижаряйя 
верилмяси цзря яризяси иля башланыр. Яризя юзцня мцтляг гайдада ямла-
кын адыны, онун арзу олунан параметрлярини, техники вя игтисади харак-
теристикаларыны, щабеля потенсиал малэюндярянин йерляшдийи йери вя 
мцмкцн олдугда онун реквизитлярини дахил етмялидир. Лизинг мцгави-
лясинин щяйата кечирилмяси цзря тяшяббцс чох вахт лизингалан тяряфиндян 
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галдырылыр. Лизинг компанийасы, юз нювбясиндя, сифаришляр портфелинин 
формалашдырылмасы мягсядиля маркетинг сяйлярини юз фяалиййятинин рек-
лам кампанийасына вя лизинг хидмят формасынын ашкар цстцнлцкляриня, 
аваданлыгларын, няглиййатын перспектив нювляри, онун гиймятляри, мал-
эюндярянляри щаггында информасийаларын топланмасына, еляжя дя щям 
юлкя дахилиндя, щям дя онун сярщядляриндян кянарда лизинг хидмятляри 
базарынын конйунктурунун тящлилиня истигамятляндирир.  

Яризялярля ейни вахтда лизингалан лизингверяня яризя иля бирликдя, 
юзцня тясисат сянядляринин нотариал гайдада тясдиглянмиш сурятлярини, 
сон ил вя йа рцб цчцн мцщасибат балансыны, лизинг мцгавилясинин игти-
сади ясасландырылмасы вя еффективлийинин тящлилини (ямялиййатларын бизнес-
планы) вя мцгавиля цзря зяманяти дахил едян стандарт сянядляр дястини 
тягдим едир. Лазым олдугда, лизингверян ялавя информасийа вермяк вя 
тяляб етмяк щцгугуна да маликдир.  

Илкин сянядляри тягдим етдикдян сонра лизингверян лизинг лайищя-
синин щяртяряфли йохланылмасы вя експертизасыны щяйата кечирир. Бязян бу 
мясулиййятли иш мцстягил експертляря щяваля олунур. Бу заман лизинг 
мцгавилясинин мцддятляри, лизинг юдянишляринин юдянилмясинин мцм-
кцн вариантлары, онларын дюврилийи, авансын юлчцсц вя ямлакын галыг дя-
йяри йекун олараг мцяййян едилир.  

 
§ 12.3. Лизинг юдянишинин щесабланмасы механизми 

 
Лизинг мцгавилясинин щяйата кечирилмяси заманы лизинг юдянишля-

ринин юлчцлярини ижарянин, онун оператив формасындан тутмуш, малиййя 
лизинги мцгавилясиня гядяр мцхтялиф формаларынын реаллашдырылмасыны 
нязяря алмагла кифайят гядяр дягиг мцяййян етмяк важибдир.  

Ижаря щаггы (П) лизингдян истифадя заманы цмуми шякилдя лизинг 
обйектинин алыш гиймятинин, комисйон щагларыны нязяря алмагла фаизля-
рин, верэилярин вя лизинг хидмятляри иля баьлы сыьорта юдянишляринин жями-
нин ижаря мцддяти ярзиндя юдянишлярин сайына нисбяти кими ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян олунур: 

n
SNRQP 

  

buрада, Г – лизинг обйектинин алыш гиймяти, ман.; 
Р – лизинг хидмятляри цзря комисйон щагларынын учоту иля фаизляр; 
Н – верэиляр, ман.; 
С – сыьорта юдяниши, ман.; 
н - ижаря мцддяти ярзиндя юдянишлярин сайы, ядяд.  
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Лизинг фирма вя компанийаларынын фяалиййятинин чохиллик тяжрц-
бяси лизинг юдянишляринин мцяййян олунмасына мцхтялиф йанашма вя 
вариантлары формалашдырмышдыр.  

Лизинг юдянишляринин щесабланмасы юзцня ашаьыдакы мярщяляляри 
дахил едир: 

1. Лизинг юдянишляринин юлчцляри лизинг мцгавиляси иля ящатя олу-
нан илляр цзря щесабланыр. 

2. Юдянишлярин илляр цзря мябляьи кими, мцгавилянин бцтцн мцд-
дяти ярзиндя лизинг юдянишляринин цмуми юлчцсц щесабланыр. 

3. Лизинг щагларынын юлчцляри тяряфлярин щаглары юдямя дюври-
лийиня, еляжя дя онлар тяряфиндян щесаблама методлары вя юдямя цсул-
ларына (оператив лизинг заманы мцгавиля мцддяти бир илдян аз олдугда, 
лизинг юдянишляринин юлчцсц айлар цзря мцяййян едилир) уйьун олараг 
щесабланмасы. 

Лизинг юдянишляринин (ЛП) цмуми мябляьинин щесабланмасы 
ашаьыдакы дцстур васитясиля щяйата кечирилир: 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + ЯДВ, 
buрада, АО – жари илдя лизингверяня щесабланан амортизасийа 

айырмаларынын кямиййяти; 
ПК – лизингверянин ямлакын – мцгавиля обйектинин ялдя едилмя-

синя сярф олунан кредит ресурсларындан истифадя едилмясиня эюря юдяниш; 
КВ – лизинг мцгавиляси цзря ямлакын тягдим едилмясиня эюря ли-

зингверяня верилян комисйон мцкафатлары; 
ДУ – лизингалана лизинг мцгавиляси иля нязярдя тутулан ялавя 

хидмятлярин тягдим едилмясиня эюря лизингверяня юдянилян юдянишляр; 
ЯДВ – лизингалан тяряфиндян лизингверянин хидмятляриня эюря 

юдянилян ялавя дяйяр верэиси (яэяр лизингалан кичик мцяссисядирся, ЯДВ 
юдянилмир). 

Амортизасийа айырмалары ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

100
aNBSAO 

  

buрада, БС – ямлакын баланс дяйяри, ман; 
На – амортизасийа айырмалары нормасы, %. 
Истифадя олунан кредит ресурсларына (КР) эюря юдянишин щесаб-

ланмасы ашаьыдакы дцстурла щяйата кечирилир: 

100
KSTKRPK 

  

buрада, КР – кредит ресурслары; 
СТк – кредит фаизи, иллик %-ля. 
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Бу заман нязярдя тутулур ки, истифадя олунан кредит ресурсларына 
эюря юдяниш щяр бир щесабат илиндя бу илдяки юдянилмямиш кредитин орта 
иллик мябляьиня вя йа ямлакын – мцгавиля предметинин орта иллик галыг 
дяйяриня бюлцнцр: 

2
)( KN

t
OSOSQKR 

  

buрада, КРт – ямлакын ялдя едилмяси цзря истифадя олунан кредит 
ресурслары, бу ресурслар цзря юдяниш т щесабат илиндя юдянилир, ман; 

ОСН вя ОСК – мцвафиг олараг, илин яввялиня вя сонуна ямлакын 
щесабланмыш галыг дяйяри, ман; 

Г – ялдя едилян ямлакын цмуми дяйяриндя борж вясаитляринин 
пайыны нязяря алан ямсал.  

Яэяр ямлакын ялдя едилмяси цчцн йалныз борж вясаитляриндян исти-
фадя олунурса, Г ямсалы 1-я бярабяр олур.  

Лизингверяня тягдим едилян комисйон мцкафатлары (КВ) тяряфлярин 
разылыьы иля ашаьыдакылардан фаиз ифадясиндя müəyyən олуна биляр: 

- ямлакын – мцгавиля предметинин баланс дяйяриндян; 
- ямлакын орта иллик галыг дяйяриндян. 
Буна мцвафиг олараг, комисйон мцкафатлар ашаьыдакы дцстур 

васитясиля hesablanır:  
BSpKV T   

buрада, п - комисйон мцкафаты дяряжяси, БС-дян иллик %-ля; 
вя йа ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланыр: 

1002
VKN

t
STOSOSKB 


  

buрада, СТВ – ямлакын – мцгавиля предметинин орта иллик галыг 
дяйяриндян фаизля щесабланан комисйон мцкафаты дяряжяси, %. 

Лизинг мцгавиляси иля нязярдя тутулмуш лизингверянин ялавя хид-
мятляриня эюря юдяниш (ДУт) щесабат илиндя ашаьыдакы дцстурла ще-
сабланыр: 

T
PPPDU n

t



...1 , 

buрада, П, П1, …,Пн – лизингверянин мцгавиля цзря нязярдя ту-
тулмуш щяр бир хидмят цчцн чякдийи хяржляр, ман.; 

Т – мцгавиля мцддяти, ил. 
Лизингверян тяряфиндян лизинг мцгавиляси хидмятляри цзря юдяни-

лян ялавя дяйяр верэисинин юлчцсцнцн щесабланмасы ашаьыдакы дцстурла 
щяйата кечирилир: 
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ЯДВт 100
Nt STB 

  

buрада, ЯДВт – щесабат илиндя юдянилмяли олан верэинин кя-
миййяти, ман.; 

Вт – газанж мябляьи, ман.; 
СТН - ялавя дяйяр верэисинин дяряжяси,%.  
Газанжын мябляьи юзцня амортизасийа айырмаларыны, кредит ре-

сурсларындан истифадяйя эюря юдяниш, лизингверянин мцгавиля иля ня-
зярдя тутулмуш ялавя хидмятляриндян истифадя едилмясиня эюря мцкафа-
тын мябляьини вя с. дахил едир, йяни: 

ttttt DUKBPKAOB   

Иллик лизинг юдянишляринин (ЛВГ) щесабланмасы, онларын бярабяр 
пайларла юдянилмяси заманы ашаьыдакы дцстурла апарылыр: 

TLPLV Q   

бурада, ЛП – лизинг юдянишляринин цмуми мябляьи, ман.; 
Т – лизинг мцгавилясинин мцддяти, ил. 
Рцблцк лизинг юдянишляринин (ЛВК) щесабланмасы, яэяр бу 

мцгавиля иля нязярдя тутулмушдурса, ашаьыдакы дцстурла апарылыр: 

4:: TLPLVK   
Оператив лизинг мцгавиляси цзря лизинг юдянишляринин щесабланмасы 

нцмуняси 
Мцгавилянин шяртляри. 
Ямлакын – мцгавиля предметинин дяйяри – 72 млн. ман. 
Мцгавиля мцддяти – 2 ил. 
Там бярпа цчцн амортизасийа айырмаларынын нормасы – иллик 

10%. 
Лизингверян тяряфиндян ямлакын ялдя едилмяси цзря истифадя олу-

нан кредит цзря фаиз дяряжяси – иллик 50%.  
Истифадя олунан кредит ресурсларынын кямиййяти – 72 млн. ман. 
Лизингверяня тягдим едилян комисйон мцкафатынын кямиййяти – 

иллик 12%. 
Лизинг верянин эюстярдийи лизинг мцгавиляси иля нязярдя тутулмуш 

хидмятляр – 4 млн. ман., о жцмлядян: 
Ямлакдан истифадя едилмяси цзря консалтинг хидмятляринин эюстя-

рилмяси – 1,5 млн. ман.; 
Мязуниййят хяржляри – 0,5 млн. ман.; 
Щейятин юйрядилмяси – 2,0 млн. ман.; 
Ялавя дяйяр верэисинин дяряжяси – 20%. 
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Лизинг юдянишляри щяр рцбцн биринжи айынын биринжи эцнц бярабяр 
пайларла рцблцк олараг щяйата кечирилир.  

Ямлакын орта иллик дяйяринин щесабланмасы, млн. ман. 
 

Мцддятля
р 

Илин яввялиня 
ямлакын 
дяйяри 

Амортизасийа 
айырмаларынын 

дяйяри 

Илин сонуна 
ямлакын  
дяйяри 

Ямлакын орта 
иллик дяйяри 

1-жи ил 72,0 7,2 64,8 68,4 
2-жи ил 64,8 7,2 57,6 61,2 

 
Илляр цзря лизинг юдянишляринин цмуми мябляьинин щесабланмасы 
1-жи ил  
АО = 72,0 · 10 : 100 = 7,2 млн. ман. 
ПК = 68,4 · 50 : 100 = 34,2 млн. ман. 
КВ = 68,4 · 12 : 100 = 8,2 млн. ман. 
ДУ = (1,5 + 0,5 + 2,0) : 2 = 2,0 млн. ман. 
В = 7,2 + 34,2 + 8,2 + 2,0 = 51,6 млн. ман. 
ЯДВ = 51,6 · 20 : 100 = 10,3 млн. ман. 
ЛП = 7,2 + 34,2 + 8,2 + 2,0 + 10,3 = 61,9 млн. ман. 
2-жи ил 
АО = 72,0 · 10 : 100 = 7,2 млн. ман. 
ПК = 61,2 · 50 : 100 = 30,6 млн. ман. 
КВ = 61,2 · 12 : 100 = 7,3 млн. ман. 
ДУ = (1,5 + 0,5 + 2,0) : 2 = 2,0 млн. ман. 
В = 7,2 + 30,6 + 7,3 + 2,0 = 47,1 млн. ман. 
ЯДВ = 47,1 · 20 : 100 = 9,4 млн. ман. 
ЛП = 7,2 + 30,6 + 7,3 + 2,0 + 9,4 = 56,6 млн. ман. 
 
Бцтцн лизинг мцгавиляси мцддяти цчцн лизинг юдянишляринин цмуми 

мябляьи ашаьыдакына бярабярдир: 
ЛП + ЛП = 61,9 + 56,6 = 118,5 млн. ман.; 
Людяниш = 118,5 : 4 : 2 = 14,8 млн. ман. 
Практики фяалиййятдя АОЗТ «Балтика лизинги» лизинг компанийасы 

тяряфиндян тяклиф олунмуш лизинг цзря фаиз дяряжясинин щесабланмасы да 
мараг кясб едир. 

Бу щесаблама дювлят гятнамяляриня, тялиматларына вя эюстяришля-
риня мцвафиг олараг лизинг компанийасынын эялиринин верэийя жялб 
олунмасыны нязяря алмагла щяйата кечирилир 
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XIII ФЯСИЛ. KOMMERSİYA MÜQAVİLƏ  
ÖHDƏLİKLƏRİ 

 
Kommersiya mənfəətinin vacib mənbələrindən biri müqavilə öhdə-

liklərinin: icarə, lizinq, kommersiya konsessiyası, komissiya və fakto-
runqin qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsidir. 

 
§ 13.1. İcarə 

 
İcarə əmlak kirayəsidir. 
İcarə müqaviləsinə əsasən kirayəçi–icarəyəverən kirayəçiyə-ica-

rəçiyə müəyyən haqla müəyyən bir əmlakı müvəqqəti sahibolma, istifadə 
üçün və yaxud ancaq istifadəyə verir. 

İcarədən əldə olunan məhsul və mənfəət icarəçinin mülkiyyətinə 
keçir. 

İcarə obyektləri kimi müəssisələr və digər əmlak kompleksləri, 
binalar və qurğular, avadanlıqlar, nəqliyyat, həmçinin torpaq və onun təki 
ola bilər. 

Özünün əmlakının icarəyə vermə hüququ mülkiyyətçiyə və yaxud 
onun səlahiyyətli şəxslərinə verilir. 

İcarə müqaviləsi yazılı formada bağlanılır (bir ildən az dövrə fiziki 
şəxslə bağlanılan müqavilə şifahi də bağlanıla bilər). 

Müqavilədə, bir qayda olaraq, icarənin müddəti göstərilir. Əgər 
müddət göstərilmirsə, müqavilənin ləğvinə yalnız altı aylıq xəbərdarlıq 
müddətini gözləmək şərtilə ilin sonunda yol verilir. 

İcarə müqaviləsinə əsasən icarəyəverən borcludur: 
- əmlakı icarəçiyə onun təyinatına və müqavilənin şərtlərinə cavab 

verən vəziyyətdə verməli; eyni zamanda bütün lazımi sənədlər də (tex-
niki pasport, keyfiyyət sertifakı və s.) verilir; 

- öz hesabına icarəyə verilən əmlakın əsaslı təmirini həyata ke-
çirməli. 

İcarəçi borcludur: 
- vaxtında birdəfəlik və yaxud dövri ödəniş şəklində icarə haqqını, 

mənfəətin, yaxud məhsulun müəyyən payını və ya icarəyə götürülmüş 
əmlakın yaxşılaşdırılmasına çəkilən xərcləri ödəməli; 

- əmlakdan müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada istifadə etməli; 
- əmlakı saz vəziyyətdə saxlamalı, öz hesabına cari təmir işlərini 

yerinə yetirməli; 
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- müqaviləyə xitam verilən zaman əmlakı istifadəyə aldığı vəziy-
yətdə icarəyəverənə qaytarmalı. 

Müqavilənin müddəti qutardıqdan sonra öz öhdəliklərini lazımi 
qaydada yerinə yetirən icarəçi, yeni müddətə icarə müqaviləsini bağ-
lamaqda üstünlüyə malik olur. 

  İcarə müqaviləsində nəzərə alına bilər ki, icarənin müddəti qurtar-
dıqdan sonra və yaxud müqavilə ilə nəzərdə tutulan alış qiymətinin icarə-
çi tərəfindən tam ödənildiyi hallarda, icarə olunan əmlak icarəçinin mül-
kiyyətinə keçir. 

 
§ 13.2. Kommersiya konsessiyası (françayzinq) 

 
Kommersiya konsessiyası (françayzinq) müqaviləsi ondan ibarətdir 

ki, bir sahibkar (hüquqa malik olan) özünün firma vasitələrindən: firma 
adından və kommersiya işarələrindən, əmtəə nişanından, xidmət nişanın-
dan, müəyyən mükafatla digər sahibkara (istifadəçiyə) sahibkarlıq fəaliy-
yətində istifadə etmək hüququnu, qorunan kommersiya informasiyasını 
(nou-hau) verir, həmçinin məsləhət verməyi və biznesin təşkilində 
yardım edilməsini öhdəsinə götürür. 

 Kommersiya konsessiyasının mənası – hüquqa malik olanın işgü-
zar adından və kommersiya təcrübəsindən istifadə etməklə istifadəçi-
müəssisənin mənfəətini artırmaq üçün ona əlverişli şərait yaradılma-
sından ibarətdir. 

Kommersiya konsessiyası müqaviləsinin iştirakçıları kimi kom-
mersiya təşkilatları (hüquqi şəxslər), həmçinin hüquqi şəxs olmayan fi-
ziki şəxslər çıxış edə bilərlər. 

Kommersiya konsessiyası müqaviləsi aşağıdakı əsas növlərdə ola 
bilər: 

- istehsalat – malların istehsalının inkişaf etdirilməsi və onların 
yeni bazarlara yeridilməsi üçün; 

-  satış – istehsalçının nəzarətində olan geniş şaxələnmiş satış şəbə-
kəsinin yaradılması üçün; 

- ticarət – hüquqi cəhətdən müstəqil olan firma mağazalarının 
açılması üçün; 

- xidmət sahəsində - hüquqi cəhətdən müstəqil olan mehmanxana, 
restoran, emalatxana şəbəkələrinin açılması üçün. 

Kommersiya konsessiyası müqaviləsi yazılı formada bağlanılır və 
müqavilə üzrə tərəflərin öhdəlikləri aşağıdakı qaydada bölüşdürülür: 

a) hüquqa malik olan: 
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- istifadəçiyə kommersiya və texniki sənədləri verir, lazımi infor-
masiya ilə onu təchiz edir və konsessiya müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan 
məsələlər üzrə məsləhətlər verir;  

- istifadəçiyə müvafiq lisenziyalar verir; 
- daimi olaraq istifadəçiyə yardım göstərir, o cümlədən, heyətin öy-

rədilməsi məsələlərində; 
- digər şəxslərə oxşar konsessiyaları vermək hüququna malik ol-

mur;  
- istifadəçi tərəfindən istehsal olunan məhsulun və xidmətin keyfiy-

yətinə nəzarət edir. 
b) istifadəçi: 
- hüquqa malik olanın firma adından, kommersiya işarələrindən, 

əmtəə və xidmət nişanından istifadə edir, bunun barəsində alıcılara məlu-
mat verir; 

- konsessiya müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan məsələlər üzrə hüquqa 
malik olanın təlimatlarına və göstərişlərinə əməl edir; 

- buraxılan məhsulun və göstərilən xidmətlərin müqavilə ilə nəzər-
də tutulan keyfiyyətini təmin edir; 

- hüquqa malik olanla ticarət sahələrinin xarici və daxili tərtibatını 
və onların yerini razılaşdırır; 

- hüquqa malik olanla rəqabət aparmamağı və onun rəqiblərindən 
konsessiya müqaviləsindəki hüquqlara oxşar olan hüquqları almamağı öz 
öhdəsinə götürür; 

- hüquqa malik olandan aldığı məxfi informasiyanı açıqlamamağa 
söz verir. 

İstifadəçi malın və xidmətin satış qiymətini müstəqil olaraq müəy-
yən etmək hüququna malikdir; o, hər hansı bir yolla alıcıların dairəsini 
məhdudlaşdırmaq hüququna malik deyildir. 

Kommersiya konsessiyası hüquqa malik olan və istifadəçi qarşı-
sında geniş perspektiv imkanlar açır. 

Hüquqa malik olan-müəssisə kommersiya fəaliyyətinin genişləndi-
rilməsinə vəsait əldə edir, bütün dünya üzrə çoxsaylı bölmələr yaratmaq, 
onları qeydiyyatdan keçirmək, satış üçün yer almaq, işçi heyətini yığmaq 
zəruriyyəti azad olur. Eyni zamanda hüquqa malik olan istifadəçi-müəssi-
sələr üzərində lazımi nəzarəti əldə edir. Bazar qısa müddət ərzində 
keyfiyyətli mal və xidmət alır. 

İstifadəçi-müəssisə, hüquqi şəxs olaraq qalmaqla, tanınmış firmanın 
hazır nüfuzunu (imicini), onun alıcılarını və müştərilərini, rəqabət müba-
rizəsində güclü silah əldə edir. Bütün bunlar dövriyyəsinin tezləşməsinə, 
investisiyaların özünü doğrultmasına, sahibkarlıq riskinin aşağı salınma-
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sına gətirib çıxarır. Françayzinqin xırda sahibkarlıqda xüsusi olaraq 
yayılması bununla izah olunur. 

Kommersiya konsessiyası neqativ nəticələrə də gətirib çıxarır. On-
lardan ən əsası – konsessiya istifadəçisi tərəfindən istehsal olunmuş, fir-
ma nişanına görə prototipdən fərqlənməyən, lakin bir qayda olaraq, aşağı 
keyfiyyətdə olan malların bazarda peyda olmasıdır. Bu isə hüquqa malik 
müəssisəyə olan inamı azaldır, onun bazarını dağıdır, rəqiblərə əlavə 
üstünlüklər verir. 

 
§ 13.3. Komissiya 

 
Komissiya kommersiya fəaliyyətinin vacib formalarından biridir. 
Komissiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki,  ticarət müəssisəsi 

(komisyonçu) adlanan bir tərəf, komitent adlanan digər tərəfin tapşırığına 
əsasən öz adından və komitentin hesabına sövdələşmələri həyata keçir-
məyi müqavilə ilə öz öhdəsinə götürür. 

Bu zaman komissiya müqaviləsi ilə əldə olunan hüquq və öhdəlik-
ləri komisyonçu, hətta komitent üçüncü şəxslə birbaşa münasibətə girdiyi 
zaman özündə saxlayır. 

 Komissiya müqaviləsi, bir qayda olaraq, müəyyən müddətə bağla-
nılır və komisiyonçuya tapşırılan sövdələşmələrin həyata keçirilməsi 
hüququnun digərlərə verilməməsi haqqında komitentin öhdəliyini özündə 
əks etdirir. 

Komisyonçu komissiya üzrə öz xidmətlərinə görə komitentdən ko-
misyon muzdu alır, bundan başqa sövdələşmənin üçüncü şəxs tərəfindən 
düzgün və vaxtında yerinə yetirilməsinə görə (məsələn, malın ona borca 
verilməsi zamanı) öz üzərinə zəmanət götürməklə əlavə haqq (delkrede) 
ala bilər. 

Əgər haqqın ölçüsü və onun şərtləri komissiya müqaviləsi ilə nə-
zərdə tutulmayıbsa, müqavilənin yerinə yetirilməsi oxşar xidmətlərə 
görə, adətən alınan haqq səviyyəsində ödənilir. 

Əgər komissiyon müqaviləsi komitentin günahı ucbatından yerinə 
yetirilməyibsə, komisyonçu komisiyon muzdunun alınması, həmçinin 
məruz qaldığı xərclərin haqqının ödənişi hüququnu saxlayır. 

Komisyonçu komissiya müqaviləsini komitentin göstərişinə əsasən 
və onun üçün ən əlverişli şərtlərlə yerinə yetirməyə borcludur. Əgər ko-
misyonçu müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlərdən daha əlverişli şərtlər 
əldə etməyə nail olursa, o, əlavə haqq ala bilər. 

Sövdələşmənin üçüncü iştirakçısı tərəfindən onun şərtlərinin yerinə 
yetirilməməsinə görə komisyonçu komitent qarşısında cavabdeh deyildir 
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(komisyonçu bu iştirakçıya zamin durduğu və yaxud onun seçimi zamanı 
lazımi ehtiyatlı hərəkət etmədiyi hallar istisna olmaqla). Üçüncü iştirakçı 
tərəfindən şərtlərə əməl olunmadıqda komisiyonçu bunu komitentə 
bildirməlidir. 

Komisyonçu müqavilənin şərtlərindən iki halda geri çəkilə bilər: 
- əgər o, sahibkardırsa və komitent ona öz göstərişlərindən geri 

çəkilmək hüququnu vermişdirsə; 
-  əgər bu, işin gedişatı zamanı komitentin maraqları üçün lazım-

dırsa. 
Hər iki halda komisyonçu ağlabatan müddətlərdə komitenti xəbər-

dar etməlidir. 
Komitent ilə razılaşdırılmış qiymətlərdən aşağı qiymətə əmlakı sa-

tan komisyonçu, komitentə fərqi ödəməli və yaxud sübut etməlidir ki, 
əmlakı yüksək qiymətə satmağa onun imkanı yox idi və əmlakın aşağı 
qiymətə satılması daha böyük xərclərin qarşısını almışdır. 

Əmlakı razılaşdırılmış qiymətlərdən yuxarı alan komisyonçu, ko-
mitenti xəbərdar edir və o, səmərəli vaxt ərzində komisyonçuya bu söv-
dələşmədən imtina etməsi göstərişini verə bilər. 

Komitentdən daxil olmuş əşyalar, yaxud onun hesabına komisyon-
çu tərəfindən alınanlar, komitentin mülkiyyətində olur. Lakin komisyon-
çu bu malları özünün komissiya müqaviləsi üzrə qanuni tələblərinin ye-
rinə yetirilməsinə təminat kimi özündə saxlaya bilər. O, həm də ona ko-
missiya müqaviləsi üzrə çatacaq məbləği komitentin hesabına daxil olan 
puldan çixa da bilər. 

Komisyonçu komitent qarşısında komitentin onda olan əmlakının 
zədələnməsi, itirilməsi və ya çatışmamasına görə cavabdehlik daşıyır. 

Komissiya müqaviləsi yerinə yetirildikdən sonra: 
- komisyonçu komitentə hesabat təqdim edir və komissiya üzrə 

alınmış bütün əmlakı ona qaytarır; 
- komitent komisyonçudan əmlakı qəbul edir, onu nəzərdən keçirir 

və dərhal aşkar edilmiş çatışmazlıqlar barəsində komisyonçuya məlumat 
verir; 

- komitent hesabat üzrə bütün etirazları haqqında komisiyonçuya 
onun alındığı gündən sonra otuz gün ərzində məlumat verir; digər halda 
hesabat qəbul edilmiş hesab olunur. 
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§ 13.4. Faktorinq 
 
Faktorinq – komissiyanın müxtəlif növlərindən biridir. 
Faktorinqin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bank və yaxud ixtisaslaş-

dırılmış təşkilat (faktorinq-firma və yaxud faktor) satıcı-müəssisələrdən 
alıcı-müəssisələrin  borclarını alır (ilk növbədə, alıcıların göndərilmiş 
malların, görülmüş işlərin və ya xidmətlərin ödənişi üzrə öhdəlikləri) və 
onları satıcıya faktiki göndəriş və yaxud yerinə yetirilməyə əsasən 
ödəyir. Sonradan faktor bu borcları birbaşa borclu müəssisələrdən alır. 

Öz xidmətlərinə görə faktor satıcıdan (müştəridən) komisyon muz-
dunu alır ki, buraya kredit resurslarından istifadəyə görə faiz dərəcəsi 
daxil edilir. Bundan başqa, faktor onunla qazanır ki, onun əldə etdiyi 
borc öhdəlikləri bu borcların alış qiymətindən yüksək olur. 

Faktorinqin icrası üçün bir neçə il müddətinə müqavilə bağlanılır. 
Faktorinq müqaviləsində müştərinin faktora müəyyən borcları gü-

zəştə gedir. Faktor öz üzərinə gələcək borcluların ödəniş qabiliyyətinin 
yoxlanılmasını götürür, bundan sonra isə onlara müəyyən limit daxilində 
kredit verilməsinə razılıq verir. Bu limit daxilində faktor öz üzərinə ödə-
məməyin riskini götürür.  

Kredit öhdəliyinin keçməsi borcluya çatdırılır, bundan sonra o, 
özünün maliyyə problemlərini satıcı ilə deyil, faktorinq-firma ilə həll 
edir. 

Müştəri tərəfindən mal göndərişi üzrə öhdəliklərin pozulması za-
manı (məsələn, alıcı tərəfindən mal qəbul edilən zaman onun müqavilə 
ilə nəzərdə tutulan keyfiyyətə uyğun gəlməməsi aşkar ediləndə) borcların 
alınması üzrə bütün risklər müştəriyə qaytarılır. 

 Faktorinqin müştərilər üçün, şübhəsiz üstünlüyü vəsaitlərin döv-
riliyinin tezləşdirilməsindən (borcların qaytarılmasını çox gözləmək la-
zım gəlmir), borcların alınması ilə bağlı olan xərclərin azaldılmasından, 
informasiya və təşkilatı-maliyyə yardımından, maliyyə risklərinin azal-
dılmasından ibarətdir. 
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XIV ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА 
МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 

ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ ВЯ ДЮВЛЯТ 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 
§ 14.1. Планлашдырманын тяркиби, формалары вя принсипляри 

 
Низамланмыш стратеъи вя жари планлашдырма дахили вя харижи амил-

лярин нязяря алынмасы иля топдан-коммерсийа системинин еффектив 
фяалиййятини, онун йцксяк коммерсийа уьуруну вя щяр бир фирма вя 
компанийанын базар дайаныглыьыны тямин едир.  

Мцасир фирмадахили планлашдырма коммерсийа фяалиййятинин инки-
шафы вя сямярялилийини тямин едян ясасдыр. Тяжрцбядя бу амилин лайи-
гинжя гиймятляндирилмямяси, бир гайда олараг, коммерсийа фирма-
сынын имижинин итирилмясиня, онун базарда истигамятлянмясиня вя реал 
сектора хидмят эюстярилмяси кейфиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарыр.  

Ящямиййятли дяряжядя мянфяят вяд едян иримигйаслы коммерсийа-
васитячилик фяалиййятляри заманы планын яввялжядян ишляниб щазырланмасы, 
йяни идейанын ясасландырылмасы вя ялдя едилян нятижялярин етибарлылыьынын 
тямин олунмасы шяртиля бизнесин инкишаф стратеэийасынын формалашдырыл-
масы фирманын коммерсийа уьуруна наил олунмасы заманы ясас кими 
чыхыш едир.  

Узунмцддятли планлашдырма системини харижи фирма вя корпораси-
йаларын яксяриййяти, мясялян, Йапонийада фирмаларын 70-80%-и тятбиг 
едир. Ири тижарят-васитячи фирмаларында да сон илляр перспектив фирма-
дахили планлашдырма тяжрцбяси ящямиййятли дяряжядя эенишлянмишдир.  

Стратеъи планлашдырма просеси юзцня кечмиш практики тяжрцбянин 
юйрянилмясини, онун нязяри ясасландырылмасыны вя эяляжякдя стратеъи гя-
рарларын гябулу цчцн щесабламалар системинин формалашдырылмасыны 
дахил едир.  

Стратеъи планлашдырма – базарда йцксяк имижин вя стабил вязиййя-
тин йарадылмасы мягсядиля фирманын инкишаф консепсийасынын ишляниб 
щазырланмасынын вя онун цчцн коммерсийа фяалиййятинин узунмцд-
дятли истигамятлянмясини мцяййян едян миссийанын формалашдырыл-
масынын чохдяфяли (сцрякли) просесидир. Бир гайда олараг, перспектив 
планлар фирманын идаря едилмяси ийерархийасынын йалныз йухары сявиййя-
синдя ишляниб щазырланыр вя беш вя йа даща чох ил цчцн стратеъи инкишафын 
ясас сяняди, йяни орта вя узунмцддятли планлашдырманын тяркибини ифа-
дя едян сяняд кими чыхыш едир.  
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Топдан-васитячи фирманын фяалиййятинин планлашдырылмасы просеси 
юзцня цч сявиййяни дахил едир: 
1. Стратеъи планлашдырма, йяни фирманын стратеэийасынын ишляниб щазыр-
ланмасы. 
2. Тактики планлашдырма. 
3. Оператив планлашдырма. 

Шякил 14.1. -дя фирмадахили планлашдырманын ясас мярщяляляри эюс-
тярилмишдир. 

Шякил 14.1. Фирмадахили планлашдырманын ясас мярщяляляри 
 
Стратеъи план – щяр шейдян яввял, фирманын реал имканларындан чы-

хыш едяряк нязярдя тутулмуш мягсядя наил олунмасы цзря башлыжа йол-
ларын мцяййян едилмясидир. Стратеъи планын ишляниб щазырланмасы ашаьы-
дакы мярщялялярдян ибарятдир: 

- рящбярлик тяряфиндян стратеъи планлашдырманын тяшкили цзря эюстя-
ришлярин щазырланмасы; 

- фирманын щяр бир дахили бюлмяси тяряфиндян стратеъи планын фор-
малашдырылмасы цзря тяклифлярин ишляниб щазырланмасы; 

- ялдя едилмиш тяклифлярин цмумиляшдирилмяси; 
- башлыжа стратеъи мягсядлярин вя коммерсийа сийасятинин диггятля 

ясасландырылмасы; 
- иллик вязифя вя мягсядлярин фяргляндирилмяси иля ващид перспектив 

планын йарадылмасы. 
Стратеъи планын формалашдырылмасы просесиндя дахили вя харижи 

амиллярин учотуна жидди диггят йетирилир, чцнки бу амилляр олмадан 
коммерсийа уьуруна наил олмаг гейри-мцмкцндцр.  

Якс ялагя 

Дахили вя харижи 
мцщитин тящлили вя 
гиймятляндирил-

мяси 

Стратеъи  
мягсядлярин 

мцяййян 
едилмяси 

Стратеъи  
тящлил 

Стратеэийанын 
сечилмяси 

Йекун 
стратеъи 
планын 

щазырланмасы 

Нятижяляря 
нязарят  

Тактиканын ишляниб 
щазырланмасы вя оператив 
планларын реаллашдырылмасы 
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Цмуми мцщити, о жцмлядян дахили вя ишчи мцщити йарадан ясас 
амилляр шякил 14.2-дя тягдим едилмишдир.  

Шякил 14.2. Цмуми мцщит, онун амилляри 
 

Харижи мцщит амилляринин гиймятляндирилмясинин бир нечя методу 
мювжуддур. Беля ки, 5 х 5 методу юзцня харижи мцщитин беш амили 
щаггында беш суалы дахил едир: 

1. Яэяр сиз харижи мцщит амилляри щаггында информасийайа ма-
ликсинизся, онлардан щеч олмазса бешини эюстярин? 

2. Щансы беш харижи мцщит амили сизин цчцн ян бюйцк тящлцкяни 
якс етдирир? 

3. Рягибляринизин планындан щансы беш амил сизя мялумдур? 
4. Яэяр сиз стратеэийанын истигамятини артыг мцяййянляшдирми-

синизся, сизжя, гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олунмасы цчцн ян мц-
щцм беш амил щансылар ола биляр?  

5. Юзцня дяйишиклик имканыны дахил едян щансы беш харижи мякан 
сизин цчцн ялверишли ола билярди? 

Стратеъи планлашдырма заманы фирманын миссийасынын, фяалиййят 
эюстярдийи, щям дахили, щям дя харижи орийентирляри якс етдирян мяг-
сядляр комплексинин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Фирманын миссийасы – фирманын базарда давраныш фялсяфяси, онун имижи, 

Сийаси амилляр Игтисади амилляр 

Сосиал-мядяни амилляр Технолоъи амилляр 

Ямяк 

Контакт 
аудиторийалары 

Дювлят 
структурлары 

Малэюндярянляр 

Рягибляр 

Васитячиляр 

Мцштяриляр 

Иш мцщити 

Дахили мцщит 
Маркетинг  

Малиййя 
Ресурслар 

Ясас вясаитляр 
Структур  

ЦМУМИ 
МЦЩИТ 
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тяряф-мцгабилляри, цмумиййятля жямиййят гаршысында игтисади вя сосиал 
мясулиййятидир.  

Стратеъи тящлилин щяйата кечирилмяси фирманын реал имканларынын 
айдынлашдырылмасы, стратеъи планлашдырманын конкрет эюстярижиляринин 
мцяййян едилмяси, щабеля ямтяянин базар давранышынын щяр бир мяр-
щялясиндя, йяни онун щяйат дюврилийинин щяр бир мягамында бизнес 
стратеэийасынын ясасландырылмасы цчцн зяруридир. 

Коммерсийа фяалиййятинин нятижяляри яйриси вя щяйат дюврилийинин 
ясас мярщяляляр моделляри стратеъи тящлилин ян эениш йайылан моделляридир.  

 

 
Стратеъи тящлилин апарылмасы цчцн, щямчинин, А.Ж.Стейнер тяряфин-

дян 1975-жи илдя тяклиф олунан вя юзцндя мцхтялиф истещсал мярщяляля-
риня малик олан мящсулларын ямтяя базарларыны якс етдирян «базар-
мящсул» моделиндян истифадя олунмасы да мягсядяуйьундур .  

Сатыш, 
мянфяят 

Доьулма вя 
базара чыхма 

Артым Йеткинлик Дойма вя 
тяняззцл 

Дювр 

Шякил 14.3 . Сатышын ямтяянин щяйат дювrилийинин ясас мярщяляляри 
иля мцнасибяти: 

------- сатыш;  
мянфяят 
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Матрис рискин сявиййясини якс етдирир вя «базар-мящсул» модели-
нин эюстярижиляринин мцхтялиф формада ялагяляндирилмяси заманы уьур 
ещтималы дяряжясиня уйьун эялир.  

Стратеъи тящлилин щяйата кечирилмяси заманы базарда, малиййя са-
битлийи, базар пайы, рягабятгабилиййятлилийи сявиййяси вя башга гиймят-
ляндирмя эюстярижиляринин нязяря алынмасы иля тюрямя мцяссисяляринин вя 
фирма филиалларынын да стратеъи вязиййяти мцяййян олунур. Бу мягсядля 
Бостон Консалтинг Групу – Бостон Жонсалтинэ Эроуп тяряфиндян иш-
ляниб щазырланмыш БКГ матрис моделиндян эениш истифадя олунур.  

Шякил 14.4. «Базар-мящсул» матриси 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мювжуд оланла 
баьлы олан йени 

Тамамиля йени 

Мювжуд Мювжуд оланла 
баьлы олан йени 

Тамамиля 
йени 

Ашаьы риск 

Йцксяк риск 

Йцксяк риск 

Щяддян артыг 
йцксяк риск 

   

 

 
Ямтяя 
базары 

Мювжуд 

Мящсул  

0 

Тялябин артым 
темпляри, % 

Йцксяк 

Ашаьы 

10% 

«Чятин 
ушаг» 

«Улдуз» 

«Ит» 
«Саьмал 

иняк» 

Ашаьы Йцксяк 
Базар пайы  

Шякил 14.5. БКГ матриси 

фяалиййятин стратежи зонасынын (ФСЗ) типик инкишаф йолу; малиййя 
ахынларынын ясас истигамятляри 
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Абсис оху цзяриндя ашаьыдакы нисбят васитясиля базар пайы ямсалы 
(К) кими мцяййян олунан базар пайы гиймятляри йерляшдирилир: 
 

 

Тягдим едилмиш матрисдя базар пайы вя тяляб щяжминин артымы 
арасындакы нисбятиндян дюрд груп фяргляндирилир. 

- «Улдуз» - ямтяя вя хидмятляр цзря йцксяк тяляб вя бюйцк ба-
зар пайы. Бу зона йцксяк мящсулдарлыьа вя йухары эялирляря маликдир, 
лакин эялирлярин бюйцк щиссяси лидерлик вязиййятинин сахланылмасы цчцн 
нязярдя тутулур. Буна эюря дя бу зона даими олараг пул вясаитляринин 
гытлыьы иля гаршылашыр. 

- «Саьмал иняк» - бюйцк базар пайына вя лидер вязиййятиня бах-
майараг, бу эцжлц, амма гожалмагда олан фирманын ямтяя вя хид-
мятляри цзря тяляб ашаьы темплярля инкишаф едир. Базарда лидерлик едян 
вя стабил вязиййят (мювге) иля ялагядар олараг, реклам вя рягабят 
мцбаризяси цзря малиййя вясаитляри сярф олунмур, чцнки диэяр, даща 
кичик рягибляр «саьмал иняйин» ямтяя азлыьына эиря билмирляр. Малиййя 
вясаитляринин артыглыьы файдалы инвестисийалашдырма вя башга зоналарын 
малиййя жящятдян дястяклянмясиня сярф олунур.  

- «Чятин ушаг» - кичик базар пайы вя фирма ямтяяляри вя хидмят-
ляри цзря сцрятля артан тялябля фярглянир. «Йа-йа» олан вязиййяти, йяни, 
йа эцжц вя малиййя хяржлярини артырараг «улдуз» олмаг, йа да базар-
дан эетмяк вязиййяти йараныр. Бир гайда олараг, шяхси малиййя вясаит-
ляри щеч кифайят етмир вя буна эюря дя малиййя дястяйи вя базарда 
галмаг цчцн «саьмал инякдян» йардым алмаг лазым эялир.  

- «Ит» - кичик базар пайы вя ямтяя вя хидмятляр цзря тялябин ми-
нимал темплярля артмасы иля фярглянир. Бу зона ян пис вязиййятдя олан-
дыр, мянфяят йохдур вя базарда иштирак етмяк цчцн йцксяк хяржляр тя-
ляб едир. «Итлярдян» йаханы вахтында гуртармаг вя йа онлары «улдуз-
лар» зонасына кечирмяк цчцн бюйцк малиййя гойулушуну щяйата ке-
чирмяк лазымдыр.  

Ямтяя вя хидмятляр базарында васитячи фирманын стратеъи фяалиййят 
зонасынын нцмуняви щяйат фяалиййяти йолу ашаьыдакы кимидир: 

Лакин ян йахшы вязиййят ясас тижарят-васитячилик фяалиййяти улдуз-
лар зонасында олдугда йараныр. Бунун цчцн саьмал иняйи йахшы вя-

К = 
Верилмиш ФСЗ-нин базар пайы 
Ян бюйцк рягибин базар пайы 

«Чятин ушаг» «Улдуз» «Саьмал иняк» 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

348 

зиййятдя сахламаг лазымдыр, беля ки, фирма юз инкишафы цчцн малиййя 
вясаитляринин чатышмадыьыны щисс едяжякдир.  

Стратеъи планлашдырманын ясас мягсяди минимал мяжму хяржляр 
сярф етмякля максимал нятижяляр ялдя етмяк цчцн фирма тяряфиндян 
фяалиййятин ян еффектив истигамятляринин вя реъимляринин сечилмясиндян 
ибарятдир. О, фирманын дягиг ифадя олунмуш миссийасы, йяни базара да-
хил олманын ян оптимал йолларынын сечилмяси, коммерсийа-васитячилик 
фяалиййятинин диверсификасийа истигамятляринин, ширкятин лайищяляшдирилян 
эялирлярля бирликдя базар пайынын сахланылмасы вя артырылмасы цзря гя-
рарларын ясас вариантлары иля ясасландырылмалыдыр.  

Коммерсийа-васитячилик фяалиййятинин стратеъи планлашдырылмасы 
просеси шякил 14.6-дакы мярщялялярдян ибарятдир.  

Шякил 14.6. Коммерсийа-васитячилик фяалиййятинин стратеъи  
планлашдырылмасы просесинин ясас мярщяляляри 

 
Биринжи мярщяля – фирманын инкишафы вя тящлилинин стратеъи мягсяд-

ляринин формалашдырылмасы – кифайят гядяр бащалы вя ямяктутумлудур. 
Мящз бу мярщялядя юзцня базар инфраструктуру, реал вя потенсиал 
малэюндярянлярин сайы, бурахылан мящсулларын игтисади, елми-техники вя 
кейфиййят эюстярижилярини, хидмятляр вя фирмалар – дахили вя харижи сатыш 
базарларындакы рягибляр щаггында информасийаны дахил едян ващид ин-
формасийа банкынын йарадылмасы проблеми щялл олунур.  

Стратеъи планлашдырманын икинжи мярщяляси малиййя, мадди вя 
ямяк ресурсларынын мювжуд олмасы вя потенсиал вязиййяти цзря реал 
имканларын дягиг мцяййян олунмасындан ибарятдир. Планлашдырманын 
бу мярщялясиндя идаряетмянин формалашмыш структуруну, ямяк кол-
лективиндяки дахили микроиглими вя сярмайячиляр, щакимиййят нцмайян-
дяляри вя ганунверижи тяшкилатларла лазыми коммуникасийа ялагяляринин 

1. Стратеъи мягсядин формалашдырылмасы 

2. Фирмадахили имканларын гиймятляндирилмяси 

3. Харижи амиллярин тящлили вя онларын бизнеся 
тясиринин учоту (нязяря алынмасы) 

4. Фирманын инкишафынын тяржищ едилян 
вариантларынын сечилмяси 

5. Реаллашдырманын гиймятляндирилмяси вя 
нязарят механизми 

Коммерсийа-
васитячилик фяалиййяти-

нин мягсядляри 
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гурулмасы имканыны, коммуникасийа каналларындан вя КИВ-дян 
вахтлы-вахтында истифадя олунмасыны обйектив гиймятляндирмяк сон 
дяряжя мцщцмдцр.  

Цчцнжц мярщяля харижи амиллярин фирманын коммерсийа уьуруна 
наил олунмасына тясир дяряжясинин тящлилини нязярдя тутур. Бу мярщя-
лядя сийаси, игтисади, сосиал вя технолоъи амиллярин нязяря алынмасы иля 
сатыш базарынын вя онун конйунктурунун дягиг прогнозлашдырылмасы 
цзря проблемляр щялл олунмалыдыр. Бу проблемлярин щялли фирмайа гий-
мятгойманын жари вя перспектив прогнозларына мцвафиг олараг сифа-
ришляр портфелини вахтлы-вахтында формалашдырмаьа имкан веряжякдир. 
Бу заман бирбаша вя портфел инвестисийаларын, щабеля фирма цчцн ки-
файят гядяр йцксяк малиййя сявиййясини тямин едян инвесторлар даиря-
синин дягиг мцяййянляшдирилмяси иля фирманын инвестисийа портфелинин 
формалашдырылмасы цзря реал имкан йараныр.  

Дюрдцнжц мярщяля мадди ресурсларын вязиййяти вя мювжуд олма-
сынын, гиймятлярин, кейфиййятин, малэюндярмя мцддятляринин, базар 
инфраструктуру елементляринин вя сатышын стимуллашдырылмасы системинин 
йекун гиймятляндирилмясинин нязяря алынмасы иля фирманын стратеъи 
мягсядляринин вя онлара наил олунмасы йолларынын, щям дахили базарда, 
щям дя харижи базара чыхаркян, онларын реаллашдырылмасынын гайда вя 
цсулларынын йекун олараг сечилмясиндян ибарятдир.  

Стратеъи планлашдырманын бешинжи (сонунжу) мярщялясиндя планын 
реаллашдырылмасы вя онун йериня йетирилмяси цзря нязарятин тяшкили ме-
ханизмляриндян дягиг истифадя олунмалыдыр. Мящз бу мярщяля фирма-
нын имижинин формалашдырылмасы, онун мяшщурлашдырылмасы вя жя-
миййятдя авторитетинин (нцфузунун) йарадылмасы проблемлярини щялл 
едир. Бу мярщялядя, щямчинин, коммерсийа-васитячилик фирмасынын ба-
зарда фяалиййятинин ясассызлыьы (ифласы) щаггында йекун гярар гябул 
олуна биляр.  

Фирманын реал имканларынын обйектив гиймятляндирилмясинин щя-
йата кечирилмяси, базар пайынын щесабланмасы иля базарда иштирак зона-
сынын, ямтяя вя хидмятляр цзря тялябин щяжминин мцяййян едилмяси 
мягсядиля яввялжядян топдан-коммерсийа фирмасынын стратеъи потен-
сиалыны вя онун рягабят габилиййятлилийини прогнозлашдырмаг лазымдыр.  

Фирманын стратеъи потенсиалы – онун сярянжамында олан ресурслар 
(ямяк, материал, малиййя вя информасийа) вя ямяк коллективинин (рящ-
бярлик вя щейятин) мягсядляря наил олмаг вя еффектив шякилдя инкишаф 
етмяк цчцн бу ресурслардан истифадя етмяк габилиййятляри мяжмусу-
дур.  
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Харижи юлкя игтисадчылары стратеъи потенсиала 5М кими ифадя олунан 
компонентляри аид едирляр: Мен – инсанлар; Материалс – материаллар; 
Мажщинес – машынлар; Моней – пул; Метщодс – методлар.  

Фирманын рягабят габилиййятлилийи – онун потенсиалынын башга фир-
малара мцнасибятдя мцгайисяли характеритикасыдыр вя юзцня дцнйа 
лидерлийинин (апарыжы фирма вя ширкятлярин коммерсийа фяалиййятинин 
конкрет эюстярижиляри), бейнялхалг стандартын, хидмят эюстярилмяси кей-
фиййятинин, юлкя лидерлийинин, гиймятлярин астана щяддинин (сявиййяси-
нин) (фирма базарын бу вя йа диэяр реэионунда гиймятляри бу сявиййя-
дян ашаьы салдыгда, рягабятгабилиййятлилийини итирир) нязяря алынмасы иля 
базар дювриййясинин мцхтялиф сявиййяляиндя коммерсийа фяалиййятинин 
ян мцщцм юлчцляринин комплекс гиймятляндирилмясини якс етдирир.  

Фирманын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси заманы 
коммерсийа уьуруна наил олунмасына имкан йарадан мяжму амилля-
рин тящлилини щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур. Фирманын рягабятга-
билиййятлилийинин мцгайисяли гиймятляндирилмяси амилляри жядвял 14.1-дя 
тягдим едилмишдир.  

Азярбайжан игтисадиййатынын инкишафынын мцасир шяраитиндя кичик 
вя орта бизнес нцмайяндяляри ямтяя вя хидмятлярин сатышы базарында ири 
ширкят вя ассосиасийаларын фяалиййяти фонунда юз базар азлыгларыны фятщ 
едяркян чохсайлы проблемляр щялл етмяли олурлар. Онлар базарда иштирак-
етмянин кифайят гядяр эениш арсеналындан (жяббяханасындан) истифадя 
едирляр. Кичик вя орта фирмалар ири фирмалар гаршысында ясас цстцнлцйя – 
чевиклийя вя мобиллийя (жялдлийя), эюзлянилмяз базар дяйишикликляриня 
асанлыгла уйьунлашмаq габилиййятиня сащиб олмагла, «бугялямун» 
давраныш стратеэийасындан уьурла истифадя едирляр. Мящз бу стратеэийа 
фирмалара, ири вя апарыжы фирма вя ширкятляри стратеэийаларыны мимикрийа 
(принсипсиз олараг шяраитя уйьунлашма) етмяк щесабына онларын цстцн-
лцкляриндян истифадя етмяйя имкан йарадыр. Бу стратеэийадан истифадя 
олунмасына мисал олараг, баш фирма иля щцгуги разылашмайа ясасян 
кифайят гядяр мадди база, базар инфраструктурунун ясас елемент-
лярини, мяшщурлуг вя базарда дайаныглыг ялдя едян франчайзинг фирма-
ларыны эюстярмяк олар. Ялдя едилмиш хидмятлярин явязиня кичик васитячи 
фирма бизнеси ири фирма тяряфиндян диктя едилян гайдалара риайят едяряк 
фяалиййяти щяйата кечирмяк ющдялийини дашыйыр.  

Базарда чохсайлы стратеъи саьгалма проблемляринин щялли заманы 
коммерсийа-васитячи тяшкилатын рящбярлийи стратеъи фирмадахили планлаш-
дырманын ашаьыдакы принсипляриндян истифадя едир.  
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Жядвял 14.1.  
Фирманын мцгайисяли рягабятгабилиййятлилийи амилляри 

 

Ямтяя Гиймят Сатыш каналынын характеристикасы Ямтяянин базара ирялилядилмяси 

1. Ямтяянин кейфиййяти 1. Сатыш 1. Сатыш формалары: истещсалчыдан бирбаша чатды-
рылма; 
Малэюндярмялярин васитячилярин, о жцмлядян 
дилерляр, дистрибцтерляр, комиссионерляр, 
аэентляр, маклерлярин вя с. кюмяйиля щяйата 
кечирилмяси 

1. Реклам: 
истещлакчылар цчцн; 
тижарят васитячиляри цчцн; 
малэюндярянляр цчцн 

2. Техники-игтисади 
эюстярижиляр 

2. Гиймятдян 
едилян ендирим 
(эцзяшт) фаизи 

2. Базарын ящатя олунмасы дяряжяси 2. Тяляб вя онун прогнозлашдырыл-
масы системинин формалашдырылмасы 

3. Тижарят маркасынын нцфузу 3. Кредит алынмасы 
шяртляри 

3. Анбар йерляринин мювжуд олмасы вя онларын 
йерляшдирилмяси 

3.Алыжы тялябатларынын 
щявясляндирилмяси 

4. Габлашма 4. Юдяниш формасы 
вя алышын 
малиййяляшдирил-
мяси шяртляри 

4. Няглетмя системи 4. Нцмунялярин эюстярилмясини 
ифадя едян нцмайиш тижарятинин 
инкишаф етдирилмяси 

5. Сервисин сявиййяси  5. Ещтийатлара вя ямтяя щярякяти цзяриндя 
нязарят системи 

5. Ямтяянин кейфиййяти вя хидмят 
эюстярилмяси цзяриндя нязарят 
системинин ишляниб щазырланмасы 

6. Зяманят   6. Сатыш хидмяти щейятинин ихтисас 
сявиййясинин артырылмасы 

7. Уникаллыг (бянзярсизлик)    

8. Етибарлылыг, патентлярля 
мцдафия 

   

9. Истифадянин чохвариантлылыьы    
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Шякил 14.7. Топдан-коммерсийа фирмасынын стратеъи вя тактики 

мягсядляри системинин формалашдырылмасы схеми 

МИССИЙА (Мярам) 
Фирманын дцнйа базарында вя дахили базарларда йери вя ролу 

Сийасят: 
мейаrлар системинин формалашдырылмасы; ресурсларын 
формалашдырылмасы; щейятин формалашдырылмасы; ясас 
рягибляря орийентасийа; «юз» мцштяриляринин сечилмяси; 
малэюндярянлярин сечилмяси заманы орийентасийа; гиймят 
сийасяти; малиййя сийасяти  
 Уьурун шярти: миссийанын сахланылмасы вя 
мющкямляндирилмяси 

Стратеэийа: 
фирманын потенсиал имканларындан истифадя едилмяси; 
имижин формалашдырылмасы; рягибляря реаксийа; ямтяя, 
гиймят вя малиййя сийасяти; мцштярилярля иш; информасийа 
базасынын формалашдырылмасы; хяржлярин 
оптималлашдырылмасы; тядарцкат вя малэюндярмянин 
лоэистик схемляринин формалашдырылмасы 
Уьурун шярти: ширкятин потенсиалынын артырылмасы 

Тактика: 
реклам фяалиййяти; рягиблярля иш; ямтяя,гиймят вя малиййя 
сийасяти; мцштярилярля иш; малэюндярянлярля иш; базар 
фяалиййятинин тактикасынын ишляниб щазырланмасы 
Уьурун шярти: компанийанын дайаныглыьынын артырылмасы 

Оператив фяалиййят методлары: 
мякан вя заманын нязяря алынмасы иля бизнес ямялий-
йатларынын ресурс тяминаты  
Уьурун шярти: мянфяят 

ОПЕРАТИВ ФЯАЛИЙЙЯТ  

Моделляр  

Стратеъи 
мягсядляр  

Моделляр  

Тактики 
мягсядляр  

Моделляр  

Оператив 
мягсядляр  

Моделляр  
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1. Фирманын инкишафынын дахили вя харижи амилляриня вя онларын 
комплекс прогнозлашдырылмасына риайят едилмясинин нязяря алынмасы 
иля ясас мягсядя еффектив наил олунмасыны тямин едян гайда вя 
цсулларын ишляниб щазырланмасы. 

2. Маркетинг тядгигатларынын нязяря алынмасы иля иш вя хидмятля-
рин перспектив планлашдырылмасынын ясасы кими чыхыш едян базар вя елми-
техники информасийа верилянляр массиви базасынын формалашдырылмасы, 
алыжыларын, малэюндярянлярин мягсядли аудиторийалары вя жямиййятин иш-
эцзар даиряляри иля коммуникасийа каналларынын йарадылмасы. 

3. Ресурс вя имканларын фактики мювжуд олмасынын, инвесторлар 
вя башга щакимиййят структурларындан малиййя дястяйинин ялдя едил-
мяси перспективинин нязяря алынмасы иля планлашдырманын ясас елемент-
ляринин мяканжа вя заманжа вахтлы-вахтында вя дягиг ялагяляндирил-
мясинин щяйата кечирилмяси. 

4. Стратеъи фяалиййят програмы иштиракчылары вя ижрачыларынын мясу-
лиййятляринин вя онларын фирманын фяалиййят нятижяляри цзря марагларынын 
артырылмасына истигамятлянмиш мотивляшдирмя сащясинин, мадди щявяс-
ляндирмя тядбирляринин формалашдырылмасыны нязярдя тутан тядбирляр 
системинин ишляниб щазырланмасы.  

5. Стратеъи планын файдалы коммерсийа гярарларыны йахынлашдыр-
маьа вя реаллашдырмаьа имкан верян, фирма цчцн сифаришляр портфелини 
кейфиййятли вя дягиг шякилдя реаллашдырылмасыны тямин едян, мцгавиля 
ющдяликляринин лайигинжя йериня йетирилмяси вя ямтяя базарында мющ-
кям мювге тутмаьа имкан йарадан ян оптимал варианты цзяриндя да-
йанмаг бажарыьы. 

Коммерсийа фяалиййятинин ясас вязифяляри бу принсипляря мцвафиг 
олараг формалашдырылыр вя щяр шейдян яввял, ян оптимал ямтяя, иш вя 
хидмят базары вя фирманын дахили структур бюлмяси цчцн васитячилик 
фяалиййятинин диверсификасийа истигамятляри сечилир.  

Бу комплексдя щялледижи вязифя топдан-коммерсийа фирмасынын 
стратеъи вя тактики мягсядляр системинин формалашдырылмасы просесидир.  

Анжаг нязяря алмаг лазымдыр ки, щеч бир стратеъи план оператив 
планлашдырма елементляри васитясиля еффектив шякилдя реаллашдырылмадан, 
йяни оператив бизнес-планларын ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирил-
мяси олмадан мювжуд ола билмяз.  
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§ 14.2. Оператив план – коммерсийа 
фяалиййятинин фирмадахили планлашдырылмасынын ясас алятидир 

 
Мцасир сцрятля дяйишян бизнес шяраитиндя бизнес-ямялиййатларынın 

йериня йетирилмяси вя онун нятижяляринин прогнозлашдырылмасы цзря 
конкрет фяалиййятляри планлашдырмадан мцсбят нятижяляря наил олмаг 
мцмкцн дейилдир.  

Динамик базар шяраити тижарят мцгавиляляринин йериня йетирилмяси 
цчцн верилмиш гыса заман кясийи (Ултра Сщорт-терм Планнинэ – бир 
нечя саата гядяр «гыса заман кясийи цчцн гярар гябулунун планлашды-
рылмасы») ярзиндя фирмадахили планлашдырма мясяляляриня йени формада 
йанашманын зярури олдуьуну диктя едир.  

Оператив планлашдырма ямтяялярин, иш вя хидмятлярин реаллашдырыл-
масы сащясиндя коммерсийа фяалиййятинин оптимал идаря едилмяси про-
сесинин тямял- илкин шяртляриндян биридир вя ресурс тяминатынын, щабеля 
сатыш базарынын кифайят щяжмдя имканларынын мювжуд олмасыны ня-
зярдя тутур.  

Оператив планлашдырма, щямчинин нязярдя тутулмуш сатыш щяжми 
вя эялирляря наил олунмасы мягсядиля бизнес-ямялиййатларын реаллашды-
рылмасынын мягсяд вя вязифялярини, тяряф-мцгабилляри коммуникатив 
ялагяляри гаршылыглы шякилдя ялагяляндирмяйя имкан верян проблемлярин 
щяллинин дягиг алгоритминин олмасыны да нязярдя тутур.  

Оператив планлар кими, компанийанын базарда иштиракы цзря 
маркетинг планлары, щабеля гыса дювр цчцн бизнес-планлар чыхыш едя 
биляр.  

Коммерсийа фяалиййятини истигамятляндирян елементар маркетинг 
планыны тяртиб етмядян, щятта ян кичик компанийаны беля идаря етмяк 
мцмкцн дейилдир.  

Маркетинг планы – конкрет бизнес-ямялиййатларын мягсядляриня 
наил олунмасы цзря програмын реаллашдырылмасы цчцн базар ситуасийасы-
нын комплекс гиймятляндирилмяси ясасында тяртиб олунмуш системли ся-
няддир. 

Орийентасийалы istiqamətli оператив маркетинг планынын структуру 
жядвял 14.2-дя тягдим едилмишдир.  
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Жядвял 14.2. 
Маркетинг планынын тяркиби 

 
Планын бянди Тяркиби 

1 2 
1. Планын гыса ижмалы Планын ясас бюлмяляринин гыса формада тягдим едил-

мяси 
2. Базардакы ситуасийа  Макро вя микромцщит амилляринин тясиринин нязяря 

алынмасы иля базарын вязиййятини характеризя едян ясас 
верилянляр. Мящсулун истещлак хцсусиййятляринин вя 
бюлцшдцрмя каналларынын гиймятляндирилмяси 

3.Бизнес-ямялиййатларынын 
щялли цзря компанийанын реал 
имканларынын тящлили вя 
гиймятляндирилмяси 

Компанийанын потенсиалынын, о жцмлядян истещсал, 
малиййя вя информасийа потенсиалынын гиймятляндир-
лимяси вя щесабланмасы 

4. Мягсядляр Компанийанын эцжлц вя зяиф тяряфляринин, онун ясас 
рягибляринин, щямчинин технолоъи, малиййя вя ком-
мерсийа гябилдян олан мцмкцн проблемлярин нязяря 
алынмасы иля бизнес-ямялиййатларын щяллинин башлыжа 
мягсядляринин фяргляндирилмяси 

5. Маркетинг стратеэийасы Сегментляшдирмя ясасында, щабеля нязярдя тутулмуш 
сатыш щяжми, рентабеллик сявиййяси вя мягсядли сег-
ментдя рягабяти нязяря алмагла базарда сярфяли 
иşтирак зонасынын ясасландырылмасы 

6. Фяалиййят програмы Конкрет мцддятляри вя ижрачылары эюстярилмякля мар-
кетинг програмынын ясас бюлмяляри 

7. Мцмкцн эялир вя зярярля-
рин мцяййян едилмяси 

Иткилярин вя мяжму рисклярин тясиринин нязяря алынмасы 
иля сатышын прогнозу 

8.Нязарят вя гиймятлян-
дирмя 

Якс ялагянин коррексийасы (тясщищ едилмяси) нязяря 
алынмагла, прогноз верилянляринин фактики олараг наил 
олунмуш верилянлярля мцгайисяси 

 
Сечилмиш стратеэийанын, о жцмлядян маркетингин ясас елементля-

ринин реаллашдырылмасы цзря конкрет фяалиййятляр планы истянилян марке-
тинг планы цчцн ясас ялавя кими чыхыш едир. Програмын тяркиби жядвял 
14.3-дя тясвир едилмишдир. 
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Жядвял 14.3.  
Бизнес-ямялиййатларын реаллашдырылмасы цзря конкрет  

фяалиййят програмы 
 

Тядбирин тяркиби Мясул 
ямякдаш 

Ижра 
мцддяти 

Мящсул 
Йени мящсулун истещсалы цзря йени техники тапшырыьын 
ишляниб щазырланмасы 

Иманов Н.А., 
Нясибова И.А., 
Пашайев С.А. 

21.05.09 

Гиймят 
Инфлйасийа вя ясас рягиблярин гиймятляринин нязяря 
алынмасы иля гиймятлярин рцблцк дяйишмясинин эюс-
тярилмяси иля прeайскурантын тясдиглянмяси 

Кяримов А.П., 
Сямядов Е.П. 

30.05.09
. 

Бюлцшдцрмя 
Беш ясас дистрибцтерин дахил едилмяси иля сатыш шябякясинин 
тяклиф едилмяси 

Жаббарова В.И., 
Ялякбяров В.И. 

30.05.09
. 

Ирялилядилмя 
Чевик гиймят эцзяштляри, реклам, дегустасийа вя с. дахил 
едилмякля ясас промоушен-аксийаларын реаллашдырылмасы 

Ясэяров Т.М. 
Бабайева В.А. 

30.06.09
. 

Мювгеляшдирмя 
Йени мящсулун тягдиматынын, jурналистляря аккредитасийа 
(тягдим) етмякля пресс-конфрансларын тяшкил едилмяси 

Щажыйев Н.П., 
Нясибова А.Н. 

30.07.09
. 

 
Оператив планлашдырманын ясас сяняди шяхси эцжляри гиймятлян-

дирмяйя имкан верян вя юзцня коммерсийа фяалиййятинин нязарят эюс-
тярижилярини вя онун йериня йетирилмясинин башлыжа мярщялялярини дахил 
едян бизнес-пландыр.  

 
§ 14.3. Biznes-plan 

 
Bazar iqtisadiyyatы шяraitindя biznesin tяшkil vя inkiшaf et-

dirilmяsi цzrя planlarыn, yяni biznes-planlarыn iшlяnib hazыrlanmasы vя 
reallaшdыrыlmasы xцsusi яhяmiyyяt kяsb edir. Hazыrkы dюvrdя Azяrbay-
canda mцxtяlif mцlkiyyяt formalы mцяssisяlяrin formalaшmasы vя 
iшinin tяkmillяшmяsi prosesi geniш шяkildя davam edir. Bu ишдя сяр-
майялярин, o cцmlяdяn xarici сярмайялярин cяlb edilmяsi bюyцk яhя-
miyyяt kяsb edir. Bunun цчцn kapital qoyuluшu tяlяb edяn tяkliflяrin 
arqumentasiyalы, hяrtяrяfli яsaslandыrыlmыш формада tяrtib edilmяsi la-
zыmdыr. Yeni biznesin uьurlu шяkildя щяйата кечирилмяси dя dяqiq vя 
obyektiv plan layihяsi olmadan hяyata keчirilя bilmяz. Yeni mцяssisя-
lяrin uьursuzluqlarы haqqыndakы statistik mяlumatlar onu gюstяrir ki, 
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risk kifayяt qяdяr yцksяkdir. Bu problemlяrin яvvяlcяdяn gюrцlmяsi 
vя qarшыsыnыn alыnmasы цчцn biznes-plandan istifadя olunur.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бизнес-план фяалиййятдя олан 
мцяссисяляр цчцн сащибкарлыьын бцтцн сфераларында истифадя олунан алят 
кими чыхыш едир. Бир чох бизнесменляр ону лайигинжя гиймятляндирмир-
ляр. Онлар йахшы бир бизнес-планын йени бизнеся капитал йыьылмасында, 
эяляжяк цчцн планларын мцяййян едилмясиндя вя ишин нежя инкишаф ет-
мясини гиймятляндирмякдя кюмяк олан аналитик жядвяллярин тяртиб едил-
мясиндя ня гядяр кюмяк етдийини тясяввцр етмирляр. Бизнес-план са-
щибкары нязярдя тутулан рискли ишин щяр бир елементини юйрянмяйя тящрик 
едир. Йягин ки, бу просесдя чохлу сайда зяиф йер вя бошлуглар ашкар 
олунажагдыр. Бунларын да арадан галдырылмасына ящямиййятли дяряжядя 
вахт эедяжякдир. Беля проблемлярин ющдясиндян эялмяк мцмкцн 
олмайан тягдирдя ися онларын ашкар олунмасы фактынын юзц, щяля рискли 
ишя сярмайя гоймадан юнжя ондан имтина етмяйя имкан веряжякдир.  

Яэяр сащибкар коммерсийа боржверяниня вя йа инвесторуна эю-
зял инновасийа идейалары иля, лакин бизнес-плансыз мцряжият ется, ондан 
мцвафиг план-програмыны щазырламаьы вя йенидян эялмяйи рижа едя-
жякляр, ону садяжя олараг жидди гябул едилмяйяжяк вя бир даща дявят 
етмяйяжякляр. Яэяр сащибкар онунла иш эюрцлмясини истяйирся, бизнес-
план мцтляг тяртиб олунмалы вя тягдим едилмялидир. Бизнес-планын ишля-
ниб щазырланмасынын мягсяди базарын тялабатларына вя зярури ресурсла-
рын ялдя едилмяси имканына мцвафиг олараг фирманын йахын вя узаг 
дюврляр цчцн тясяррцфат фяалиййятинин планлашдырылмасыдыр. Бизнес-план 
сащибкара ашаьыдакы ясас мясяляляри щялл етмякдя кюмяк эюстярир: 

- фирманын конкрет фяалиййят истигамятляринин, мягсядли базарла-
рын вя фирманын бу базарлардакы йеринин мцяййян едилмяси; 

- фирманын узун вя гысамцддятли мягсядляринин, онлара наил 
олунмасынын стратеэийа вя таkтикасынын формалашдырылмасы. Стратеэийа-
нын реаллашдырылмасы цзря мясул олан шяхслярин мцяййян едилмяси; 

- фирма тяряфиндян истещлакчылара тяклиф олунажаг ямтяя вя хид-
мятлярин тяркибинин сечилмяси вя эюстярижиляринин мцяййян едилмяси. 
Онларын йарадылмасы вя реаллашдырылмасы цзря истещсал вя тижарят хяржля-
ринин гиймятляндирилмяси; 

- фирманын мювжуд кадрларынын, онларын ямяйинин мотивасийасы-
нын гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасы цзря иряли сцрцлян тя-
лябляря мцвафиглийинин ашкар едилмяси; 

- фирманын базарын юйрянилмяси, реклам, сатышын стимуллашдырыл-
масы, гиймятгойма, сатыш каналлары вя с. цзря маркетинг тядбирляринин 
тяркибинин мцяййянляшдирилмяси; 
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- фирманын малиййя вязиййятинин, мювжуд малиййя вя материал ре-
сурсларынын гаршыйа гойулмуш мягсядляря наилолма имканларына 
уйьунлуьунун гиймятляндирилмяси; 

- бизнес-планын практики олараг йериня йетирилмясиня мане ола 
билян чятинликлярин, «суалты дашларын» нязяря алынмасы.  

Сащибкар бизнес-планын тяртиб едилмясиня етинасызлыг эюстярся, 
уьур йолунда ону эюзляйян хошаэялмяз щаллара гаршы щазыр олмайа 
биляр. Чох вахт ися бу щям онун юзц, щям дя онун мяшьул олдуьу 
бизнес цчцн ажынажаглы шякилдя гуртарыр. Буна эюря дя йахшысы будур 
ки, вахта щейфи эялмядян бизнес планлашдырма иля жидди шякилдя мяшьул 
олунсун. Бизнес-планын йазылы шякилдя тяртиб едилмяси онун йериня йети-
рилмяси цзря ишлярин тяшкили цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Щятта 
базарда ситуасийанын кифайят гядяр сцрятля дяйишмяси шяраитиндя беля 
бизнес-планын тяртиб едилмясиня лагейдлик эюстярмяк олмаз.  

Фирманын фяалиййятинин бизнес-план васитясиля планлышдырылмасы бир 
чох файдалар эятирир, о жцмлядян: 

- рящбярляри фирманын перспективлярини фундаментал шякилдя юй-
рянмяйя вадар едир; 

- гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасы цзря щяйата кечи-
рилян сяйлярин даща дягиг шякилдя координасийа едилмясиня имкан йа-
радыр; 

- нювбяти нязарят цчцн зярури олан фирма фяалиййят эюстярижилярини 
мцяййян едир; 

- рящбярляри юз мягсядлярини вя онлара наил олма йолларыны 
мцяййян етмяйя тящрик едир; 

- фирманы базар ситуасийасынын эюзлянилмядян дяйишмяляриня гаршы 
даща щазырлыглы едир; 

- фирманын бцтцн рящбярляринин ющдяликлярини вя мясулиййятини 
дягиг шякилдя формалашдырыр. 

Бизнес-планлашдырылмасынын ясас цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, 
дцзэцн тяртиб едилмиш беля план фирманын инкишафына перспектив веря-
жяк, йяни сон нятижядя бизнесмен цчцн ян важиб олан бир суала жаваб 
веряжякдир: бу ишя пул гоймаьа дяйярми, о, бцтцн пул вя васитя мяс-
ряфлярини юдяйя биляжяк щяжмдя эялир эятиряжякми.  

Бир гайда олараг, бизнес-плана гаршы тялабат ашаьыдакы кими ак-
туал мясялялярин щялли заманы ортайа чыхыр: 

- мювжуд вя йенидян йарадылан фирмаларын кредит ялдя едилмяси 
цзря яризяляринин щазырланмасы; 

- дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси цзря тяклифлярин ясаслан-
дырылмасы; 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

359 

- йени ишин ачылмасы, фирманын эяляжяк ихтисасынын вя онун ком-
мерсийа фяалиййятинин башлыжа истигамятляринин мцяййян едилмяси; 

- мювжуд фирманын йенидян ихтисаслашдырылмасы, коммерсийа 
ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин йени нюв, истигамят вя цсулла-
рынын сечилмяси; 

- юзялляшдирилян вя хцсуси фирмаларын гиймятли каьызларынын (сящм 
вя истигразларын) емиссийасынын проспектляринин щазырланмасы; 

- харижи базара чыхыш вя харижи инвестисийаларын жялб едилмяси.  
Дцшцнцлмцш ишин истигамят вя мигйасындан асылы олараг бизнес-

планын ишляниб щазырlanмасы цзря ишлярин щяжми кифайят гядяр бюйцк 
диапазонда дяйишя биляр, йяни онун деталлашдырылма дяряжяси чох мцх-
тялиф ола биляр. Бир щалда бизнес-план даща аз щяжмли олур, бязи бюл-
мяляр, цмумиййятля мювжуд олмур. Башга бир щалда ямяктутумлу вя 
мцряккяб маркетинг тядгигатлары апарараг бизнес-планы там щяжмдя 
щазырламаг лазым эялир.  

Бизнес-планын тяртиби заманы бу просесдя менежерин юзцнцн иш-
тиракы мцщцмдцр. Бизнес-планын тяртибиндя рящбярин шяхсян иштиракы о 
гядяр ящямиййятлидир ки, харижи банк вя инвестисийа фондлары, яэяр он-
лара мялум олса ки, бизнес-план кянардан щяр щансы бир консултант 
тяряфиндян тяртиб едилмиш вя йалныз имзаланмаг цчцн рящбяря тягдим 
олунмушдур, щямин бизнес-плана пул айырмаг цзря яризяляря, цму-
миййятля бахмагдан имтина едярляр.  

Бизнес-план перспектив сяняддир вя ону минимум 3-5 ил яввял-
дян тяртиб етмяк тювсийя олунур. Биринжи вя икинжи ил цчцн ясас эюстяри-
жиляри рцбляря бюлцнмцш (мцмкцн олдугда ися щятта айлара бюлмякля) 
шякилдя вермяк мяслящятдир. Цчцнжц илдян башлайараг иллик эюстярижи-
лярля мящдудлашмаг олар.  

Бизнес-планын ишляниб щазырланмасы цзря ясас тювсийяляр мцхтя-
сярлик, йяни планын щяр бир бюлмяси цзря йалныз ян мцщцм олан фикрин 
ифадя олунмасы; охумагда вя баша дцшмякдя асанлыг тямин олунма-
лыдыр, йяни бизнес-план тякжя мцтяхяссисляря йох, эениш инсан кцтлясиня 
айдын олмалы вя техники терминляряля бол олмамалыдыр. Бизнес-план 
инандырыжы, лаконик олмалы вя ресензентдя мараг ойатмалыдыр. Сащиб-
кар йалныз потенсиал инвестору марагландырараг юз ишиндя уьура цмид 
бясляйя биляр.  

Бизнес-план адятян ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят олур: 
Бюлмя 1. Фирманын имканлары. 
Бюлмя 2. Ямтяялярин (хидмятлярин) нювляри. 
Бюлмя 3. Ямтяялярин (хидмятлярин) сатыш базарлары. 
Бюлмя 4. Сатыш базарларында рягабят. 
Бюлмя 5. Маркетинг планы. 
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Бюлмя 6. Истещсал планы. 
Бюлмя 7. Тяшкилати план. 
Бюлмя 8. Фирманын фяалиййятинин щцгуги тяминаты. 
Бюлмя 9. Рискин гиймятляндирилмяси вя сыьорtалама. 
Бюлмя 10. Малиййя планы. 
Бюлмя 11. Малиййяляшдирмя стратеэийасы.  
Фирманын мювжуд реал базар потенсиалыны там щяжмдя гиймят-

ляндирмяк чох важибдир. Базар шяраитиндя щяр бир фирманын рящбярлийи 
даими олараг юз гаршысына ашаьыдакы суаллары гойур: 

- фирма юзцндя няйи якс етдирир; 
- фирманын ямтяя вя хидмятляринин алыжылары кимлярдир; 
- бу алыжыларын тялабатлары нядир вя ямтяя вя хидмятлярдя онлар 

цчцн дяйярли олан нядир; 
- фирма перспективдя нежя олажагдыр. 
Бцтцн бу суаллара щяртяряфли жаваб вермяк лазымдыр ки, бу да 

мащиййятжя фирманын фяалиййят програмынын формалашдырылмасынын яса-
сыдыр. Йахшы ишляниб щазырланмыш програм фирманын ишчиляриня юзлярини 
потенсиал имканларын мянимсянилмяси цзря бирэя ишин иштиракчылары кими 
щисс етмяляриня имкан йарадыр, онларын дяйярли олмаларыны ифадя едир вя 
онлары гаршыйа гойулмуш мягсядляря истигамятляндирир.  

Програмын ишляниб щазырланмасы заманы фирманын истигамяти вя 
фяалиййят сфералары дягиг шякилдя мцяййян едилир. Бу сфераларын сярщяд-
ляри истещсал олунан ямтяяляр, мювжуд базарлар вя онларын сегментляри 
вя фирманын технолоъи имканларыдыр. Гейд едяк ки, ямтяя вя технолоэ-
ийалар сон нятижядя, адятян сцрятля кющнялирся, базарларын тялябляри 
даща узунмцддятли дювр цчцн дяйишмяз гала биляр. Програмын ишляниб 
щазырланмасы заманы фирманын рящбярлийи чалышмалыдыр ки, о, щяддян 
артыг «дар» олмасын, анжаг ону щяддян артыг эениш щяжмли етмяк дя 
олмаз. Програмын сярщядляри фирманын реал имканларына уйьун эялмя-
лидир.  

Стандарт бизнес-план, адятян юзцня минимум ашаьыдакы мялу-
матлары дахил едир: компанийанын цмуми тясвири (мящсул вя хидмятляр, 
идаряетмя вя тяшкилат, капитал вя компанийанын щцгуги формасы); 
маркетинг-план; истещсал планы; малиййя планы; ялавяляр.  

Цмуми характеристикада фяалиййятин ясас нювлярини вя компа-
нийанын характерини якс етдирмяк лазымдыр. Деталлара фикир вермяк ла-
зым дейил, чцнки онлары башга бюлмялярдя дя якс етдирмяк олар. Бу 
бюлмядя йахшы олар ки, ашаьыдакы суаллара жаваб верилсин: компанийа 
истещсал, йохса тижарят компанийасыдыр, йахуд хидмят сферасында фяа-
лиййят эюстярир; о, щарада йерляшир; юз бизнесини щансы жоьрафи сярщяд-
лярдя инкишаф етдирмяк истяйир. Компанийанын щансы инкишаф мярщяля-
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синя чатдыьыны, онун бизнесинин там шякилдя мящсул чешидинин щяля ки, 
олмадыьы илкин дюврдя олуб-олмамасы, онун юз мящсулларынын марке-
тингини апарыб-апармадыьы, юз фяалиййят мигйасларыны эенишлядирмяйя сяй 
эюстяриб-эюстярмядийи щаггында да мялумат тягдим етмяк лазымдыр.  

Ясас мясяля бизнесин мягсядлярини дцзэцн ифадя етмякдир. Онла-
рын изащы щяр кяс цчцн, о жцмлядян ресезент цчцн мцщцмдцр вя со-
нунжуда тяклифляря гаршы ящямиййятли дяряжядя мараьын ойанмасына 
шяраит йарада биляр. Тябии ки, мягсядляр реал вя ялдя едиля билян кими 
тягдим олунмалыдыр.  

Хцсуси олараг, базарын тяляб вя имканларыны да диггятдян айыр-
маг олмаз. Бу бюлмядя ямтяя вя хидмятляр цзря нязярдя тутулан тя-
ляб, нятижя етибариля ися онун бизнесинин потенсиалы ясасландырылыр. Ба-
зарын верилян сферасында йаранмыш цмуми мянзярянин характеристика-
сындан (верилмиш сащядя бизнесин артымы, тялябин тямин едимяси мян-
бяляри вя цсуллары щаггында гыса мялумат) башламаг олар. Базарын 
цмуми параметрляринин мцяййян едилмясиндян сонра онун обйект-
ляри, онларын характеристикалары вя мяналары müəyyən едилир. Базарын, 
онун хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмяси заманы информасийанын 
лазымынжа деталлашдырылмасына лайигинжя диггят йетирмяк лазымдыр. Эе-
ниш йайылмыш сящв бизнес-плана абстракт вя йа цмуми характер да-
шыйан информасийанын дахил едилмясидир.  

Нязярдя тутулмуш сатыш щяжминя наил олмаг цчцн дцшцнцлмцш 
планларын нежя щяйата кечириляжяйини изащ едян маркетинг стратеэийасы 
биринжи дяряжяли ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн маркетингин фирма-
нын сярянжамында олан щяр бир мцщцм алятинин фяалиййятини нязярдян 
кечирмяк, бизнесин актив (фяал) маркетинги нежя щяйата кечирмяйи ня-
зярдя тутдуьуну эюстярмяк лазымдыр.  

Сатыш вя бюлцшдцрмя стратеэийасыны характеризя едян алт бюлмядя 
юз ямтяя вя хидмятлярини истещлакчылара гядяр чатдырмаг цчцн истифадя 
олунмасы дцшцнцлян механизм вя васитялярин тясвири тягдим олунур. 
Бирбаша маркетинг цчцн сатыш хидмятиндян истифадя олунажагмы, ди-
лерляр, дистрибцтерляр, васитячиляр жялб олунажагмы, сатыш хидмяти ишчиляри 
цчцн хцсуси щазырлыг тяляб олунурму, онлар щансы мцкафатлары ялдя 
едяжякляр, щансы башга стимуллардан истифадя олунмасы нязярдя тутулур 
– бцтцн бунлар биринжидяряжяли ящямиййят кясб едир. Бизнес-планда 
даща сонра цмуми маркетинг стратеэийасында ян мцщцм елемент 
кими мцяййян олунан гиймятямяляэялмя нязярдян кечирилир. Планда 
гиймят ендиримляри (эцзяштляри) вя гиймятлярин дяйишдирилмяси сийасятини, 
щабеля гиймят стратеэийасынын цмуми мянфяятя тясирини эюстярмяк 
мягсядяуйьундур.  
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Реклам, ижтимаиййятля ялагяляр вя ямтяялярин сатышынын тяшкилинин 
ящямиййяти артыр. Фирманын цмуми мясяля цзря планлары гысалдылмыш 
шякилдя тягдим олунур. «Паблик рилейшнз»ин цмуми консепсийасы вя 
тяркиби ишыгландырылыр, истифадя олунажаг алятляр характеризя едилир (ин-
формасийанын електрон васитяляри, мятбуатын, почтла бирбаша эюндяриш-
лярин имканлары). Реклам вя ямтяянин базара yeriдилмяси стратеэийасы 
фирманын инкишафы иля ялагядар дяйишир. Мцфяссял малиййя информасийасы 
бизнес-планын малиййя бюлмясиня дахил едилмясиня бахмайараг, бцджя 
щаггында мцяййян мялуматлар да, адятян бурада эюстярилир.  

Адятян базарын тядгигиня бюйцк диггят айрылыр. Бу бюлмянин 
мягсяди сащибкара, потенсиал кредитора вя йа инвестора базарын тяля-
бини даща йахшы баша дцшмякдя кюмяк эюстярмякдян, щямчинин пла-
на гаршы етибары мющкямлятмякдян ибарятдир. 

Планын мцщцм бюлмяляри сырасна сатыш щяжминин прогнозлашды-
рылмасы да дахилдир. Бу тящлил ямтяя вя хидмятлярин эюзлянилян реаллаш-
дырылма щяжминин тягдим едилмяси вя ясасландырылмасынын еффектив васи-
тясидир.  

Бизнес-планда фирманын юз мящсул вя йа хидмятлярини нежя истещ-
сал етмяк ниййятиндя олдуьу суалына жаваб верян, онун истещсал фяа-
лиййятини характеризя едян истещсал планы хцсуси йер тутур. Гейд едяк ки, 
техники тяфяррцатларын артыглыьы планын юйрянилмясини чятинляшдиря биляр. 
Бизнес-план щяля мящсул вя йа хидмятлярин там чешиди формалашдырыл-
мамышдан яввял тяртиб олунур. Лакин щятта щазыр мящсулларын базара 
тягдим олунмасындан сонра беля фирма рягабят мцбаризясиндя юз 
мювгелярини сахламаг цчцн бу иши давам етдирмяли олур. Планда 
бцтцн истещсал просесини сяжиййяляндирмяк лазымдыр. Адятян планда ти-
килилярин (биналарын), аваданлыгларын, хаммал вя ямяк ресурсларына 
гаршы тялабатлар, технолоъи просеслярин, йыьма хятляри вя робот техника-
сынын, щабеля бизнесин имканларынын, хцсусиля, истещсал эцжляри вя кей-
фиййятя нязарят програмларынын тясвири якс олунур.  

Мцасир базар шяраитиндя фирманын ямтяяляриня сервис хидмятинин 
эюстярилмяси, адятян бизнесин уьуру цчцн ян мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Истисмарын вя еффектив сервисин щяр шейдян яввял мящсулун еркян 
щяйат дюврцндя тямин олунмасы важибдир. Мцштяриляр мящз бу дювр 
ярзиндя тювсийя вя кюмяйя ещтийаж дуйурлар, чцнки мящз бу мярщя-
лядя мящсулун гцсурунун ашкар олунмасы вя йа ишлямякдян имтина 
етмяси ещтималы даща чох олур.  

Бизнес-планын сон бюлмяси малиййя планыдыр. Бу материалын мяг-
сяди фирманын фяалиййятинин эюзлянилян малиййя нятижялярини якс етдирян 
етибарлы верилянляр системинин тягдим едилмясиндян ибарятдир. Малиййя 
нятижяляринин прогнозу менежери наращат едян ясас суаллара жаваб ве-
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рир. Инвестор мящз бу бюлмядян цмид бяслядийи мянфяят, боржверян ися 
потенсиал боржаланын боржуну гайтара билиб-билмяйяжяйи щаггында 
мялумат алыр.  

 
§ 14.4. Бизнес-ямялиййат вя базар рискляринин нязяря алынмасы  

иля онун ресурс тяминаты 
 
Топдан-коммерсийа фяалиййятинин мягсядли функсийасы истещлак-

чыларын тялябляринин юдянилмясиндян вя щяр шейдян яввял, пяракяндя вя 
топдан тижарят шябякясинин мцхтялиф форма вя методларындан истифадя 
едяряк ямтяя ахынларынын сон истещлакчыйа чатдырылмасындан ибарятдир. 
Пяракяндя тижарят шябякясинин мцяссися вя фирмалары юз нювбяляриндя 
мящсулларын сон алыжыйа сатышы щесабына чохсявиййяли базар дювриййясини 
йекунлашдырырлар.  

Топдан-васитячилик фяалиййятинин сямярялилик эюстярижиси онун, 
газанж вя мяжму мясряфлярин мцгайися едилмяси васитясиля тапылан 
эялирлилийидир. Мящз йериня йетирилмиш ямтяя дювриййяси тяляб вя тяклифин 
таразлыьынıн яйани индикатору щесаб едилир. Буна эюря дя базар 
конйунктрунун мцяййян олунмасы, сатыш щяжмини кифайят гядяр дягиг 
прогнозлашдырмаг бажарыьы вя тялябин сявиййяси коммерсийа уьуруна 
наил олунмасында зярури шяртляр щесаб едилир. Базар рягабяти шяраитиндя 
ямтяя партийаларынын зярярсизлик щяжмляринин вахтлы-вахтында гиймят-
ляндирилмяси, щабеля реал тядавцл хяржляринин учоту, мцвафиг тижарят-
сатыш шябякясинин, сервисин, рекламын вя мцхтялиф стимуллашдырма ме-
тодларынын мювжуд олуб-олмамасынын йохланылмасы да аз важиблик 
кясб етмир.  

Тядавцл хяржляринин вязиййяти вя онлара гянаят едилмяси цзяриндя 
оператив нязаряти щяйата кечиряряк топдан-васитячи фирмалар, щямчинин 
тялябин конйунктурунун вязиййятини диггятля изляйир вя бизнесин эюс-
тярижиляринин, форма вя методларынын тящлили васитясиля эюстярилян ком-
мерсийа хидмятляринин жари вя песрпектив вязиййяти цзря мялуматлара 
малик олмаьа чалышырлар.  

Йцксяк кейфиййятли хидмятлярдян щяр заман эениш истифадя олун-
мушдур. Коммерсийа фяалиййяти тяжрцбяси эюстярир ки, мцштяри щяр за-
ман щаглы олмайа биляр, лакин щяр заман онун истянилян ирадыны тямин 
етмяк, ону тямин etməməkdən даща сярфялидир, чцнки мялумдур ки, 
мямнун галмамыш мцштярилярин 91%-и фирмайа бир даща мцражият 
етмяйяжякляр. Бу ситуасийада уьурлу олманын ясас амили мцштяринин 
проблемляринин щялли тезлийидир. Коммерсийа хидмятляри цзря тяляб 
нювляринин тяснифаты шякил 14.8-дə тясвир олунмушдур. 
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Шякил 14.8. Коммерсийа хидмятляри цзря тяляб нювляринин тяснифаты 

 
Юз васитячилик хидмятляринин щяр заман тялябля чыхыш етмясини тя-

мин етмяк цчцн даими олараг, ялдя едилмиш хидмятлярдян мямнун-
луьу тямин едян ашаьыдакы башлыжа амилляри йадда сахламаг лазымдыр. 

1. Етибарлылыг – мцштяринин ян бюйцк гайьысы, онун тялябляриня 
уйьун эялян сялигя иля йериня йетирилмиш хидмятляри вахтлы-вахтында ялдя 
едя биляжяйи барясиндя даими ямiнсизлийидир.  

2. Гайьыкешлик – мцштяри щяр заман фирманын она хидмят эюс-
тярмяйя вя щяр ан, истяр мяслящят, иситярся дя ялдя едилмиш ямтяялярин 
чатдырылмасы, гурашдырмасы вя истисмары цзря йардымчы олмаьа щазыр 
олдуьуну щисс етмялидир.  

3. Зяманятляр – мцштяри, хидмят эюстярилмяси мядяниййяти иля 
йанашы, сатын алынмыш ямтяядян истифадя олунаркян эюзлянилмяз кянар-
лашмалар баш вердикдя етибарлы зяманятляря сащиб олмаг арзусундадыр.  

4. Харижи амилляр – фирма жазибядар офися (идаряйя), йарашыглы тяр-
тиб едилмиш витринляря, сярэи залларына вя йцксяк мядяниййятли, достйана 
вя сяриштяли шякилдя хидмят эюстярян щейятя малик олмалыдыр.  

Коммерсийа хидмятляри цзря  
стратеъи тяляб 

Щесаби Реал  Тяляб олунмайан 

Тактики  

Жари  

Тямин олунмуш Тямин олунмамыш 

Тяряддцд едян 
Ясасландырылмыш Ясасландырылмамыш 

Азалан  Гейри-мцнтязям Артан  
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Ямяк коллективинин щявясляндирилмяси програмы олмадан топ-
дан-коммерсийа фяалиййятиндя йцксяк нятижяляря наил олмаг олмаз. 
Бу програм юзцня яла хидмят эюстярилмяси цчцн бцтцн ямяк коллек-
тивинин эюзц гаршысында елан едилян тярифляри, «илин ян йахшы ишчиси», вит-
ринлярин ян йахшы тяртибаты, ориjинал рекламын ишляниб щазырланмасы, ям-
тяянин габлашдырма вя с. конкурслары цзря галибляря иллик вя рцблцк 
мцкафатларын тягдим олунмасыны дахил едир. Ямякдашларын йубилейля-
рини (илдюнцмлярини) хатырламаг вя гейд етмяк, «хястялик каьызы» ал-
мадан ишлямиш оланлары щявясляндирмяк вя с. дя пис олмазды.  

Истянилян васитячи тяшкилатын коммерсийа уьуру, щяр шейдян яввял, 
ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмяси, сатышы вя йенидян сатышы сaщясиндя 
васитячилик идейасындан тутмуш, фяалиййятин сон нятижяси кими нязярдя 
тутулан мянфяятин ялдя едилмясиня гядяр, яввялжядян нязярдя тутулмуш 
бизнес-ямялиййатлары тяшкил етмяк вя мцвяффягиййятля щяйата кечир-
мякдян асылыдыр. Васитячи цчцн нязярдя тутулмуш бизнес-ямялиййатла-
рын кифайят гядяр гыса мцддятлярдя вя нязярячарпажаг сямярялиликля 
щяйата кечирилмяси мцщцмдцр.  

Истянилян тясяррцфат, коммерсийа вя васитячилик ямялиййаты бу вя 
йа диэяр функсийанын йериня йетирилмяси просесидир. Сазиш дедикдя ися 
тяряфлярин мцвафиг мцгавиляляри, контракт вя разылашмалары иля щцгуги 
жящятдян рясмиляшдирилмиш ямялиййат баша дцшцлцр. Мясялян, фирма 
сойудужуларла тижарят цзря ямялиййат щяйата кечирир. Бу ямялиййатын 
башланмасы вя сона чатдырылмасы цчцн алыжы вя сатыжы арасында, эюстяри-
лян сазишин, щям алыжы, щям дя сатыжынын щцгугларынын, ющдяликляринин вя 
мясулиййятляринин йериня йетирилмяси шяртляринин щцгуги жящятдян ряс-
миляшдирилмяси цчцн мцгавиля баьлaнылмалыдыр.  

Бизнес-ямялиййатларын чох рянэарянэ олмасына бахмайараг, 
онларындан щяр бири дягиг олараг бир сыра ардыжыл проседура маликдир. 
Бу, щяр шейдян яввял, ямялиййатын мягсяд вя вязифялярини, фяалиййят 
планыны, сазиш иштиракчылары иля чохсайлы данышыгларын мцяййянляшдирилмя-
сини, онун щцгуги жящятдян рясмиляшдирилмясини, зярури ресурсларла тя-
мин олунмасыны вя нящайят, ямтяянин билаваситя ялдя едилмясини, онун 
сатышыны вя нязярдя тутулан мянфяятин эютцрцлмясини ифадя едир.  

Бизнес-ямялиййат – сащибкарлыг ниййятинин, лайищясинин щяйата 
кечирилмясиня башланылмасындан тутмуш, онун сона чатдырылмасына гя-
дяр, йяни илкин вясаитлярин гойулмасындан, фяалиййятин сон нятижяси кими 
халис эялирин ялдя едилмясиня гядяр мювжуд олан проседурлар məcmuu-
dur. Тяряфлярин ахтарышы вя даща сонра сярфяли шякилдя сатылмалы олан ям-
тяянин ялдя едилмяси тижарят-васитячи тяшкилатын бизнес-ямялиййатларынын 
ясас тяркиб щиссясидир.  
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Бизнес-ямялиййатларын щяйата кечирилмяси схеми юзцня ашаьыдакы 
башлыжа мярщяляляри дахил едир: идейа, ниййятин формалашдырылмасы, план-
лашдырма, мцгавилялярин баьланылмасы, ресурс тяминаты, мящсулларын 
ялдя едилмяси вя йа реаллашдырылмасы вя нязярдя тутулмуш еффектя наил 
олунмасы.  

- Бизнес-ямялиййатын щяйата кечирлимяси щаггында фикир онун 
идейасыны формалашдырыр ки, бу да тижарят ямялиййатынын ниййяти иля 
мющкямлянир. Ямялиййатын уьурла кечмяси цчцн, щяр шейдян яввял, 
ону дцшцнмяк, ясасландырмаг вя тяркибини, мягсяд вя вязилярини ифадя 
етмяк лазымдыр. Ямялиййаты дцшцняряк онун мащиййятинин нядян иба-
рят олдуьуну вя онун щансы коммерсийа уьуруну вяд етдийини ай-
дынлашдырмаг лазымдыр. Мящз бу мярщялядя васитячи нязярдя тулулан 
бизнес-ямялиййатын еффективлийини юлчцб-бичир, сярянжамда олан ресурс-
ларын вя онларын ялдя едилмяси имканларына уйьун олараг онун чохва-
риантлылыьыны гиймятляндирир. Бу мярщяля бизнес-ямялиййатын, щабеля 
онун коммерсийа уьурунун реаллыьы дягиг олараг ифадя едилмялидир.  

- Ямялиййатын планлашдырылмасы юзцня верилмиш ямялиййатын биз-
нес-планынын, онун апарылмасы вя щяйата кечирилмяси програмынын иш-
ляниб щазырланмасыны дахил едир.  

Яввялки фясилдя фирмадахили планлашдырма мягсядляри цчцн биз-
нес-планын тяртиб едилмясинин вязифяляри, тяркиби вя ардыжыллыьы тягдим 
едилмишдир. Бир чох мцддяалар, фирманын бизнес-планына дахил едилмиш 
цмуми мягсядляри конкретляшдирмяли олан айрыжа коммерсийа ямя-
лиййатынын бизнес-планынын тяртиби вя ишляниб щазырланмасы гайдасына да 
аиддир.  

Ямялиййатын бизнес-планы онун бцтцн тятбиги мярщялялярини, он-
ларын йериня йетирилмяси цсуллары вя йолларыны конкрет олараг ифадя ет-
мялидир. Бурада, фирманын конкрет коммерсийа ямялиййатынын йериня 
йетирилмяси цзря реал имканларынын мцгайися едилмяси цзря васитячилик 
фяалиййятинин ясас истигамятляри дягигляшдирилир. Бизнес-план йени ре-
сурслар мянбяйинин, партнйорларын сечилмясиндя йардымчы олур вя бц-
тцн мяжму хяржлярин дяйяр вя натурал ифадядя игтисади жящятдян дягиг 
ясасландырылмасы васитясиля мющкямлянир.  

Ямялиййатын кечирилмяси планынын ишляниб щазырланмасындан сон-
ра сащибкар няйя малик олдуьуну вя няйи кимдян алмаг лазым олду- 
ьуну дягиг олараг билир. Лакин бурада илкин данышыгларын апарылмасы, 
гонагларын гябулу, мцгавиля вя контрактларын баьланылымасы мягся-
диля мязуниййятлярля баьлы хяржляри дя нязяря алмаг лазымдыр. Щямчи-
нин бурада кянардан жялб олунмуш мцтяхяссислярля ямяк мцгавиляля-
ринин рясмиляшдирилмяси цзря хяржляр дя нязяря алынмалыдыр.  
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- Ямялиййат контраэентляри иля данышыгларын апарылмасы щазырлыьын 
мцщцм мярщялясидир. Данышыг тяряфляринин гаршылыглы разылашмасы, бир 
гайда олараг, сазишин мцвафиг мцгавиля вя йа контрактла рясмиляшди-
рилмяси иля йекунлашыр. Анжаг тез-тез мцгавилянин сон вариантыны дяр-
щал баьламаг мягсядяуйьун олмур, ола билсин ки, яввялжя тяряфлярин 
ниййятляри щаггында щеч бир тяряфин цзяриня ющдялик гоймайан, лакин 
щцгуги тяряфлярин бир-бириля ямякдашлыг етмяк истяйиндян хябяр верян 
протокол тяртиб етмяк даща доьру олсун. Тяряфлярин ниййятляри щаг-
гындакы бу протокол ясасында сазишин айры-айры деталлары дягигляшдирилир 
вя йекун мцгавиля рясмиляшдирилир. 

- Бизнес-ямялиййатын практики олараг щяйата кечирилмяси зярури 
ресурс вя дювриййя вясаитляринин ялдя едилмяси цзря нязярдя тутулмуш 
планын йериня йетирилмяси иля башланыр. Ресурсларын бир щиссяси кянардан 
жялб олунур, диэяр щиссяси ися сярянжамда олан шяхси наьд вясаит щеса-
бына юдянилир. Ресурсларын, хцсусиля пул вясаитляринин тамамланмасы 
зярурилийи, адятян бцтцн бизнес-ямялиййат ярзиндя ортайа чыхыр.  

- Мящсулун ялдя едилмяси вя онун реаллашдырылмасы бизнес-ямя-
лиййатын сон мярщяляsидир. Йцклярин сащибкара чатдырылмасы, онларын 
сахланылмасы, сатыша щазырланмасы вя сатышын сервис шяртляринин йарадыл-
масы чох мцщцм ишлярдир.  

- Ямялиййатын кечирилмясинин сон мярщяляси мящсулун реаллашды-
рылмасыдыр. Банк, тякжя онун кечирилмяси цзря мяжму хяржляри юдямя-
мяли, щям дя нязярдя тутулмуш мянфяяти ялдя етмяйи тямин етмялидир. 
Бу мярщяля базарда сатыжыдан асылы олмайан, истянилян мцмкцн дяйи-
шикликлярин, фювгяладя щалларын ортайа чыхмасы вя онларын гаршысынын 
алынмасы иля ялагядардыр. Бцтцн ялдя едилмиш ямтяялярин щамысы сатыл-
мышдырса вя йа хидмятляр комплекси тамамиля йериня йетирилмишдирся, 
бизнес-ямялиййат сона чатдырылмыш щесаб олунур. Бизнес-ямялиййатын 
йекун мярщялясиндя ясас иш – мяжму мясряфляри юдямяк вя планлашды-
рылмыш мянфяяти ялдя етмякдян ибарятдир.  

Васитячи ямтяяни истещсалчыдан, бир гайда олараг, демяк олар ки, 
щямишя базар гиймятиндян даща ашаьы олан сянайенин топдан гиймяти 
иля тядарцк едир. Мясялян, васитячи малэюндяряндян 40 долл. гиймя-
тиндя сюкцлмцш шякилдя 500 ядяд ярзаг контейнери тядарцк етмиш вя 
онлары пяракяндя маьаза васитясиля артыг дястляшдирилмиш (йыьылмыш) шя-
килдя вя парлаг алцминиум юртцкля бир ядядини 80 долл.-дан реаллаш-
дырмышдыр. Щяйата кечирилмиш бизнес-ямялиййат нятижясиндя васитячинин 
газанжы 40 000 долл. тяшкил етмишдир. Кечирилмиш ямялиййатдан ялдя олу-
нан халис эялири мцяййян етмяк цчцн бу ялдя едилмиш газанждан онун 
шяхси ямяйинин вя ижрачыларынын муздлу ямяйинин юдянилмяси цзря мяс-
ряфляри, контейнлярин нягл едилмяси, йцклянмяси, бошалдылмасы вя сахла-
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нылмасы, щабеля аваданлыгларын, офисин вя анбарын сахланылмасы (ижаряси) 
иля баьлы тядавцл хяржлярини чыхмаг лазымдыр. Ян бюйцк хяржляр кон-
тейнерлярин гурашдырылмасы (йыьылмасы) вя онларын галваник йолла алц-
миниумла юртцлмяси, щямчинин дювлят бцджясиня верэиляр, эюмрцк 
рцсумлары вя с. шяклиндя мяжбури юдянишляр заманы сярф олунмушдур. 
Бцтцн мяжму хяржляри чыхдыгдан сонра васитячи тяхминян 8 000 долл. 
эялир ялдя етмишдир. Бу заман нязярдян кечирилян бизнес-ямялиййатда 
о, сатыш базарынын маркетинг тядгигиня тяхминян 1000 долл. пул сярф 
етмяли олмушдур.  

Щяр бир тижарят-васитячи тяшкилат бизнеся башлайаркян юзцндя да-
хили ресурслар, щабеля эялирляр вя дайаныглы пассивляр щесабына шяхси дюв-
риййя вясаитлярини топлайыб йыьыр. Лакин базар механизми шяраитиндя 
банк кредитляри вя фаизля ялдя едилян диэяр борж дювриййя вясаитляринин 
формалашдырылмасынын мцщцм мянбяйи кими чыхыш едир. Сюзсцз ки, дюв-
риййя вясаитляринин мцяййян пайы кредитор боржундан, диэяр пассивляр-
дян, щабеля сосиал фондларын вясаитляриндян ибарятдир. Беля дювриййя 
вясаитляри жялб едилмиш вясаитляр адландырылыр.  

Беляликля, дювриййя вясаитляринин формалашмасы мянбяйиня, ямтяя 
ещтийатларынын формалашдырылмасы вя малиййя-коммерсийа ямялиййатла-
рынын вя щесабатларын щяйата кечирилмяси мягсядиля васитячи тяшкилатын 
дювриййясини тямин едян вясаитляри аид етмяк лазымдыр.  

Дювриййя вясаитляри мадди (яшйави) тяркибиня эюря мадди – ям-
тяяляр вя ямтяя-материал гиймятлиляринин башга нювляри вя гейри-мадди 
– пул вясаитляри, йцклянмиш ямтяялярдяки вясаитляр вя дебитор боржлары – 
кими ики йеря айрылыр.  

Активлярдяки дювриййя вясаитляри ашаьыдакылара бюлцнцр: 
- нормалашдырылмыш – ямтяя вя башга мадди гиймятлилярин ещтийа-

ты, тясяррцфат ещтийажлары цчцн материаллар, азгиймятли вя тез ашынан 
яшйалар, эяляжяк щесабат дюврляринин хяржляри, щесаблашмалардакы вя-
саитляр вя с.; 

- нормалашдырылмайан – пул вясаитляри, йцклянмиш ямтяяляр, деби-
тор боржлары.  

Васитячилик фяалиййятинин планлашдырылмасы заманы истянилян биз-
нес-ямялиййатын йериня йетирилмяси цчцн дювриййя вясаитляриня гаршы 
планлы тялябаты характеризя едян шяхси дювриййя вясаитляри нормасы кими 
нисби эюстярижидян истифадя олунур. Бу кямиййят эцнляр, фаизлярля ифадя 
олунур вя дювриййя вясаитляринин щяр бир елементи цзря müəyyənляшир. 
Шяхси дювриййя вясаитляри нормасынын дяйяр ифадяси юзцндя шяхси дюв-
риййя вясаитляри нормативини якс етдирир. Бу эюстярижи цмуми, йяни дюв-
риййя вясаитляринин бцтцн план гиймятини якс етдиря вя айры-айрылыгда 
щяр бир планлашдырылан дювриййя вясаити цчцн фярди ола биляр.  
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Дювриййя вясаитляри нормативинин оптимал сявиййясинин мцяййян 
олунмасы топдан-васитячи фирманын мцщцм игтисади вязифясидир, чцнки 
онун артмасы ямтяя артыглыьына вя ямтяя-материал гиймятлиляринин ар-
тыг ещтийатларынын йаранмасына, гыт мювгелярин мейдана чыхмасына 
сябяб олур ки, бу да лабцд олараг мцштяриляря хидмят эюстярилмяси 
кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр.  

Дювриййя вясаитляриндян истифадянин еффектлийинин гиймятлянди-
рилмяси цчцн бир дюврцн узунлуг эюстярижисиндян (Б) вя дювриййя вя-
саитляринин дювретмя ямсалындан (Кдюв) истифадя олунур: 

qal
dov

qalqal

T
TK

T
T

T
T

B 


 ;
360

360/
 

buрада, Т – топдан реаллашдырма щяжми, ман; 
Тгал – орта иллик ямтяя галыглары, ман. 
Бир дюврцн узунлуьу эцнля юлчцлцр, дювретмя сцрятини ифадя едир 

вя васитячилик фяалиййятин еффективлийиня бирбаша тясир эюстярир. Дювр-
етмя ямсалы ися дювриййя вясаитляринин вахт ващиди (ил, рцб, ай) ярзиндя 
нечя дяфя дювр етдийини эюстярир. Бир дюврцн узунлуьу ня гядяр кичик-
дирся, дювретмя ямсалы бир о гядяр бюйцк, тижарят-васитячи тяшкилатын 
малиййя-тясяррцфат фяалиййяти ися бир о гядяр еффективдир.  

Шяхси дювриййя вясаитляринин сярф олунмасынын щесабланмасы вя 
бу сярфиййат цзяриндя нязарят йалныз бизнес-ямялиййатын реаллашдырылма 
просесиндя жанлы вя маддиляшмиш ямяк цзря мяжму мясряфлярин, даща 
доьрусу, ямтяялярин няглетмя, йцклямя вя бошалтма, сахлама, реал-
лашдырылма вя с. просесляриндя дювретмяси иля баьлы мяжму мясряфлярин-
дян ибарят олан тядавцл хяржляринин йахшы тяшкил олунмуш шякилдя учоту 
шяртиля мцмкцндцр.  

Васитячилярин базар дяйишикликлярини нязяря алмаг, мяжму тя-
давцл хяржляринин дцзэцн вя müəyyən олунмуш нормативляря уйьун 
шякилдя учотуну апармаг бажарыьы онлара няинки саь галмаьа, щям дя 
ямтяя вя хидмятляр цзря конйунктурун сцрятля дяйишдийи шяраитдя ря-
габят габилиййятлилийинин дайаныглыьыны дястяклямяйя имкан верир.  

Тядавцл хяржляринин планлашдырылмасы, учоту вя щесабаты мягся-
диля топдан-васитячи тяшкилатлара тядавцл хяржляри маддяляринин ашаьы-
дакы номенклатурларыны тятбиг етмяк тювсийя олунур: 

1. Няглиййат хяржляри. 
2. Ямяйин юдянилмяси цзря хяржляр. 
3. Сосиал ещтийажлар цзря айырмалар. 
4. Биналарын, аваданлыгларын вя инвентарларын ижаряси вя сах-

ланылмасы цзря хяржляр. 
5. Ясас вясаитлярин амортизасийасы. 



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

370 

6. Ясас вясаитлярин тямири цзря хяржляр. 
7. Санитар вя хцсуси эейимин, мятбях жамашырларынын, габ-

гажаьын, алятлярин вя диэяр азгиймятли вя тезашынан яшйаларын ашынмасы. 
8. Йанажаг, газ вя електрик енерjиси цзря хяржляр. 
9. Сахлама, ишлянмя, сортлашдырма вя габлашдырма цзря хяржляр. 
10. Реклам хяржляри. 
11. Боржлардан истифадя олунмасы цзря фаизлярин юдянилмяси цзря 

хяржляр. 
12. Ямтяяляр цзря иткиляр вя технолоъи туллантылар. 
13. Тара цзря хяржляр. 
14. Башга хяржляр. 
Тядавцл хяржляринин структуру юзцня ашаьыдакылары дахил едир: 
- няглиййат хяржляри (ямтяялярин дашынмасы вя эюндярилмяси цзря 

хяржляр); 
- биналарын, гурьуларын сахланылмасы, галдырыжы-няглиййат авадан-

лыгларынын, анбар вя контор аваданлыгларынын истисмары иля ялагядар 
хяржляр; 

- идаряетмя вя анбар щейятинин ямяйинин юдянилмяси цзря хярж-
ляр; 

- диэяр хяржляр; 
- гысамцддятли кредитляр цзря фаизляр. 
Топдансатыш, комисйон вя башга коммерсийа тяшкилатларын васи-

тячилик фяалиййяти тяжрцбясиндя ялавя вя халис тядавцл хяржляри фярглянди-
рилир.  

Ялавя тядавцл хяржляри юзцндя истещсал просесинин тядавцл сфера-
сында давамы иля ялагядар хяржляри якс етдирир вя тябии ки, ямтяянин йе-
кун дяйяри вя онун сатыш гиймятини артырыр. Бу, щяр шейдян яввял, тяляб 
олунан мцддятлярдя, разылашдырылмыш чешидлярдя вя мцяййян йердя алы-
жыларын тялябляринин тямин едилмясиня истигамятлянмиш йцклярин нягл 
едилмяси, сахланмасы, йцклянмяси, бошалдылмасы вя с. цзря хяржлярдир. 
Хяржлярин бу гисми, бир гайда олараг, цмуми тядавцл хяржляринин 
щяжминдя ян бюйцк хцсуси чякийя маликдир.  

Диэяр, кичик щиссяни халис тядавцл хяржляри тутур. О, гейри-истещсал 
характер дашыйыр, алгы-сатгы просесиндя ямтяя цзря йени дяйяр йаратмыр 
вя онун дяйяринин формасынын дяйишмяси иля ялагядардыр. Бу гисим 
хяржляр васитячи фирма апаратынын сахланмасына, сатыш сянядляринин ялдя 
едилмяси вя рясмиляшдирилмясиня, алынан банк кредитляри цзря фаизлярин 
юдянилмясиня, малиййя планлашдырмасынын вя учотун апарылмасына вя с. 
истигамятлянир. Халис хяржляр ямтяянин дяйярини артырмасалар да онун 
сатыш гиймятинин йцксялмясиня тясир эюстярир.  
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Фирма бизнес-ямялиййатлары щяйата кечиряркян сярянжамында, щяр 
шейдян яввял, ашаьыдакы ресурслара малик олмалыдыр: 

- ишчилярин ямяйинин юдянилмяси вя мадди мясряфляр цзря хяржляр; 
- кянар тяшкилатларын ямяйинин юдянилмяси вя щяр шейдян яввял, 

верэи вя йыьымлар цзря айырмалар, банк фаизляри, малэюндярянлярин 
гиймят ялавяляри вя с. иля баьлы башга хяржляр. 

Чохсайлы илкин данышыгларын апарылмасы, гонагларын гаршыланмасы, 
мцштяряк фяалиййят щаггында яввялжядян протоколларын тяртиб едилмяси 
вя сярфяли мцгавилянин баьланылмасы цчцн бир чох башга тяшкилати тяд-
бирляр цзря хяржляр ящямиййятли пайа маликдир. Бизнес-ямялиййатын йе-
риня йетирилмяси юнжяси щазырлыг ишляриня истигамятлянмиш бу базар хярж-
ляри трансаксийа хяржляри адыны алмышдыр. Инэилис игтисадчысы Р. Кроуз 
трансаксийа хяржляринин игтисади тяркиби вя мащиййятини беля мцяййян 
едир: «Базар трансаксийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн ашаьыдакылар 
важибдир: киминля сазиш баьламаьын даща арзуедилян олдуьуну айдын-
лашдырмаг; кимин сазишя эирмяк истядийи вя бу сазишин шяртляри щаггында 
информасийа йаймаг; сазишин баьланылмасына эятириб чыхаран данышыг-
ларын апарылмасы; мцгавилянин шяртляриня риайят олундуьуна ямин ол-
маг цчцн тядгигат апарылмасы вя с. Бу ямялиййатлар бязян щяддян ар-
тыг бюйцк хяржляр тяляб едир вя истянилян щалда онлар о гядяр бащалы 
олурлар ки, бир чох трансаксийаларын щяйата кечирилмясиня йол вермирляр, 
щалбуки бу трансаксийалар гиймят системинин хяржляр олмадан ишлядийи 
дцнйада реаллашдырылмыш оларды. Партнйорларын сечилмяси, контрактын 
типи, тяклифлярин, мящсул вя хидмятлярин сечилмяси – щяр шей бу заман 
дяйишя биляр»6. Инэилис алиминин щягигятя уйьун сюзляри, «истянилян биз-
нес-ямялиййатын, щяр шейдян яввял, базар трансаксийалары цзря хяржлярин 
учоту иля реаллашдырма цзря мяжму хяржлярин гиймятляндирилмясиня ещ-
тийаж дуйур» кими фикри шцбщясиз тясдигляйир.  

Планлашдырылан бизнес-ямялиййатын ресурс тяминтанын кифайятлилийи 
вя етибарлылыьына ямин олмаг цчцн васитячи тяляб олунан ресурсларын 
нювц вя щяжмлярини, щабеля онларын ялдя едилмяси вя юдянилмяси мян-
бəлярини дягиг мцяййянляшдирмялидир. Пул вясаитляринин ялдя едилмяси 
каналлары да мцтляг йохланылмалыдыр. Тижарят васитячиси, бир тяряфдян 
ресурслары щансы щяжмдя, ня вахт, кимдян, щарадан вя щансы йолла ялдя 
едяжяйини айдынлашдырмалы, диэяр тяряфдян ися сифаришляр портфелини фор-
малашдырмалы, йяни юз ямтяя вя хидмятлярини кимя, щансы щяжмдя, 
щансы чешиддя, щансы гиймятдя вя щансы мцддятлярдя реаллашдырмалы ол-
дуьуну мцяййян етмялидир.  

                                                
6 Кроуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – С.9. 
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Бизнес-ямялиййатын щяйата кечирилмяси цчцн зярури ресурслар 
щаггында цмуми тясяввцр шякил 14.9-da йарадылмышдыр.  

 

Шякил 14.9. Бизнес-ямялиййатларын ресурс тяминаты 
 
Тягдим едилмиш схемдя бизнес-ямялиййатын ики баш иштиракчысы 

фяргляндирилмишдир: сатыжы, тижарят васитячиси вя сатыжынын юз Т мящсулла-
рыны ДТ пулу мцгабилиндя сатдыьы алыжылар. Бу иш уьурлу тяшкил олундуг-
да, алыжылардан ялдя едилмиш пуллар васитячийя ямялиййатын майа дяйя-
рини юдямяйя вя нязярдя тутулмуш мянфяяти ялдя етмяйя кифайят едя-
жякдир. Бу пуллар васитячийя ямялиййатын йекун мярщялясиндя чатыр, 
ямтяя вя ресурслары ися, онлары йенидян сатмаг цчцн илкин мярщялялярдя 
ялдя етмяк лазымдыр.  

Васитячилик фяалиййяти тяжрцбяси эюстярир ки, сащибкарлар чох вахт 
контрактын баьлaнмасы заманы ямтяялярин эюндярилмяси цзря алыжылар-
дан пуллары яввялжядян юдяниш (аванс) гайдасында ялдя етмяйя чалы-
шырлар. Бунунла беля, ресурсларын газанжын дахил олмасына гядяр ялдя 
едилмяси цчцн васитячи илкин пул капиталыны тапмалы олур. Дювриййядя 
чатышмайан пул вясаитляринин явязини юдямяк цчцн о, бир гайда ола-
раг, кредитя мцражият етмяйя, йяни борж эютцрмяйя мяжбур олур. 
Мцяййян мцддятдян сонра бу пуллары, кредитин алынмасы цчцн юдя-
нилмиш фаизляр гядяр гайтармаг лазым эялир.  

 
 

Ямяк ресурслары 

Тижарят васитячиси 

Ясас вясаитляр 

Пул  
вясаитляри 

Сатыжы – мадди 
ресурсларын  

сащиби 

Информасийа 
ресурслары 

Верэиляр  

Алыжылар 

Хидмятляр 

Д

Д

Д

Др Тр 
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Ди 
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§ 14.5. Базар тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси системи 
 
Милли игтисадиййатын инкишаф етдирилмясинин бир сыра ян мцщцм 

проблемлярини йалныз тянзимлянмянин базар вя дювлят методларынын 
оптимал ялагяляндирилмяси вя игтисадиййатын макро вя микросявиййяля-
риндя истещсал эцжляринин идаря едилмяси сявиййясинин артырылмасы шяртиля 
щялл етмяк мцмкцндцр.  

Дювлятдян башга щеч кимин юз цзяриня эютцря билмядийи илкин вя 
ясас проблем елмин вя техниканын стратеъи прогнозлашдырылмасы, елми-
техники тяряггинин мцмкцн сосиал-игтисади нятижяляринин цмуммилли вя 
узунмцддятли планлашдырма мювгейиндян гиймятляндирилмяси вя халг 
тясяррцфатынын узунмцддятли планлашдырылмасыдыр.  

Икинжи проблем – базарын истещсал вя сосиал инфраструктурунун йа-
радылмасыдыр.  

Цчцнжц, аз важиблик кясб етмяйян проблем – хцсусиля ижтимаи-
файдалы фяалиййятля мяшьул ола билмяйян ящали групу цчцн мцхтялиф со-
сиал зяманятлярин тямин едилмясидир.  

Базарын таразлыьынын тямин едилмяси вя малиййя мцнасибятляринин 
низамланмасы мягсядиля малиййя-пул системинин нормал нисбятдя 
сахланмaсындан ибарят олан дюрдцнжц проблем дя бюйцк ящямиййят 
кясб едир.  

Мцхтялиф дюврлярдя дювлятин базар мцнасибятляриня мцдахиля-
синя мцхтялиф жцр йанашылмышдыр. Еля дюврляр олмушдур ки, дювлят эцжля 
сезилир вя базар тясяррцфаты «тямиз» рягабят принсипляри цзря инкишаф 
едирди. Амма ХВ-ХХ йцзилликлярин мцхтялиф дюврляриндя бир чох 
дцнйа юлкяляриндя дювлят аз вя йа чох дяряжядя ямтяя-пул мцнаси-
бятляринин инкишаф етдирилмясиндя ясас рол ойнамышдыр.  

Базар тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмяси системи дювлят ор-
ганлары тяряфиндян милли игтисадиййатын стабилляшдирилмяси вя даима 
дяйишян базар шяраитиня уйьунлашдырылмасы мягсядиля щяйата кечирилян 
ганунверижи, ижраедижи вя нязарят характерли нцмуняви тядбирляр ком-
плексинин реаллашдырылмасы васитясиля тязащцр едир.  

Дювлятин ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясиндя иштирак 
дяряжяси базарын ики ясас моделинин формалашдырылмасына шяраит йарадыр.  

1. Биринжи модел халис базар мцнасибятляриня вя хцсуси мцлкий-
йятин йалныз бир формасынын гябул олунмасына ясасланыр. Бу халис ряга-
бят модели дювлятин щяр жцр мцдахилясини рядд едир. Бу классик мо-
делин баниси А.Смитдир. Классик азад базар моделинин тяряфдашларынын 
мцасирляри арасында американ игтисадчысы, 1976-жы илдя Нобел мцкафаты 
лауреаты М.Фридменин адыны чякмяк олар.  
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2. Икинжи модел мцкяммял олмайан базар мцнасибятляри меха-
низминдян истифадя олунмасыны нязярдя тутан гарышыг игтисадиййат ти-
пини ифадя едир. Модел гиймятгойма, верэи системи вя кредит дяряжяля-
ринин игтисади рычаглары щесабына тяляб вя тяклиф просесляринин дювлят 
тянзимлянмясини нязярдя тутур.  

Мящз икинжи модел дцнйа тясяррцфат системиндя эениш инkişaf 
тапмышдыр, амма бу заман дювлят щакимиййяти органларынын базар 
мцнасибятляриня мцдахилясинин мцхтялиф дяряжяляри мцшащидя олунур. 
Дцнйанын апарыжы юлкяляринин – АБ иштиракчыларынын тяжрцбяси базар 
игтисадиййатына максимал вя минимал гиймятляр, ихраж цзря дотасийа-
ларын щяжми вя эцзяштли кредитляр цзря мящдудиййят щяддинин müəyyən 
олунмасы сащясиндя тякжя дювлят йох, щям дя дювлятлярарасы коорди-
насийаедижи мцдахиляни дя нязярдя тутур.  

Милли тясяррцфатын дювлят тянзимлянмяси щям микро, щям дя 
цмумян макросявиййядя щяйата кечирилир.  

Шякил 14.10. Милли тясяррцфатын дювлят тянзимлянмяси системи 
 

БАЗАР СИСТЕМИНИН  
ТЯШКИЛАТИ-ТЯСЯРРЦФАТ МЕХАНИЗМИ 

Тянзимлямя вя 
стимуллашдырманын 
игтисади методлары 

Идаряетмянин 
дювлят вя тясяррцфат 

структурлары 

Тянзимлямянин 
ганун вя щцгуги 

нормалары 

ИДАРЯЕТМЯ ВЯ ТЯНЗИМЛЯМЯНИН ОБЙЕКТЛЯРИ 

МАКРОСЯВИЙЙЯ МИКРОСЯВИЙЙЯ 

 Игтисади артым 
 Реэионларарасы вя 

дювлятлярарасы ялагяляр 
 Инвестисийалар 
 Елм вя тящсилин инкишафы 
 Ящалинин сосиал мцдафияси 
 Харижи-игтисади ялагяляр 
 Мцдафия габилиййятлилийи вя 

тящлцкясизлик  
 Пул тядавцлц 
 Дювлятин эялир вя хяржляри 

 Тясяррцфат системляринин вя 
тясяррцфатларарасы ялагялярин 
тяшкили 

 Перспектив вя жари 
планлашдырма 

 Артымын стимуллашдырылмасы вя 
истещсалын еффективлийинин 
йцксялдилмяси 

 Ямяйин тяшкили вя онун 
юдянилмяси 

 Малиййя фяалиййяти 
 Маркетинг фяалиййяти вя с. 
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Базар механизминин гурулмасында дювлятин иштирак етмяси проб-
леми жямиййятин мяркязи проблемидир.  

Дювлят мцдахилясинин зярурилийини ясасландыран башлыжа сябябляр 
кими ашаьыдакылары фяргляндирмяк олар: 

- базар механизминин базарын юзцнямяхсус олан инщисара жан-
атма хцсусиййятиндян антиинщисар ганунверижилийи цзря комплекс 
тядбирляр щесабына мцдафия олунмасы; 

- щяр шейдян яввял, ордунун сахланылмасы, коммунал тясяррцфат, 
низам-интизам, санитар-епидемиолоъи нязарят цзря ямтяя вя хидмятля-
рин истещсалынын тямин едилмяси; дювлят бу заман мцстягил тясяррцфат 
субйекти кими истещсалчы ролунда чыхыш едир; 

- узунмцддятли юзцнцюдямя дюврц иля ялагядар ашкар риск 
пайына малик олан дювлят дотасийаларынын айрылмасы щесабына фунда-
ментал ЕТИ вя ТКИ-нин щяйата кечирилмяси мягсядиля ващид елми-тех-
ники сийасятин щяйата кечирилмяси; 

- кичик вя орта бизнес сащибкарларынын базар механизминдя ишти-
ракынын дястяклянмяси, фермер тясяррцфатынын, щабеля танынмыш елм, 
ядябиййат вя инжясянят хадимляринин мцяллиф щцгугларынын мцдафияси; 

- ящалинин щяйат səviyyəsinin кейфиййятинин артырылмасына истига-
мятлянмиш федерал сосиал-игтисади програмларын реаллашдырылмасы зяру-
рилийи, жямиййятдя тящсил сензинин лайигли сявиййясинин вя мядяниййятин 
дястяклянмяси. 

Дювлятин базар тясяррцфатынын тянзимлянмясиндя иштиракынын ясас 
мягсядляри ашаьыдакылардыр: 

- сивилизасийалы базар фяалиййятини регламентляшдирян, тямин едян 
вя стимуллашдыран щцгуги-ганунверижилик мяканынын, ямтяя вя хид-
мятляринин истещсалынын вя ятраф мцщитин мцщафизясинин тящлцкясиз шя-
раитинин формалашдырылмасы; 

- милли дювлят эялиринин игтисадиййатын ян мцщцм секторларынын 
нормал фяалиййят шяраитинин дястяклянмяси вя тямин едилмяси щесабына 
йенидян бюлцшдцрцлмяси; 

- дювлят кредитляшдирилмяси просесинин, малиййя базарынын фяа-
лиййят шяртляринин оптималлашдырылмасы вя максимал мцмкцн ялавя ре-
сурсларын ялдя едилмяси мягсядиля дювлят иштиракчылыьы вя малиййя-кредит 
системинин фяалиййяти цзяриндя нязарят. 

Базар ислащатларынын биринжи мярщялясиндя дювлятин ролунун лазы-
мынжа гиймятляндирилмямяси игтисадиййат вя сосиал сферадакы мянфи 
тенденсийаларын ясас сябяби кими чыхыш етмишдир. Бурайа, илк нювбядя, 
ЦДМ-нин азалмасы, жямиййятин кяскин олараг варлы вя касыб тябягя-
ляря бюлцнмяси, бцджя кясиринин артмасы, харижи дювлят боржунун чо-
халмасы, дювлят бцджяси сектору мцяссисяляринин вязиййятинин писляш-
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мяси, онларын малиййя жящятдян гейри-стабиллийи вя ямякщаггы цзря ири-
щяжмли боржлары аиддир.  

Базар мцнасибятляринин гурулмасынын мцасир мярщялясиндя 
дювлят ашаьыдакы мясяляляри щялл етмялидир:  

- ямтяялярин ян мцщцм нювляри цзря, даща доьрусу, ямтяя истещ-
салы щяжми иля мящсул цзря тяляб арасындакы базар пропорсийаларынын 
müəyyən едилмяси вя дястяклянмяси; 

- базар сферасынын инкишафында приоритетлярин фяргляндирилмяси вя 
банк системинин, тижарятин, няглиййатын вя коммуникасийа ялагяляринин 
еффектив фяалиййят формаларынын йарадылмасы щесабына зярури пропорси-
йаларын дястяклянмяси; 

- ихраж потенсиалынын артырылмасы, кясирли тижарят балансынын мини-
мумлашдырылмасы вя русийалыларын милли марагларынын мцдафияси мягся-
диля дцнйа тясяррцфат механизминя фяал шякилдя дахилолма базасында 
харижи-игтисади фяалиййятин йени моделинин формалашдырылмасы. 

Игтисадиййатын цмуми бющранындан чыхыш йалныз дювлят вя халг 
тясяррцфатынын идаря едимясинин ясас щалгаларынын сых гаршылыглы фяа-
лиййяти шяртиля тямин олуна биляр. Бу мягсядля дювлят игтисади вя инзи-
бати тядбирляр комплексиндян истифадя едир.  

Игтисади тядбирляр юзцня малиййя-кредит вя бцджя сийасятинин тян-
зимлянмяси механизмини, о жцмлядян ашаьыдакылары дахил едир: 

- банк учот дяряжяляринин сявиййяси, пул-кредит мцнасибятляринин, 
гиймятли каьызларын вя малиййя базарында инвестисийаларын вязиййяти 
цзяриндя нязарят; 

- малиййя институтларындан мяжбури айырмалар шяклиндя мяркязи 
банк системиндя аккумулйасийа олунан пул ещтийатларынын оптимал 
юлчцляринин йарадылмасы. 

Инзибати тядбирляр гадаьанедижи вя мяжбуредижи механизмляри 
олан, ятраф мцщитин, сосиал ядалятин, етик нормаларын вя бизнес гайда-
ларынын истянилян позунтусу щаггында хябярдарлыг едян вя бунун гар-
шысыны алан юз щакимиййятиндян истифадя олунмасыны нязярдя тутур.  

Дювлят тянзимлянмяси системи юзцндя бирбаша вя долайы дювлят 
тянзимлянмясинин форма вя методларынын комплекс мяжмусуну якс 
етдирир. Дювлят тянзимлянмяси методлары шякил 14.11-də эюстярилмишдир. 

Бу схем игтисадиййатын бирбаша дювлят тянзимлянмясинин башлыжа 
истигамятляринин ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну яйани олараг тясвир 
едир: 

1. Бирбаша бцджя малиййяляшмяси, юзцня юлкя мцяссисяляри вя яра-
зиляри цзря бцджя субвенсийаларынын, дотасийаларынын вя субсидийаларын 
айрылмасыны якс етдирир. 
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Мялумдур ки, субвенсийа анлайышы латынжа «кюмяйя эялмяк» мя-
насыны верян «субвениса» сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Субвенсийа юзцн-
дя дювлят тяряфиндян юлкя мцяссисяляри вя яразиляринин саьламлашды-
рылмасы мягсядиля дювлят тяряфиндян тягдим едилян мягсядли пул йар-
дымы нювцнц якс етдирир.  

 

Шякил 14.11. Базар игтисадиййатынын дювлят  
тянзимлянмяси методлары 

 
Дотасийа латын дилиндян тяржцмядя дотатио – верэи, гурбанвермя 

мянасыны дашыйыр. Белялилкя, дювлят тяряфиндян федерал вя йерли бцджя-
лярдян дотасийаларын айрылмасы мцяссися вя фирмалара мящсулларын ис-
тещсал вя тядавцл хяржлярини юдямяйян гиймятлярля реаллашдырылмасы за-

Ихраж цзря эялирляр Идхал цзря хяржляр 

Игтисадиййатын бирбаша 
дювлят тянзимлянмяси 

методлары 

 
Бирбаша бцджя 
малиййяляшдирмяси 
 
 
 
Дювлят сифариши, 
мящсулларын 
квоталашдырылмасы вя 
лисензийалашдырылмасы 
 
 
Програм-мягсядли 
методлар 
 
 
Дювлят сащибкарлыьы 

Пул-кредит сийасяти 
 
Верэи сийасяти 
 
Эюмрцк сийасяти 

Игтисадиййатын  
долайы дювлят 
тянзимлянмяси 

методлары 

Кредитляр  Харижи инвестисийалар 
цзря мянфяят 

Инвестисийа- 
ларын харижя 
гайытмасы 

Кредитлярин 
харижя 

гайытмасы 
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маны иткилярин юдянилмясини нязярдя тутур. Бир гайда олараг, ящали 
цчцн бюйцк ящямиййятя малик ямтяяляр дотасийалашдырылыр вя бурайа, 
щяр шейдян яввял, чюряк, сцд, ят, електрик енеръиси, няглиййат, мярасим 
хидмятляри вя башгалары аиддир.  

Дювлят, фювгяладя щаллар баш вердикдя вя йа жямиййятдя сосиал 
орийентасийанын дястяклянмясинин зярури олдуьуну щесаб етдийи тяг-
дирдя, юлкянин ayrı-ayrı сащəляриня вя яразиляриня тез-тез эери гайта-
рылмайан субсидийалар (латынжа субсидиум - дястяк) формасында гаршы-
лыгсыз малиййя йардымы эюстярир. Бу дювлят малиййяляшдирмясинин ясас 
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят бир гайда олараг, вясаитляри гар-
шылыг эюзлямядян (тяммяннасыз) айырыр.  

Дювлятин ямтяя-пул мцнасибятляринин тянзимлянмяси сийасятиндя 
ясас йери дювлят сифариши, квоталашдырма вя лисензийалашдырма тутур.  

2. Дювлят сифариши – мцяссися фяалиййятинин малиййяляшдирилмясинин 
юзцнямяхсус формасыдыр вя бу заман дювлят бу вя йа башга мцщцм 
мящсулун истещсалыны сифариш едир вя алыжы ролунда чыхыш едир. Бир гайда 
олараг, беля сифаришляр щярби-сянайе комплекси сащяляриня вя йа истещ-
лакчылара щяля ки, мялум олмайан, йени ямтяяляр истещсал едян вя со-
сиал ящямиййятли инновасийа технолоэийаларыны ишляйиб щазырлайан мцяс-
сисяляря верилир.  

Дювлят квоталарынын реаллашдырылмасы щесабына мцяййян заман 
дюврц цчцн жидди нязарят вя кямиййят мящдудлашдырылмасы щесабына 
дахили тижарят дювриййясинин сярфяли балансына наил олунмасы цчцн идхал 
вя ихраж ямялиййатларынын тянзимлянмясини щяйата кечирир.  

Идхал вя ихражын лисензийалашдырылмасы – мцяййян ямтяя ахынлары-
нын жидди учотунун вя лазым эялдикдя, онлар цзря мящдудиййятлярин 
müəyyən олунмасы васитясиля идхал вя ихраж сазишляринин щяйата кечирил-
мяси цзяриндя дювлят нязаряти системидир. 

3. Бирбаша тянзимлянмянин програм-мягсядли методлары юзцндя 
федерал вя реэионал сявиййялярдя гябул олунан комплекс мягсядли 
програмларын реаллашдырылмасына истигамятлянмиш тядбирляр вя меха-
низмляр мяжмусуну якс етдирир. Бу програмларын мягсяди базар ме-
ханизмини инкишаф етдирмякдян, тябии немятлярдян расионал истифадя 
етмяк вя онлары сахламагдан, истещсалы сярфяли олмайан, лакин жя-
миййят цчцн зярури олан ямтяя вя хидмятлярин истещсалыны стимуллаш-
дырмагдан вя игтисадиййаты стабилляшдирмякдян ибарятдир.  

4. Дювлят сащибкарлыьы дювлятин тялябатларыны тямин едян базар 
субйектляринин ритмик вя кейфиййятли ишинин тямин едилмяси цчцн ком-
мерсийа фяалиййятинин тяшкил олунмасы васитясиля тязащцр едир. Дювлят 
енерэетика вя няглиййатын бир сыра апарыжы сащяляриндя сящм нязарят 
пакетиня сащиб олдуьу цчцн ян ири базар иштиракчысы кими чыхыш едир.  
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Долайы дювлят тянзимлянмяси методларынын мягсяди базар меха-
низминин бцтцн иштиракчыларына мцнасибятдя мяжму тядбирлярин ишляниб 
щазырланмасы вя реаллашдырылмасындан ибарятдир. Онлардан ян башлыжа-
лары ашаьыдакылардыр: 

1. Пул-кредит сийасяти дювлятин ямтяя-пул мцнасибятляринин вя 
цмумиликдя жямиййятин йцксялян инкишафындакы бцтцн мцмкцн гырыл-
малара инжя тясир алятидир. Бу сийасят юзцндя, пул кцтлясинин, гıзыл ещ-
тийатынын, валйута ещтийатынын тянзимлянмяси, кредит разылашмаларынын 
йенидян бюлцшдцрцлмяси вя фаиз дяряжяляринин чевик вариасийа етдирил-
мяси щесабына юлкядя дайаныглы пул балансынын дястяклянмясиня, ща-
беля дайаныглы инвестисийа портфелинин йарадылмасына истигамятлянмиш 
дювлят рычаглары вя механизмляри системини якс етдирир. Дювлятин пул-
кредит сийасяти сосиал орийентасийанын, йени технолоэийаларын вя елмту-
тумлу мящсулларын истещсалыны нязяря алмагла милли тясяррцфатын йени-
дян гурулмасы мясяляляринин щяллиня йол ачыр.  

2. Эюмрцк сийасяти юлкянин харижи-игтисади фяалиййятинин ямтяяля-
рин, шяхси багаъын, мцхтялиф йцклярин вя материал-ямтяя гиймятлиляринин 
идхалы вя ихражы цзря комплекс тядбирляр васитясиля тянзимлянмясинин 
ясас рычагларындан биридир. Эюмрцк хидмятляри юлкянин марагларыны 
инзибати гайда вя лисензийалар, эюмрцк рцсумларынын эютцрцлмяси, са-
нитар нормалары вя карантин гайдаларына риайят едилмяси, щабеля яшйа-
ларын юлкя яразисинин сярщядляриндян кянара дашынмасы вя орадан юл-
кяйя эятирилмяси цзря тяйин олунмуш стандартлара, кейфиййят сертифи-
катларына вя башга тялябляря уйьунлуг цзяриндя дягиг вя жидди шякилдя 
нязарят васитясиля мцдафия едирляр.  

3. Верэи сийасяти юзцндя дювлятин ганунверижиликля тяsdiq олунан 
верэиляр системи ясасында бцджянин эялир щиссясинин тамамланмасы 
мягсядиля пул йыьымларынын щяйата кечирилмяси щесабына мцяссисяляр вя 
вятяндашларла гаршылыглы мцнасибятляри тянзимляйян игтисади рычаглар 
комплексини якс етдирир. Кечид дюврцнцн верэи сийасятинин спесификлийи 
хцсуси важиб вя зярури сосиал-орийентасийалы мящсуллар вя щярби-сянайе 
комплекси мящсуллары истещсал едян коммерсийа вя сянайе структурла-
рынын фяалиййятини стимуллашдыран чевик верэи эцзяштляри системинин 
müəyyən олунмасындан ибарятдир.  

Гиймятлярин верэиляр васитясиля тянзимлянмяси дя базар меха-
низминин инкишафына тясир эюстярир. Верэиляр - билаваситя пул эялирлярин-
дян юдянилян верэиляря дахил olan пул йыьымы системидир. Вериэиляр бир-
баша вя билаваситя реаллашдырылан ямтяялярин гиймятиня дахил едилян вя 
ямтяялярин алышы заманы юдянилян долайы верэиляря бюлцнцр. Долайы вер-
эилярин йцкц истещсалчы вя истещлакчылар арасында бюлцшдцрцлцр. Буна 
эюря дя пул эялирляри иля мцяссися, тяшкилат вя ящали тяряфиндян сянайе 
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тяйинатлы ямтяя вя васитяляря иряли сцрцлян мяжму тяляб арасында опти-
мал нисбятин йарадылмасына истигамятлянмяли олан фискал сийасяти инжя 
шякилдя вя игтисадиййатын вязиййятини нязяря алараг тянзимлямяк лазым-
дыр. Верэилярин формалашдырылмасы, игтисадиййатын сосиал, сянайе, мцда-
фия вя башга секторлары цзря мяqсядли дотасийаларын айрылмасы, милли ин-
вестисийаларын йерляшдирилмясинин ардыжыл ясасландырылмасы игтисадиййатын 
инкишафына йол ачыр.  

Дювлятин тянзимлянмяси методлары юлкянин инвестисийаларын йени-
дян бюлцшдцрцлмяси, сярфяли кредитлярин ялдя едилмяси, жялбедижи ихраж 
балансына наил олунмасы вя цмумиййятля, пул капиталлары, инвестисийа 
вя боржларын ахыб эялмяси вя эетмяси цзря харижи-игтисади фяалиййятин 
башлыжа мясяляляринин щяллиня дя истигамятлəнмишдир. Мялумдур ки, ба-
ланс, йяни эялир вя хяржлярин арзу едилян нисбяти юлкянин пцл балансынын 
эялир вя хярж щиссяси васитясиля излянир.  

Юдяниш балансынын эялир щиссяси ихраждан, сярфяли кредитлярдян ясас 
дахилолмалардан, хариждя инвестисийаларын йерляшдирилмясиндян ялдя 
едилян мянфяятдян вя бир чох башга истигамятлярдян формалашыр.  

Хярж щиссяси ещтийажлар цзря ямякщаггыны, идхалын тяшкилини, кре-
дитлярин эери гайтарылмасы вя харижи-игтисади фяалиййятин бир чох башга 
истигамятлярини фикся едир.  

 
§ 14.6. Коммерсийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси 

 
Малиййя мцяссисясинин истещсал вя сосиал инкишафынын тямин 

едилмяси цчцн йухарыда эюстярилян зяруридир. Пул вясаитляри даща чох 
пулун газанылмасы цчцн мцяссисяйя имканлар йарадыр, йяни мянфяяти 
(эялири) тямин едир. Мящз мянфяятин ялдя олунмасы мцяййян едир ки, бу 
вя йа диэяр тяшкилат, мцяссися, завод, фабрик жямиййят цчцн ня дяря-
жядя файдалы иш эюрцр вя йа истещсалын, тижарятин еффектив вя гянаятли ол-
масыны тямин едир.  

Яэяр мцяссися тяряфиндян бурахылан мящсул лазымлы вя эя-
ряклидирся – мянфяят олажагдыр, эяряксиздирся – мянфяят ялдя олунмайа 
биляр. Мянфяяти тямин етмяк мягсядиля коммерсийа мцяссися, тяшкилат 
йухарыдан эюстяриш эюзлямядян юзц ямтяя вя хидмятлярин кейфиййятини 
йцксялтмяйя, онларын майа дяйяринин ашаьы салынмасына, ямяк мящ-
сулдарлыьынын артырылмасына, технолоэийанын вя иш цслубунун тякмилляш-
дирилмясиня чалышажагдыр. 

Мцяссисянин мцасир дюврдя юзцнцмалиййяляшдирмя адландыр-
дыьымыз малиййя мцстягиллийи щям рящбярин йени щцгугларыны, щямчинин 
дя мцлкиййятчиляр вя ямяк коллективи гаршысында онун йцксяк малиййя 
мясулиййятини нязярдя тутур. Бунунла бирликдя малэюндярян, подратчы 
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вя диэяр тяшкилатларла пул щесаблашмалары вахтлы-вахтында апарылма-
лыдыр. Дювлятля пул щесаблашмаларына эялдикдя ися, онлар дювлят бцджя-
синя, йухары тяшкилатлара вя банклара едилян юдянишляри ящатя едир. Бу 
пул вясаитляри ирищяжмли игтисади вя сосиал дювлят тядбирляринин щяйата 
кечирилмясиня, юлкянин мцдафия габилиййятинин мющкямляндирилмясиня, 
еколоъи проблемлярин щялл едилмясиня вя юлкянин диэяр мцщцм ещ-
тийажларынын юдянилмясиня хяржлянир. 

Щямчинин малиййя мцстягиллийи мцяссися тяряфиндян дювлятя вя 
диэяр тяшкилатлара дяйян зярярин юдянилмясинин мцяссисянин юз шяхси 
щесабына апарылмасы демякдир. 

Малиййя, пул мцнасибятлярини гурмаг цчцн мцяссися илк нюв-
бядя пул вясаитляриня малик олмалыдыр. Пул вясаитляринин мянбяйи кими 
мал вя хидмятлярин сатышындан ялдя олунан мцяссисянин эялири чыхыш 
едир. Лакин мцяссисянин фяалиййятинин илк дюврляриндя бу эялир щесабына 
истещсалы инкишаф етдирмяк, елми-техники тяряггини сцрятляндирмяк, иш-
чиляр цчцн йашайыш йери тикмяк ола билсин мцмкцн олмайа биляр. Бу 
щалда борж эютцрмяк – кредит алмаг гачылмаздыр. 

Мцяссисядя малиййянин идаря олунмасы дедикдя пул вясаитляринин 
манипулйасийа едилмяси цзря менежерин щярякяти баша дцшцлцр. Бунун 
ясас мягсяди сон нятижядя максимал йцксяк эялирин ялдя олунмасына 
эятириб чыхарыр.  

Малиййянин идаря олунмасы ашаьыдакылары нязярдя тутур: 
- малиййя фяалиййятинин тяшкили вя координасийасы; 
- малиййя мянбяляринин сечилмяси вя истифадя олунмасы; 
- ясаслы гойулушлара эюзлянилян мянфяятин мцяййян едилмяси вя 

онун ясасында мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тянзим-
лянмяси; 

- мянфяятин ялдя олунмасы иля ялагядар олан малиййя рискинин 
гиймятляндирилмяси; 

- тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин прогнозлашдырылмасы вя план-
лашдырылмасы; 

- тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин нятижяляринин тящлили. 
Малиййяляшдирмянин бир чох мясяляляри бу китаба дахил олун-

майыб. Бурада йалныз менежеря мяхсус олан малиййянин идаря олун-
масынын бязи мясяляляриня бахылмышдыр. 

Малиййяляшдирмянин мцряккяблийи ясас етибариля кредиторун юз 
цзяриня эютцрдцйц рискдян вя борж ющдялийинин мцддятиндян асылыдыр.  

Мцяссисянин цзяриня эютцрдцйц борж ющдялийинин мцддятинин 
башланмасындан асылы олараг, малиййяляшдирмя мянбяляринин 3 ясас 
нювц фяргляндирилир: 

- гысамцддятли – 1 иля гядяр мцддятя; 
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- ортамцддятли – 1 илдян 10 иля гядяр мцддятя; 
- узунмцддятли – 10 илдян артыг мцддятя. 
Малиййяляшдирмя мянбяляринин щяр бир групуну гысажа арашды-

раг. 
1. Гысамцддятли малиййяляшдирмя. Малиййяляшдирмянин бу нювц 

адятян тезсатылан малларын (мясялян, мювсцми) алышы цчцн, щямчинин 
кредитин 1 иля гядяр мцддятя гайтарлымасы заманы истифадя олунур. 

Малиййяляшдирмянин бу нювцнцн мянбяляри кими: 
- тижарят кредити; 
- дювлят вя коммерсийа банклары; 
- траст ширкятляр чыхыш едир. 
Тижарят кредити сатыжы-фирма тяряфиндян алыжы-фирмайа ахырынжынын 

наьд пула щесаблашмадыьы щалларда тягдим олунур. Кредитин бу нювц 
цзря мцддят адятян 30 эцндян 60 эцня гядяр мцяййян едилир. Бир 
гайда олараг, пуллар 10 эцн мцддятиндя гайтарыларса, кредитя ендирим 
едилмиш олар. Алыжы кредити мцяййян едилмиш вахтда гайтара билмя-
дикдя, кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулан жяримя юдянилмялидир.      

Дювлят вя коммерсийа банклары адятян кредити о заман щяйата 
кечирирляр ки, алыжы- мцяссися наьд пула ялагяли мцвяггяти чятинликлярля 
цзляшир вя кредит алмагда чятинлик чякир.  

Бу кредитин ян ращат формасы кими банк тяряфиндян мцяссисяйя 
кредит хяттинин ачылмасы чыхыш едир. Кредит хятти – банк вя мцяссися ара-
сында баьланан мцгавиляйя дейилир, бурада мцяййян едилмиш мяб-
ляьдя тягдим олунмуш борж пулларын эери гайтарылмасы мящз мцгави-
лядя эюстярилмиш мцддят ярзиндя щяйата кечирилмяси вурьуланыр. Банк 
адятян кредит хяттинин гцввядя олдуьу мцддят битмядикдя дя боржун 
она эери гайтарылмасы щаггыны горуйуб сахлайыр.  

Мцяссисялярин малиййя вясаитлярини идаря едян фирмалар траст-шир-
кятляр адланыр. Бурада адятян кредит дяряжяляри коммерсийа банклары 
иля мцгайисядя даща йцксяк олур, беля ки, траст-ширкятляр пулларын са-
щибляри олан мцяссисяляр гаршысында ющдяликляр дашыйыр. 

2. Ортамцддятли малиййяляшдирмя. Кредитин бу нювц мцяссисянин 
инкишафы (биналарын тикинтиси вя тямири, йени аваданлыьын алынмасы), щям-
чинин дювриййя капиталынын артырылмасы мягсядиля ирищяжмли тясяррцфат-
малиййя ямялиййатларынын апарылмасынdа истифадя олунур.  

Малиййяляшдирмянин бу нювцнцн мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
- дювлят вя коммерсийа банклары; 
- дашынмаз ямлакла баьлы ямялиййатлар апаран ширкятляр; 
- юзял мянбяляр. 
Кредит цзря фаиз дяряжяляри гысамцддятли малиййяляшдирмядя ол-

дуьундан даща йцксякдир. Кредит эютцрян ширкятдян ямлак эирову тяляб 
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олунур. Фаизлярин юдянилмяси кредитин бу нювц цзря адятян мцгавиля иля 
мцяййян едилмиш гайдада бир йох, бир нечя дяфя щяйата кечирилир. 

Аваданлыьын алышы заманы онун дяйяринин бир щиссяси малэюндя-
рян тяряфиндян мцяййян едилмиш шяртляр ясасында кредитя вериля биляр. 

3. Узунмцддятли малиййяляшдирмя. Кредитин бу нювц мцяссисянин 
активляринин – ясас фондларын вя хцсуси вясаитлярин артырылмасы цчцн истифадя 
олунур. Малиййяляшдирмянин бу нювц ашаьыдакы йолларла щяйата кечирилир: 

- капиталын верилмясиля; 
- узунмцддятли кредитлярин верилмясиля; 
- ясас фондларын ижарясиля. 
Капиталын верилмяси мцяссися тяряфиндян бурахылан илкин вя сон-

ракы бурахылыш ади вя имтийазлы сящмлярин сатышы васитясиля, щямчинин 
мцяссисянин бюлцшдцрцлмяйян мянфяяти щесабына щяйата кечирилир. 
Мцяссисянин активляриня йатырылан наьд вясаитляр эери гайтарылмыр. 

Сящмлярин ясас алыжылары мцхтялиф щцгуги вя физики шяхслярдир. 
Узунмцддятли кредитлярин верилмяси мцяссися тяряфиндян бурахы-

лан истигразларын сатышы васитясиля щяйата кечирилир. 
Ижаря мцяссися тяряфиндян зярури олан ясас фондларын вя диэяр актив-  

лярин мцяййян дювря ялдя олунмасына дейилир. Буна эюря мцяссися (ижа-
рядар) ижаряверян шяхся ижаря мцгавилясиндя тясдиг олунмуш щаггы юдяйир. 

Узунмцддятли фаиз дяряжяляри адятян гыса вя ортамцддятли фаиз 
дяряжяляриндян даща йцксякдир, чцнки сящмлярин гиймятиня мязяння 
фяргляри дя дахил едилир. 

Бцтцн малиййяляшдирмя щаггында гейд олунанлардан беля бир 
нятижяйя эялмяк олар ки, о, бизнесин диэяр важиб механизми олан – 
кредитля сых баьлыдыр. 

   
§ 14.7. Коммерсийа фяалиййятинин кредитляшдирилмяси 

 
Кредит мяшщур латын сюзц «credo» сюзцндян ямяля эялиб, «ина-

нырам» демякдир. Кредит (борж) – мцяййян шяртляр ясасында вя мцяй-
йян олунмуш мцддят ярзиндя фаизляри юдямякля пулларын верилмяси 
демякдир. 

Кредит мцнасибятляри щяр ики тяряфин разы салынмасыны нязярдя 
тутур ки, бир тяряфдян – дебитор – бизнес цчцн зярури олан вясаитляри ял-
дя едир, диэяри – кредитор – бу вясаитлярин верилмясиндян ялдя олунан 
мцяййян мцкафаты (борж фаизини) алыр.  

Мащиййят етибариля борж фаизи пуллардан эяляжякдя даща бюйцк 
мигдарда истифадя етмяк наминя онлардан щазырда истифадя олунма-
сындан имтинанын щаггыдыр.  
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Борж фаизи (вя йа фаиз нормасы) борж капиталындан эялян эялирин 
бу капиталын кямиййятиня олан нисбяти кими щесабланыр. Борж фаизинин 
юлчцсц илк нювбядя кредитляря йаранан тяляб вя тяклифин вязиййятиндян 
асылыдыр. Щямчинин Мяркязи Банкын апардыьы сийасят, валйута мязян-
няляри, инфлйасийа, ишэцзар активлик вя с. тясир едир. 

Кредитин башлыжа кейфиййятляри онун тяминатлы олмасы, мягсядли 
характер дашымасы, мцяййян мцддятя верилмяси, эери гайтарылмасы вя 
пуллу олмасыдыр. 

Тяминатлы олмасы кредитин верилмясиндя эировун – ямлакын мюв-
жуд олмасы демякдир. Мягсядли характери – кредитин щансы мягсядля 
алынмасы – кредитверян цчцн башлыжа ящямиййят кясб едир. Мцддятли 
олмасы – боржун щансы мцддятя верилмясини нязярдя тутур. Эери гай-
тарылмасы кредитин гайтарылмасы, юдянилмясини нязярдя тутур. Нящайят, 
пуллу олмасы – кредитин пула (щагга) верилмясини мцяййян едир.  

Сащибкарлара верилян кредитлярин пул мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
- банклар тяряфиндян йыьылан ящали яманятляри; 
- мяркязи вя коммерсийа банкларынын капиталы; 
- мцяссисялярин сярбяст капиталы; 
- мцяссисялярин амортизасийа фондлары; 
- мцяссисядян мцяссисяйя ютцрцлян мал кредити; 
- фаиздян эялян эялирля йашайан шяхслярин капиталы; 
- дювлят вя йерли бцджялярин айырмалары. 
Кредит вясаитляринин истещлакчылары кими: 
- сащибкарлар; 
- дювлят вя йерли щакимиййят органлары; 
- алыжылар чыхыш едирляр. 
Кредитин ашаьыдакы нювлярини фяргляндирирляр: 
- дювлят кредити; 
- ипотека кредити; 
- коммерсийа кредити; 
- банк кредити; 
- истещлакчы кредити. 
Дювлят кредити – дювлят банклары тяряфиндян щяйата кечирилян кре-

дитдир. Ипотека кредити – дашынмаз ямлак эирову иля (истещсал вя йа-
шайыш биналары, гурьулар, торпаг) верилян узунмцддятли боржлардыр. 
Коммерсийа кредити бир бизнес адамлары тяряфиндян диэяриня эюндяри-
лян малларын (ишин, хидмятин) дяйяринин юдянилмясинин эежикdiрилмяси 
шяклиндя верилян боржа дейилир (тижарят кредити). Банк кредити – банкла-
рын вя диэяр малиййя-кредит идаряляри тяряфиндян верилян кредитлярдир. 
Истещлакчы кредити – коммерсийа вя банк кредитляринин юзял нювцдцр. 
Бу кредит истещлакчыйа узун мцддят истифадя олунан малларын (авто-
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мобил, мебел, мцряккяб мяишят яшйаларынын) алынмасы вя йа йашайыш 
йерляринин, баьларын вя с. тикинтиси вя ялдя олунмасы цчцн верилян борж 
шяклиндя чыхыш едир.       

Кредитин тяминатлылыьы мцяййян щцгуги нормаларынa риайят 
олунмасыны тяляб едир. Онлар ашаьыдакылардыр: 

- боржэютцрянин юдямягабилиййятли олмасынын йохланылмасы; 
- кредитин шяртляринин дягигляшдирилмяси. 
Боржэютцрянин юдямягабилиййятинин йохланылмасы мцштяринин 

юйрянилмяси, онун статусунун вя фяалиййятинин характеринин мцяййян 
едилмясини нязярдя тутур. Кредитверянин тялябиля боржэютцрян бцтцн 
зярури тясяррцфат-малиййя сянядлярини вя кредит-малиййя тящлили цчцн 
важиб олан эюстярижиляри тягдим етмялидир.  

Тяминатлылыг нюгтейи-нязяриндян, кредитин ашаьыдакы нювлярини 
фяргляндирирляр: 

- эиров тяминатлы кредит; 
- жавабдещликля тяминатлы кредит; 
- йазылы ющдялик ясасында верилян кредит; 
- шяхси инам тяминаты иля кредит. 
Эиров тяминатлы кредитдя боржэютцрян боржверяня кредит мцддя-

тиня мцяййян мцлкиййяти эиров гойур, бу шяртля ки, кредитин верилян 
мцддятя гайтарылмадыьы щалда бу мцлкиййят кредитверян тяряфиндян 
сатылыр. Бурадан баша дцшцлцр ки, адятян боржэютцрянин ифласа уьрадыьы 
вя ямлакынын сатылмасы заманы диэяр боржэютцрянлярин разы салынмасы 
мягсядиля эиров бу ямлака дахил едилмир. Эировун сатышындан ялдя 
олунан мябляьдян боржэютцрян она дцшян пайы (кредит цзря фаизи дахил 
етмякля) эютцрцр, йердя галмыш щиссяси ися диэяр боржэютцрянляря сярф 
едилир. 

Эиров гойулан мцлкиййятин характериндян асылы олараг эиров 
ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

- ямлак вя йа яшйа эирову; 
- дашынмаз ямлак эирову; 
- мал эирову; 
- гиймятли каьызлар эирову. 
Дашынмаз ямлак эирову (илк нювбядя торпаг) ипотека адланыр, 

эировун диэяр нювляри ломбард адланыр. 
Ипотека эирову ломбард эировундан онунла фярглянир ки, бурада 

эиров гойулан мцлкиййят (торпаг, бина) кредит мцддятиня боржэютц-
рянин ихтийарында галыр.  

Ямлак эирову иля кредитляри веряркян ипотек банклары юзляри диэяр 
банклардан кредитляр эютцрцрляр, онлар ися юз нювбясиндя ипотека бан-
кынын эютцрдцйц эиров ясасында кредитин эери гайтарылмасыны нязярдя 
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тутан узунмцддятли ющдяликляр тягдим едирляр. Бунлар эиров вярягяляри 
адланыр. Эиров вяряги – гиймятли каьызларын бир нювц олмагла, 
дашынмаз ямлакла тямин олунуб вя базарда щярякят едир.  

Жавабдещликля тямин едилмиш кредит жавабдещин кредитверян гар-
шысында зярурят йаранарса кредитэютцрянин боржуну юдяйяжяйини билди-
рян ющдялийин эютцрцлмясини вя мцгавилянин баьланмасыны нязярдя 
тутур. Кредитин бу нювц кими топдан тижарятчинин пяракяндя тижарятчи-
нин гаршысында, мал истещсалчысынын тижарятчи гаршысында, сащибкарларын 
юз араларында вя с. жавабдещликляри баша дцшцлцр.  

Шяхси инам ясасында верилян кредит боржэютцрянин шифащи вяди 
цзяриндя кредитин мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя юдянилмясини ня-
зярдя тутур. Кредитин бу нювц йалныз о заман тятбиг олунур ки, кре-
дитверян боржэютцряня хцсуси инам бясляйир вя йа она тясир етмяк им-
каны верян эцжлц механизмляря маликдир. 

Кредитверян тяряфиндян кредитин идаря олунмасында мягсяд эялир 
эютцрмякдир. Кредитин верилмяси рискли ямялиййатдыр: щямишя боржу вя 
йа кредит цзря фаизи гайтармамаг ещтималы вар. Бу бахымдан кредитин 
идаря олунмасында боржэютцрянлярин етибарлылыг дяряжясинин айдынлаш-
дырылмасы башлыжа мясялядир. Буна боржэютцрянлярин фяалиййятинин кре-
дитгабилиййятинин кредит-малиййя тящлили васитясиля наил олмаг олар. 

Кредит-малиййя тящлили борж эютцрян фирманын юдямягабилиййяти-
нин 4 ясас характерик жящятини: боржэютцрянин характерини, онун юдя-
мягабилиййятини, ялавя тяминатыны, ишэцзар конйунктуру нязярдя тутур.  

Боржэютцрянин характери онун яввялки боржларыны нежя юдядийи 
щаггында информасийанын дягиг тящлили ясасында мцяййянляшдирилир. 
Боржэютцрянин истещсал вя маркетинг фяалиййяти, онун малиййя вязиййяти, 
мцяссисянин тясяррцфат-малиййя эюстярижиляри щямчинин тящлил едилир.  

Боржэютцрянин юдямягабилиййяти щям ютян иллярин, щям дя план-
лашдырылан дювр цчцн тясяррцфат-малиййя эюстярижиляринин тящлили яса-
сында гиймятляндирилир. Бурада ясас йери кечмиш вя эяляжяк дювр цчцн 
капитал гойулушларынын динамикасы тутур. 

Кредитин ялавя тяминаты бу фясилдя бахылан эировун бцтцн нювляри 
васитясиля щяйата кечирилир.  

Боржун ишэцзар конйунктуру (харижи амилляр) мювжуд вя йа пер-
спектив ганунверижиликля, игтисади мцщитля, технолоъи дяйишикликлярля, 
жямиййятдя баш верян сосиал мейиллярля мцяййян едилир. Беля ки, ганун-
верижилик боржэютцрян фирманын фяалиййятиня эцжлц тясир эюстярмякля 
онун кредити вахтында эери гайтармасына тясир едя биляр. Игтисади шярт-
лярин дяйишмяси (илк нювбядя игтисади конйунктурун) мювсцми вя мц-
тямади сатыш йармаркаларынын кечирилмясиндя, мянфяятин ялдя олунмасы 
имканынын вя онун щяжминин дяйишилмясиндя, истещсалын вя тижарятин 
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инкишаф мейилляриндя тязащцр едир. Технолоъи дяйишикликляр мцяссисядя 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня, мал тяклифинин артмасына вя с. 
сябяб олан мцхтялиф йениликлярин тятбигиндя тязащцр едир. Сосиал мейiл-
ляр истещлакчыларын эялирляринин вя бунунла ялагядар юдямягабилий-
йятинин дяйишмяси вя малларын (хидмятлярин вя ишлярин) гиймятляринин 
дяйишмясиндя тязащцр едир. 

Кредит тящлили сащянин диэяр мцяссисяляри вя рягиблярин тясяррцфат-
малиййя фяалиййятинин мцгайисяси васитясиля апарыла биляр. Йалныз бу 
йолла мцяссисянин кечмишдя олан вя эяляжякдя ола биляжяк имканлары 
щаггында обйектив тяяссцрат йарада биляр.  

Мцяссисядя кредитин идаря олунмасына мисал олараг АСЖ «Пяра-
кяндя Тижарят Еви» тяряфиндян 41 мин ш.p.в. щяжминдя банкдан кредит 
эютцрмяк имканыны арашдыраг. 

Яэяр банк АСЖ фаизли кредит верирся, фирманын банка боржу 41 
мин ш.п.в. тяшкил едяжякдир. Бу кредитя эюря фирма щяр ил 4 мин ш.п.в. 
(банкын дяряжяси иллик 10% олдугда) банка пул юдямялидир.  

Фирманын узунмцддятли боржлары 10 мин ш.п.в. бярабяр олдуьу 
щалда инди банкла щесаблашмаг цчцн халис эялир (мянфяят) верэи юдя-
нилмядян 10 + 4 = 14 мин ш.п.в. аз олмамалыдыр. Мянфяят верэиси (норма 
20% олдугда) 14 мин ш.п.в. 2,8 мин ш.п.в. гядяр тяшкил едяжякдир.  

Беляликля, верэи юдянилдикдян сонра халис эялир 14 – 2,8 = 11,2 мин 
ш.п.в. бярабяр олажагдыр. Бу планлашдырылан мянфяятдян бир гядяр 
чохдур (10 мин ш.п.в.). Беля бир вязиййятдя банк щям кредит вермякдяn 
имтина едя биляр, щям дя кредити веря биляр. Бурадан эюзляниля биляр ки, 
банк эиров тяляб едя биляр вя йа ялавя тяминат истяйяр.  

Кредит эирову гисминдя фирма щесаблар цзря юдямяляри – 54 мин 
ш.п.в. эюстяря биляр. Лакин бу жцр эиров банк тяряфиндян гябул едил-
мяйя дя биляр, чцнки щесаблар цзря юдянишляр эежикдириля биляр. Мал ещ-
тийатлары, щямчинин эиров кими гябул едиля билмяз, она эюря ки, онларын 
тезликля сатылажаьы мялум дейил.  

Ялавя тяминат кими фирма юз ясас фондларыны тяклиф едя биляр. Ан-
жаг бу чох зяиф бир тяминат олажагдыр, чцнки 10 мин ш.п.в. мябляьиндя 
узунмцддятли боржлара малик олан фирма илк нювбядя чыхыш йолуну 
ясас фондларда ахтаражагдыр. 

Бу мясялянин щялли мягсядиля АСЖ «Пяракяндя Тижарят Еви» фир-
масына кредит алмагда ашаьыдакы тювсийяляри иряли сцря билярик: 

- банкдан щесаблар цзря юдямяляр ясасында борж эютцрмяк; 
- ещтийатларын банкын мцяййян етдийи гисмини эиров гоймагла 

кредит алмаг; 
- фирманын уьурлу сатыш фяалиййятиндя мараглы олан малэюндярян 

тяшкилатлардан кредит эютцрмяк. 
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XV ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ КОНСЕПСИЙАСЫ 

 
 § 15.1. Коммерсийа фяалиййяти идаряетмя обйекти кими 

 
Мцасир игтисади шяраитдя мцяссися вя тяшкилатларын еффектив фяа-

лиййяти, онларын ишинин стабил инкишаф темпляри вя рягабят габилиййятлилийи 
идаряетмянин сявиййясиля мцяййян олунур. Бу дюврдя фирмайа узун-
мцддятли рягабят мцбаризясиндя давам эятирмяйя имкан верян стра-
теъи давранышын ящямиййяти кяскин артмышдыр. Бцтцн компанийалар 
диггятлярини компанийанын ишляринин дахили вязиййяти цзяриндя жямляш-
дирмяли, щям дя онлара ишэцзар мцщитдя баш верян дяйишикликляри изля-
мяк имканы веря биляжяк узунмцддятли давамлы стратеэийасыны ишляйиб 
щазырламалыдырлар.  

Идаряетмя – юзяйи, йухары рящбярлийин тяшкилата сярт рягабят шяраи-
тинин динамик дяйишян мцщитиндя давамлы олмаьа кюмяк едян гярар-
ларын ахтарылмасына истигамятлянмиш йарадыжы фяалиййятиндян ибарят 
олан менежментин тяркиб щиссясидир. Идаряетмянин хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, онун тяркибиндя яталятли проседурлар чох аз, йарадыжылыг 
ися щяддян артыг чохдур, йяни жясарятин (мящарятин) ролу чох 
бюйцкдцр. Буна эюря дя идаряетмя нязяриййяси фирманын идаря едил-
мяси мясяляляринин уьурла щялл едилмяси тяжрцбясинин цмумиляшдирил-
мяси вя няйин кюмяйиля уьурлу нятижяйя наил олуна билинмясини мцяй-
йян едян айры-айры идаряетмя схемляри вя тясисатларынын фярглянди-
рилмяси ясасында формалашдырылыр.  

Беляликля, рягабятли базар шяраитиндя йухары рящбярлийин тяшкилатын 
идаря едилмяси цзря фяалиййяти кими нязярдян кечирилян идаряетмя тяшки-
латын мцасир щяйатынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Мцасир щяйатын спеси-
фиклийи игтисади гаршылыглы мцнасибятлярин субйектляриндян, мювжуд ре-
сурслардан сямяряли истифадя едилмяси вя истещлакчы тялябляринин кей-
фиййятли тямин едилмяси цчцн базарда баш верян просеслярин дярин тящли-
лини тяляб едир.  

Бурахылан вя истещсалы нязярдя тутулан мящсул базарларынын жидди 
шякилдя тядгиг едилмяси вя мцяссисялярдя планлашдырылан дяйишикликлярин 
техники-игтисади ясасландырылмасы тяляб олунур ки, бу да маркетинг 
стратеэийасы олмадан мцмкцн дейилдир. Бу дюврдя ящямиййят кясб 
едян проблемлярдян бири дя коммерсийа фяалиййятинин тяшкилати фор-
малашмасы, онун стратеэийасынын ишляниб щазырланмасыдыр.  

Мцяссисялярин коммерсийа фяалиййяти ашаьыдакы мясяляляри ящатя 
едир: 
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- ящалинин тялябинин вя ямтяялярин сатышы базарынын юйрянилмяси; 
- ямтяялярин дахилолма мянбяляринин вя малэюндярянлярин ашкар 

едилмяси вя юйрянилмяси, малэюндярянлярля сямяряли ялагялярин тяшкили, 
о жцмлядян ямтяяляр цзря мцгавилялярин ишляниб щазырланмасы вя он-
лара тягдим едилмяси, ямтяялярин эюндярилмяси цзря мцгавилялярин 
баьланылмасы, малэюндярянляр тяряфиндян мцгавиля ющдяликляринин йе-
риня йетирилмяси цзяриндя нязарятин тяшкили; 

- ямтяялярин топдансатышынын тяшкили, оптимал чешидин формалашды-
рылмасы, ямтяя ещтийатларынын идаря едилмяси; 

- реклам-информасийа фяалиййятинин тяшкили; 
- тижарят тяшкилатынын мянфяятинин артмасына истигамятлянмиш сатышын 

тяшкили; 
- малиййя фяалиййятинин тяшкили; 
- тижарят хидмятляринин тяшкили. 
Тижарят мцяссисяляринин коммерсийа фяалиййятинин идаря едилмяси 

бу фяалиййятин щяр бир мярщялясиндя юзцня ашаьыдакылары дахил едир: 
- жари дюврдя ишлярин вязиййятинин гиймятляндирилмяси (вязиййятлы 

тящлил); 
- бизнесин инкишаф истигамятляринин мцяййян едилмяси (вязифялярин 

гойулмасы); 
- гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасы планынын тяртиб едил-

мяси (идаряетмя, планлашдырма); 
- планын йериня йетирилмяси цзря тядбирлярин тяшкил едилмяси (тяшкил-

етмя мярщяляси); 
- ялдя едилмиш нятижялярин йохланылмасы, онлар ялдя едилмядикдя ися 

сябяблярин айдынлашдырылмасы (нязарят). 
Тяшкилатын идаря едилмяси лазыми нятижяляря наил олунмасына истига-

мятлянмишдир. Мцяссисянин ишинин коммерсийа-функсионал мейарлары 
ашаьыдакылардыр: онун артымы, юдяниш габилиййятлилийи, рентабеллийи, ма-
лиййя вязиййяти, щейятин ишинин еффективлийи. Коммерсийа фяалиййятинин 
дястяклянмяси мейарлары ашаьыдакылардыр: сосиал мясулиййят, тясир 
гцввяси, ишчилярин юз ямякляринин нятижяляри щаггында мялуматлылыьы, 
тяшкилати иглим, фирма щаггында тясяввцр – «имиж». 

Тижарят, игтисади фяалиййятин цчцнжц дяряжяли сащясиня аиддир, чцнки 
о, бу вя йа диэяр мящсулун сон истещлак мярщялясиня гядяр, онун ялдя 
едилмяси вя сянайе ишлянмясиндян сонра цчцнжц мярщялядя эялир.  

Тижарят, башга фяалиййят нятижясиндя истещсал олунмуш щазыр ямтяя-
ляри алыр вя онлары сонрадан, йа сон истещлакчыйа (пяракяндя тижарят), 
йа да нювбяти сащибкарлара (топдан тижарят) сатыр. Беля бизнес «бюлцш-
дцрмя сянайеси» адландырылыр. Тижарят, щямчинин хидмятляр дя тягдим 
едир, мисал цчцн, ямтяялярин сатышы заманы эюстярилян хидмятляр: 
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алыжылара чатдырылма, гурашдырма, сатышдан сонракы хидмят (мясялян, 
мяишят-електрик ямтяяляринин сатышы заманы). Башга хидмят нювляри ям-
тяялярин реаллашдырылмасына шяраит йарадыр, реклам алыжыйа мящсул щаг-
гында зярури информасийаны ялдя етмяйя имкан верир, кредитля сатыш ям-
тяянин дяйяринин юдянилмясини асанлашдырыр.  

Тижарятдя ясаслы дяйишикликляр кечян ясрин 70-жи илляриндя, истещлакчы 
тялябинин ясасян хидмят эюстярилмясинин кейфиййяти цзяриндя жямляшдийи 
дюврдя, инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя баш вермишдир. Тяшяббцс-
кар рящбярляр заманын бу тялябиня жялд реаксийа веряряк истещлакчы 
базарына хцсуси диггят айырмаьа башладылар. Яввялляр олдуьу кими, 
ясас диггят истещсалчы-малэюндяряня йох, истещлакчыйа истигамятлянмя 
тижарят хидмятинин тяшкил едилмясиня йени йанашманын фяргляндирижи 
хцсусиййятидир. Яэяр яввялляр тижарят фирмалары мящсул чешиди жящятдян 
мящдуд идилярся вя истещсалчыдан там асылы шякилдя йалныз мцяййян ям-
тяя групуну идаря едирдилярся, щазырда истещлакчы базарынын юйрянил-
мяси, бу мягсядля маркетинг тядгигатларынын щяйата кечирилмяси сон 
дяряжя важибдир вя бу да базарdа мящсул истещсалы анлайышынын йаран-
масына эятириб чыхармышдыр.  

Маркетинг – базарын комплекс юйрянилмясиня ясасланан истещсал-
сатыш фяалиййятинин идаря едилмяси системидир. Дар мянада – фирма тяря-
финдян истещсал едилян мящсулун тякжя верилмиш анда йох, щям дя яща-
линин тялябатына перспективдя стратеъи истигамятлянмя шяртиля, максимал 
сатыш мягсядиля фирма фяалиййятинин тяшкили вя идаря едилмяси системидир. 
О, базарын юйрянилмясини, планлашдырманы, онун реаллашдырылмасынын 
мягсяд вя вязифяляринин гойулмасыны, гиймятгойманы, ямтяя вя хид-
мятлярин сатышынын тяшкилини ящатя едир. Маркетингин спесификлийи ондан 
ибарятдир ки, о, ямтяянин сатышындан чох яввял башлайыр вя алыжыларын тя-
лябляринин юзцнямяхсуслуьуну вя хцсусиййятлярини максимал дяряжядя 
нязяря алыр: етибарлылыг, ямтяялярин йцксяк кейфиййяти, сатышдан сонракы 
хидмятин тямин едилмяси.  

Базар мцнасибятляринин ачдыьы йени имканлардан истифадя едил-
мяси сцрятля мцяссисянин мянфяятинин артмасына, ямтяялярин сахланыл-
масы вя реаллашдырылмасы цзря хяржлярин ихтисарына тясир эюстяряжяк вя 
чох тяляб едилян ямтяялярин гытлыьынын азалмасына эятириб чыхаражагдыр.  

Тижарят, юз фяалиййяти иля тяклиф едилян ямтяя вя хидмятлярин дяйя-
рини артырыр. Тядарцкат, сахланма, ямтяялярин истещлакчыйа сатышы ялавя 
дяйяр йарадыр.  Тижарят, ямтяяйя гойулан капитал цзря малиййя рискини 
юз цзяриня эютцряряк, ямтяялярин сахланылмасы вя сатышыны щяйата 
кечиряряк, алыжыларын кредитляшдирилмясини тямин едяряк юз ямялиййат 
мясряфлярини юдямяли вя инвестисийа капиталы цзря мянфяят ялдя етмя-
лидир. Тижарят ялавяляри бу мягсядя хидмят едир. Тижарят мцяссисяси 
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тяряфиндян ялдя едилян ялавя дяйяр гойулмуш капитал цзря сямяряли 
мянфяяти чох кечмямялидир, чцнки якс тягдирдя, бу, тяклиф едилян 
ямтяяляр цзря гиймятлярин щяддян артыг йцксялмясиня эятириб чыхаРа-
жагдыр. Онлар базар гиймятляри иля мцгайися олунмаз шякля дцшяжякляр 
ки, бу ися хидмят эюстярилян истещлакчыларын сайынын азалмасына сябяб 
олажагдыр. Диэяр тяряфдян, йадда сахламаг лазымдыр ки, биналарын, 
истещсал васитяляринин, аваданлыгларын, машынларын истисмары вя башга 
хяржляр ящямиййятли щяжмдя пул вясаитляри тяляб едир. Ямтяялярин сатыш 
гиймятинин ясассыз шякилдя азалдылмасы, лабцд олараг, мянфяят пайынын 
азалмасына эятириб чыхаражаг, истещсалы эенишляндирмяйя вя капитал 
гойулушуну тамамламаьа имкан вермяйяжякдир.  

Тижарят, бир тяряфдян, мящсулларын истещлакынын йени вя алтернатив 
мянбялярини эенишляндирир вя тядгиг едир. Тижарят мцяссисяляри малэюн-
дярянлярля ялагяляри дяринляшдиряряк истещсалын щяжминин артмасына вя 
истещсал едилян ямтяялярин чешидинин эенишлянмясиня шяраит йарадыр вя 
онлары йени сатыш базарлары иля тямин едир. Диэяр тяряфдян, тижарят мцяс-
сисяляри йени сатыш базарларыны юйряняряк, кющня базарлары эенишляндиря-
ряк реэионал базарларын вязиййяти цзря експерт кими чыхыш едир, юз мал-
эюндярянлярини реал истещлакчы тяляби щаггында информасийа иля тямин 
едир вя бу заман истещлакчыларын марагларыны тямсил едир.  

Беля икитяряфли истещлакчылыг мцасир шяраитдя тижарят мцяссисяляри-
нин фяалиййятинин фяргляндирижи хцсусиййятидир.  

Уьурлу фяалиййят цчцн тижарят мцяссисяси базар дяйишикликляриня 
сцрятля реаксийа вермяли, бу дяйишикликляри яввялжядян мцяййян етмяли 
вя юз ишини онлара уйьун шякилдя йенидян тяшкил етмялидир.  
 

§ 15.2. Коммерсийа фяалиййятинин идаря едилмяси консепсийасы 
 

Идаряетмя – тяшкилатын еля идаря едилмясидир ки, орада тяшкилат инсан 
потенсиалына ясасланыр, истещсал фяалиййяти истещлакчыларын тялябляриня ис-
тигамятлянир, тяшкилатдакы дяйишикликляря чевик реаксийа верилир, мцщитин 
чаьырышларына жаваб верилир вя рягабят цстцнлцкляриня наил олмаьа им-
кан йарадан дяйишикликляр щяйата кечирилир ки, бу да цмуми щалда тяш-
килата узунмцддятли перспективдя давамлы олмаьа вя ейни заманда 
юз мягсядляриня чатмаьа имкан верир.  
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Жядвял 15.1. 
Идаряетмянин характеристикасы 

 
Характеристика Идаряетмя  

Миссийа,  
тяйинат  

Тяшкилатын узунмцддятли перспективдя фяалиййя-
тиндя мараглы олан шяхслярин проблемлярини щялл ет-
мяйя имкан верян мцщитля динамик балансын тяйин 
едилмяси васитясиля давамлы олмасы  

Менежментин диггятини 
мяркязляшдирдийи обйект 

Тяшкилатын харижи мцщитиня бахыш, рягабят 
мцбаризясиндя йени имканларын ахтарышы, мцщитдя 
баш верян дяйишикликлярин излянмяси вя онлара 
уйьунлашмасы 

Заман амилинин нязяря 
алынмасы 

Узунмцддятли перспективя истигамят  

Идаряетмя системинин гу-
рулмасынын ясасы 

Инсанлар, фярди тяминат системляри, базар  

Щейятин идаря едилмясиня 
йанашма 

Ишчиляря тяшкилатын ясасы, онун ясас дяйяри вя онун 
мадди рифащынын мянбяйи кими бахылмасы 

Идаряетмянин еффективлик 
мейарлары 

Тяшкилатын базарын йени тялябляриня вя мцщитин  дя-
йишмясиндян асылы олараг, дяйишикликляря реаксийасы-
нын ейни вахтлылыьы вя дягиглийи 

 
Щазыркы дюврдя идаряетмя мцряккябляшмиш базар шяраитиндя уьур-

лу давамлылыьын ян мцщцм амилидир, лакин бунунла беля, тяшкилатларын 
фяалиййятляриндя даими олараг стратеgiyanın мювжуд олмадыьыны мц-
шащидя етмяк олар ки, бу да чох вахт рягабят мцбаризясиндя мяь-
лубиййятя эятириб чыхарыр. Идаряетмянин олмамасы, щяр шейдян яввял, 
ашаьыдакы ики формада тязащцр едир: 

1. Мцяссисяляр юз фяалиййятлярини она ясасланараг планлашдырырлар ки, 
мцщит, йа цмумиййятля дяйишмяйяжякдир, йа да онда кейфиййят дяйи-
шикликляри баш вермяйяжякдир. 

2. Онлар фяалиййят програмыны дахили имканларын вя тяшкилатын ре-
сурсларынын тящлилиндян башлайараг ишляйиб щазырлайырлар. Беля йанаш-
мада тез-тез мялум олур ки, тяшкилат юз мягсядляриня наил олмаг игти-
дарында дейилдир, беля ки, онлара наил олунмасы, принсипиал олараг, 
мцштярилярин имкан, арзу вя тялябатларындан, щабеля рягиблярин давра-
нышларындан асылыдыр.  
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§ 15.3. Идаряетмянин хцсусиййятляри 
 
Идаряетмя имканлары гейри-мящдуд дейилдир. Идаряетмядян исти-

фадя едилмяси цзря бир сыра мящдудиййятляр мювжуддур: 
1. О, эяляжяйин дягиг вя мцфяссял мянзярясини вермир. Тяшкилатын 

эяляжяйинин идаряетмядя формалашдырылмасы арзу олунан тясвири – онун 
дахили вя харижи мцщитдяки вязиййятинин мцфяссял тясвири дейил, даща чох 
тяшкилатын эяляжякдя щансы вязиййятдя олажаьы, онун базарда щансы 
мювгейи тутажаьы, щансы тяшкилати мядяниййятя сащиб олажаьы, щансы 
ишэцзар груплара дахил олажаьы вя с. щаггындакы истякляридир.  

2. О, яталятли гайда, проседур вя схемляр дясти кими мцяййян 
олуна билмяз. Идаряетмя – бизнес вя йа менежментин мцяййян фялся-
фяси вя йа идеолоэийасыдыр. Щяр бир менежер тяряфиндян о, ящямиййятли 
дяряжядя юзцнямяхсус шякилдя баша дцшцлцр вя реаллашдырылыр.  

3. Тяшкилатда идаряетмя просесинин щяйата кечирилмясинин башлан-
масы цчцн чохлу сяй, чох вахт вя ресурс мясряфляри тяляб олунур. Истя-
нилян шяраитдя мцтляг йериня йетирилмяли олан узунмцддятли планларын 
ишляниб щазырланмасындан кюклц сурятдя фяргли олараг, артыг стратеъи 
планлашдырманын апарылмасы вя щяйата кечирилмяси тяляб олунур. Щям-
чинин мцщитин излянилмясини вя тяшкилатын мцщитя дахил едилмясини щяйа-
та кечирян хидмятлярин йарадылмасы да зяруридир.  

4. Стратеъи давранышын сящвляринин мянфи нятижяляри кяскин эцжлянир. 
Гыса вахт ярзиндя тамамиля йени мящсулларын йарадылмасы заманы, 
бизнес цчцн йени имканлар мейдана чыхдыгда вя узун илляр мювжуд 
олмуш имканлар эюз гаршысында йох олдугда, капитал гойулушларынын 
истигамяти ясаслы шякилдя дяйишир, гейри-дцзэцн юнжяэюрмянин вя мцва-
фиг олараг, стратеъи сечим сящвляринин явязи чох вахт тяшкилат цчцн щял-
ледижи олур. 

5. Ясас сяйляр стратеъи планлашдырма цзря щяйата кечирилир. Анжаг 
бу, ясла кифайят етмир, беля ки, стратеъи план онун мцтляг вя уьурла йе-
риня йетирилмясини тямин етмир. Яслиндя идаряетмянин ян мцщцм тяркиб 
щиссяси стратеъи планын реаллашдырылмасыдыр.  
 

§ 15.4. Коммерсийа фяалиййятинин идаря  
едилмясинин тяркиби вя структуру 

 
Идаряетмяни беш гаршылыглы ялагяли идаряетмя просесинин динамик 

мяжмусу кими нязярдян кечирмяк олар. Бу просесляр, мянтиги олараг, бир-
бириляриндян чыхырлар. Анжаг щяр бир просесин йердя галанларла дайаныглы якс 
ялагяси, онлара вя онларын мяжмусуна якс тясири мювжуддур. Идаряетмя 
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структурунун мцщцм хцсусиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир. Идаряетмя 
структурунун схеми шякил 15.1.-дə тясвир едилмишдир.  

 
Шякил 15.1. Идаряетмянин структуру 

 
Мцщитин тящлили 

Мцщитин тящлили адятян идаряетмянин илкин просеси щесаб едилир. Ис-
тянилян идаряетмянин ясас ролларындан бири мцяссисянин мцщитля гаршы-
лыглы фяалиййятинин таразлыьынын дястяклянмясидир.  

Идаряетмя мцщити цч мцщитин мяжмусу кими нязярдян кечирилир: 
- макромцщит; 
- бирбаша мцщит; 
- тяшкилатын дахили мцщити. 
Харижи мцщитин тящлили фирманын, яэяр ишляри уьурла щяйата кечирся, 

няйя цмид бяслядийиня вя яэяр о, мцщитин тюрядя биляжяйи мянфи про-
сесляри вахтында дяф едирся, ону щансы чятинликлярин эюзлядийиня истига-
мятлянир.  

Макромцщит тяшкилатын харижи мцщитдя мювжуд олмасы цчцн цму-
ми шяраитини йарадыр. Макромцщитин мцхтялиф компонентлярини юй-
ряняркян, ашаьыдакы ики мягамы нязяря алмаг чох важибдир: 

- макромцщитин бцтцн компонентляри бир-бириляриня эцжлц тясир  
эюстярир; 

- макромцщитин айры-айры компонентляринин мцхтялиф тяшкилатларда 
бир-бириня тясир дяряжяси мцхтялифдир. 

Миссийа вя 
мягсядлярин 

мцяййян едилмяси 

Мцщитин тящлили 

Стратеэийанын 
сечилмяси 

Стратеэийанын йериня 
йетирилмяси 

Йериня йетирилмянин 
гиймятляндирилмяси вя 

нязарят  
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Цмуми щалда, игтисадиййатын вязиййяти вя игтисади йенидянгурма-
нын эедиши тижарятдя ишлярин вязиййятиня билаваситя тясир эюстярир. Халг 
истещлакы маллары истещсалынын ашаьы дцшмякдя давам етмяси вя онларын 
идхал цзря тядарцкцнцн азалмасы, фяалиййятин гейри-идаря едилмяси, ям-
тяя истещсал едян топдан вя пяракяндя шябякянин ишинин тянзимлянмя-
мяси, хидмят эюстярилмяси кейфиййяти вя мядяниййятинин кяскин ашаьы 
дцшмяси – истещлакчы базарында мювжуд вязиййяти йарадан башлыжа 
амиллярдир.  

Базар мцнасибятляринин формалашмасы шяраитиндя тижарят ямтяялярин 
тяляб вя тяклифинин тянзимляйижиси кими чыхыш етмир. Бунун игтисади васи-
тяляры, щям федерал, щям дя реэионал сявиййялярдя, практики олараг, ити-
рилмишдир. Тижарят вя ижтимаи иашя сферасында дювлят сийасятини ишляйиб 
щазырламалы вя реаллашдырмалы олан оргаnларын еффектив системи йара-
дылмамышдыр. Истещлакчы базарында йаранмыш вязиййят ашаьыдакыларла 
характеризя олунур: 

- Мцяссисяляр, малэюндярянляр вя ямтяялярин истещлакчылары ара-
сында тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы. Ямтяя истещсалынын реэионларын 
тябии-иглим вя сосиал-игтисади хцсусиййятляринин нязяря алынмасы иля йер-
ляшдирилмясинин характери истещлакчы базарынын ващидлийини вя реэионла-
рын бюйцк яксяриййятинин ямтяя тяжщизатында бир-бириндян асылылыьыны 
шяртляндирир.  

- Дювлятин ямтяялярин, хаммал вя материалларын гаршылыглы эюндя-
рилмясинин тямин едилмяси цзря разылыг компанийасына фяал тясир эюс-
тярмякдян юзц-юзцнц кянарлашдырмасы нятижясиндя истещлакчы базары-
нын сабитлийинин позулмасы. Эюрцлян тядбирляр гейри-ардыжыл вя гейри-
мягсядяуйьун олур. Малиййя-бцджя вя кредит сийасяти лянэ вя кифайят 
гядяр юйрянилмядян щяйата кечирилир. 

- Истещлак маллары цзря гиймятлярин артымы ящалинин пул эялирляринин 
артымыны цстяляйир. Щяйат сявиййяси ашаьы дцшцр. 

- Истещсалын тяняззцлц лянэися дя, давам етмякдядир. Истещсалын 
йцксялишинин илкин игтисади шяртляри гойулмамышдыр: 

- Юдянилмямя нятижясиндя бющран артыр; 
- Бир сыра сащялярдя истещсал инщисарынын йцксяк сявиййяси цзцндян, 

мцяссисялярин малэюндярянляр вя истещлакчылары сечмяк вя тябии ки, ря-
габят вя базар гиймятинин формалашмасы цчцн имканлары йохдур. Бу 
шяраитдя дювлятин дювлят мцяссисяляринин фяалиййяти вя малиййя вязиййяти 
цзяриндя нязарятдян, ири тижарят мцяссисяляри вя ири маьазаларын марке-
тинг шюбяляри цчцн тяркиб информасийасынын гейри-мцяййянлийи заманы 
гиймятлярин калкулйасийасындан имтина етмяси;  
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- ямтяялярин дяйяринин яввялжядян юдянилмяси цчцн вясаитлярин ча-
тышмамасы, бцтцн мцяссися – истещсалчылар ися яввялжядян юдянилмялярля 
ишляйирляр; 

- кредитдян эениш истифадя етмяйя имкан вермяйян йцксяк банк 
фаизляри. 

Истещлакчы базарындакы вя бу сащядяки проблемляр мцяссисядя 
коммерсийа фяалиййятинин бцтцн алтсистемляриндя коммерсийа фяа-
лиййятинин идаря едилмяси мясялясини щяддян артыг чятинляшдирир. 

Тядарцкатларын идаря едилмясинин чятинлийи: 
- Илляр ярзиндя формалашмыш мющкям ялагялярин гырылмасы; 
- Ямтяялярин тядарцкат мянбяляринин ашкар едилмясинин чятинлийи; 
- Информасийа топланылмасы цзря ихтисаслашмыш фирмаларын вя марке-

тинг информасийаларынын олмамасы; 
- Цмуми щалда, пяракяндя тижарятдя хидмят эюстярилмяси мядя-

ниййяти вя кейфиййятинин кяскин азалмасы баш вермиш, мцтярягги фор-
маларын (юзцняхидмят) тятбиги азалмышдыр; 

- Пяракяндя тижарят мцяссисяляри шябякяси 30% щяжминдя ихтисар 
олунмушдур; 

- Тижарят-васитячи структурларын артан сайы гиймятляри дя сцни олараг 
артырыр; 

- Топдансатыш мцяссисяляри пяракяндя тижарятин ямтяя тяжщизаты 
цзря топдансатыш фяалиййятини арадан галдырмышлар, щабеля мухтар 
коммерсийа вя ямтяялярин, физики шяхслярин йаратдыглары шяхси пяра-
кяндя шябякя васитясиля кцтляви сатышла мяшьул олараг, дювлят ещтийаж-
лары цчцн ямтяялярин эюндярилмясиндян йайынырлар; 

- Йцксяк фаизляр цзцндян банк кредитляриндян истифадянин мцм-
кцнсцзлцйц; 

- Тижарят мцяссисяляринин юдяниш габилиййятлилийинин олмамасы, 
мцяссисялярдян ямтяялярин яввялжядян юдяниш цзря тядарцк едилмясинин 
гейри-мцмкцнлцйц; 

- Тижарятин мадди-техники базасынын вязиййятинин ашаьы дяряжядя ял-
веришсизлийи. Дювлятин сярт пул-кредит сийасяти микро сявиййядя деструк-
тив тясир эюстярир.  

- Аваданлыглар цзря тяляб ихтисар олунмушдур, техники тярягги да- 
йанмышдыр; 

- Истещсалын вя техники тяряггинин инкишафынын ясас мейары – мцясси-
сялярин коллективинин вя щяр бир ишчинин истещсалын мящсулдарлыьынын арты-
рылмасы цзря мараьыдыр.  

Тижарятин инкишафы проблемляри ашаьыдакылардыр: 
-  Ямтяялярин васитячи структурлары иля сатышы артмышдыр; 
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- Жямиййятин тябягяляшмяси. Ящалинин тяхминян цчдя бири йашайыш 
минимумундан ашаьы эялирляря маликдир. Буна эюря дя, тябии ки, илдян-
иля илкин тялябат маллары вя илк нювбядя, ярзаг маллары цзря тяляб артыр.  

Малэюндярянлярля мющкям тясяррцфат ялагяляринин гурулмасы вя ис-
тещсалчыларла мцгавилялярин баьланылмасы базара йени рягабятгаби-
лиййятли ямтяя иля чыхмаьа йардымчы олажагдыр.  

Чешидин формалашдырылмасы цзря ясас чятинликляр ондан ибарятдир ки, 
истещсал едилян ямтяялярин чешиди даралыр (бир чох ямтяяляри истещсал ет-
мяк сярфяли дейилдир). Бир сыра ямтяяни истещсалчылар еля йцксяк гиймятя 
тяклиф едирляр ки, тижарят мцяссисяси онлары бюйцк мянфяятля сата билмир. 
Бурада зиддиййят мювжуддур: бир тяряфдян, тижарят фирмасы йалныз ян 
бюйцк мянфяят эятирян ямтяялярля тижарят апармалыдыр (коммерсийа 
гануну), диэяр тяряфдян, бу, истещлакчылар цчцн зярури олан бир сыра 
ямтяялярин чешид групларынын пиштахталардан йох олмасына эятириб чыха-
рыр. Рящбярляр истещлакчыларын тямин едилмяси цчцн ямтяялярин тядарц-
кунун чыхыш гиймятляри цзря ишляниб щазырланмасы щесабына чешидин 
азалмасына йол вермямялидирляр.  

Ямтяя ещтийатларынын тяряддцдц вя ямтяялярин эюндярилмясиля баьлы 
чятинликляр мянфяятя вя мцяссисянин рентабеллийиня мянфи тясир эюстярир 
вя ямтяя ещтийатларынын идаря едилмяси мясялясини ян мцщцм мягсядя 
чевирир. Ямтяя ещтийатлары юлчцсцнцн оптималлашдырылмасына истига-
мятлянмиш тядбирляр комплексини ишляйиб щазырламаг лазымдыр: ямтяя 
ялавясинин азалдылмасы, йахуд артырылмасы, мцбадиля ямялиййатлары, 
сяййар тижарят вя с.  

Сатышын идаря едилмяси ящалинин тялябиндян вя базардакы рягабят-
дян, наьд пулларын мябляьиндян вя онлары сярф етмяк имканындан бир-
баша асылыдыр. Бу, ямтяялярин тядарцкц заманы истигамятлянмяны зярури 
едир. Еффектив сатыш цчцн юзцняхидмят методундан эениш истифадя ет-
мяк, хидмят эюстярилмяси мядяниййятиня даща чох диггят айырмаг ла-
зымдыр. Хидмят эюстярилмяси мядяниййяти щейятин мотивляшдирилмяси иля 
сых ялагядардыр. Щазырда мотивляшдирмянин ясас цсулу – ямякщаггы-
дыр. Тижарят мцяссисяси цчцн ишчини марагландыражаг сявиййядя ямяк-
щаггыны газанмаг эетдикжя даща чятин олур. Бу, щяйатын кяскин «ба-
щалашмасы», тижарят мцяссисяляринин мящсулдарлыьынын вя ямяйин еффек-
тивлийинин азалмасы иля изащ олунур.  

Рекламын идаря едилмясиндя ясас чятинлик рекламын даща ужуз 
нювляринин (сатыш йериндя реклам) тятбиги иля азалдыла билян пул хяржляри-
нин зярурилийидир.  

Тяшкилатын бирбаша мцщитинин юйрянилмяси харижи мцщитин тяшкилатын 
бирбаша гаршылыглы тясирдя олан тяркиб щиссяляринин вязиййятинин тящлилиня 
истигамятлянмишдир.  
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Тяшкилатын бирбаша мцщитинин компоненти кими, алыжыларын тящлили, 
илк нювбядя, тяшкилат тяряфиндян реаллашдырылан мящсулу алан шяхслярин 
ихтисасынын мцяййян едилмяси вязифясиня маликдир.  

Малэюндярянлярин тящлили тяшкилаты мцхтялиф хаммал, йарымфабри-
кат, енерjи вя информасийа ресурслары, малиййя вя с. иля тямин едян 
субйектлярин фяалиййятинин тяшкилатын ишинин еффективлийинин, майа дяйяри 
вя тяшкилат тяряфиндян истещсал едилян мящсулун кейфиййятинин асылы ол-
дуьу аспектляринин ашкар едилмясиня истигамятлянир.  

Малэюндярянлярин юйрянилмяси заманы, илк нювбядя, онларын фяа-
лиййятинин ашаьыдакы хцсусиййятляриня диггят йетирмяк лазымдыр: 

- эюндярилян ямтяялярин дяйяри вя кейфиййятиня зяманят; 
- ямтяялярин эюндярилмяси шяртляринин йериня йетирилмясинин вахт 

графики, дягиглийи вя мцтляглийи. 
Рягиблярин, йяни мцяссисянин юз мювжудлуьуну тямин етмяк мяг-

сядиля алыжылар вя харижи мцщитдян ялдя етмяйя чалышдыьы ресурслар цчцн 
мцбаризя апардыьы субйектлярин юйрянилмяси идаряетмядя чох мцщцм 
вя хцсуси йер тутур. Рягиблярин систематик юйрянилмяси ашаьыдакылара 
имкан йарадыр: 

-  фирманын шяхси уьурларынын даща адекват шякилдя гиймятляндирил-
мясиня; 

- ресурслардан истифадя едилмясинин приоритет истигамятляринин 
мцяййян едилмясиня; 

- онлар тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляря оператив реаксийа ве-
рилмясиня; 

- мцяссисянин базарда мювгейинин мющкямляндирилмясиня. 
Ишçi гцввяси базарынын тящлили тяшкилатын, онун вязифялярини щяйата 

кечирмяк цчцн лазым олан кадрларла тямин едилмясиня вя онун потен-
сиал имканларынын ашкар едилмясиня истигамятлянмишдир.  

Тяшкилатын дахили мцщити – цмуми мцщитин тяшкилатын щцдудлары да-
хилиндя олан щиссясидир. Дахили мцщитин юйрянилмяси фирманын рягабят 
мцбаризясиндя юз мягсядляриня наил олма просесиндя архалана биля-
жяйи имканлары вя потенсиалы мцяййян едир. Бу иш просесиндя коммер-
сийа фяалиййятинин стратеэийасы ишляниб щазырландыьындан, дахили мцщитин 
тящлили юзцня коммерсийа фяалиййятинин идаря едилмяси системинин вя 
тяшкилати мядяниййятин тящлилини дахил етмялидир.  

 
Миссийа вя мягсядляр 

Идаряетмя механизми юзцня идаряетмянин мягсяд, вязифя, принсип, 
функсийа вя методларыны бирляшдирир.  
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Шякил 15.2 Идаряетмя механизми 
 

Мцнасибятляр 
Сосиал структурлар 
Психолоъи аtмосфер 
Сосиал иглим 
Яняня 
Адят  
Сосиал норма 
Цнсиййят тярзи 
Сосиал инфраструктур  

Фондлар (инвестисийа) 
Юдяниш  
Мясряф маддяляри 
Верэи  
Гиймят 
Кредит 
Ижаря 
Дотасийа 
Айырмалар 
Санксийалар  

Идаряетмянин мягсяди 

Тялябатлар 

Мцнасибятляр Мотивляр 

Горху  

Шцур  

Стимуллар Гийaмятляр 

Шювг  Мараглар  

Мараглар цзря мящдудиййятляр Марагларын реаллашдырылмасы 
имканы цзря мящдудиййятляр 

Ижтимаи 

Коллектив  

Фярди  

Мараглары билмя 

Марагларын 
гиймятляндирилмяси 

Учот цсулу 

Сосиал- 
психолоъи 

Игтисади  Тяшкилаtи 

Тясир васитяляри 
(идаряетмя 
механизми) 

Регламент 
Норматив 
Тялимат 
Мясулиййят 
Сярянжам 
Интизам 
Низамнамя 
Тяшкилати тялябляр 
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Тижарят мцяссисяляри юзцндя, фяалиййяти цмуми мягсядя наил олун-
масы цчцн шцурлу олараг координасийа едилян тяшкилаты – инсан гру-
пуну якс етдирир.  

Тяшкилатын мягсяди – групун бирэя ишляйяряк наил олмаг истядийи 
конкрет сон вязиййят вя йа ахтарылан нятижялярдир.  

Щеч бир тяшкилат, яэяр о, няйя сяй эюстярмяйи вя юз фяалиййяти иля 
няйя наил олмаьы ифадя едян дягиг мцяййян олунмуш мягсядя, истига-
мятляря малик дейилдирся, рягабят мцбаризясиндя уьур газана билмяз. 
Тяшкилатын мягсядинин гойулушу онун миссийасынын мцяййян едил-
мясиндян башлайыр.  

Яэяр миссийа тяшкилатын мювжудлуг мащиййятини ифадя едян фяа-
лиййятинин цмуми мягсядлярини, истигамятлярини верирся, онда тяшкилатын 
щяр ан сяй эюстярдийи конкрет вязиййят онун мягсядляри шяклиндя якс 
едилир.  

Мягсяд – инсан фяалиййятиндя йол эюстярян улдуздур, нятижяляри 
бир-биринин ардынжа ялдя етмяйя имкан верир вя мягсядя доьру щяря-
кятин цмуми истигамяти иля баьлы нятижялярдир. Мящз буна эюря, мяг-
сяд интеграсийалы амилдир. Мягсядин реал олмасы вя юз интеграсийалы 
тяйинатыны йериня йетирмяси цчцн ону мцяййян методика цзря ишляйиб 
щазырламаг, интуисийайа аз истинад етмяк лазымдыр, бахмайараг ки, о, 
(интуисийа), бурада зяруридир. Мягсяди аналитик шякилдя ишляйиб щазыр-
ламаг, бцтцн амиллярини, нятижялярини, тяркиби вя мащиййятини йохламаг 
вя гиймятляндирмяк лазымдыр. Мягсяд – арзу олунан, зярури вя мцм-
кцн вязиййятин идеал образы, бизим няйя наил олмаг истядийимиз щаг-
гында тясяввцрдцр.  

Тижарят фирмасы гаршысында дуран мягсядляр эюстярилмишдир. 
Тижарят мцяссисясинин ясас мягсяди – тижарят системинин оптимал фяа-
лиййятинин тямин едилмяси вя демяли, тяшкилатын мцряккяб инкишаф шя-
раитляриндя рягабятя давамлы олмасыны (тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн 
эюстярижиляринин иллик артымы) тямин етмякдир.  
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Шякил 15.3. Мягсядин интеграсийалы потенсиалы 

 
Ясас мягсядя алтмягсядляря (коммерсийа, игтисади, сосиал, тя-

сяррцфат) наил олмаг васитясиля наил олунур. Алтмягсядляр бюлмялярин, 
йяни тяшкилатын функсионал сащяляринин (коммерсийа фирмалары, игтисади 
шюбяляр вя мцщасибатлыг, кадрлар шюбяси вя цмуми ишляр цзря шюбя) 
мягсядляридир.  

Щяр бир бюлмя хцсуси мягсядляря наил олунмасы системини тямин 
едир. Идаряетмяйя мягсядли йанашма тяшкилатын баш мягсядиня, хцсуси 
мягсядляря наил олунмасы васитясиля наил олунан алтмягсядляр васитясиля 
наил олмаьа имкан верир:  

- мцасир мцяссисядя идаряетмя груплары дягиг мцяййянляшдирилмиш 
вя идаряетмя иши гейри-идаряетмя ишиндян айрылмышдыр. Ясас коллектив ишя 
хцсуси ящямиййят верилир;  

- давраныш, сосиал аспектляринин идаря едилмясиндя учот. Ишчилярин 
мотивляшдирилмяси. Диггятин тякжя тяшкилати мядяниййят цзяриндя йох, 
щям дя идаряетмянин демократикляшдирилмясинин мцхтялиф формалары 
цзяриндя жямляшдирилмяси, сырави ишчилярин мянфяятдя, мцлкиййятдя вя 
идаряетмя функсийаларында иштиракы; 

 

Идаряетмянин мягсядляринин интеграсийалы 
потенсиалынын амилляри 

Заман 
мцяййянлийи 

Реаллыг вя 
айдынлыг 

Ресурслара 
мцвафиглик 

Гиймятляря 
уйьунлуг 

Типолоъи 
мянсубиййят 

Мараглар 
балансы 
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Шякил 15.4. Тяшкилатын идаря едилмясиня мягсядли йанашма 
 

- просес йанашмасына эюря, идаряетмяни просес кими нязярдян ке-
чирмяк лазымдыр, чцнки башгаларынын кюмяйиля мягсядляря наил олун-
масы цзря иш щяр щансы мцяййян вахтдан бир баш верян фяалиййят йох, 
фасилясиз, гаршылыглы ялагяли фяалиййятляр серийасыдыр. Щяр бири юзлцйцндя 
просес олан бу фяалиййятляр тяшкилатын уьуру цчцн чох важибдир. Онлар 
идаряетмя функсийалары адландырылырлар: планлашдырма, тяшкилетмя, мо-
тивляшдирмя вя нязарят; 

- Тяшкилат рящбяри бцтцн елементляри (инсанлар, структур, вязифя, 
технолоэийа, мягсядляр) гаршылыглы баьлы олан бцтюв систем кими нязяр-
дян кечирмялидир. Системин щяр бир щиссяси бцтювцн характеристикасына 
юз тющфясини верир, онлардан биринин сящв фяалиййят эюстярмяси бцтцн-
лцкдя системин гейри-дцзэцн фяалиййят эюстярмясиня сябяб олажагдыр;  

- тяшкилат – ачыг мцщитля гаршылыглы ялагядя олан ачыг системдир. 
Бундан башга, ачыг систем харижи мцщитдяки дяйишикликляря уйьунлаш-
маг габилиййятиня маликдир вя буну, юз фяалиййятини давам етдирмяк 

Баш мягсяд-  
Тижарят системинин оптимал фяалиййят эюстярмясинин тямин едилмяси 

Тялябин юйрянил-
мяси вя ямтяя-
лярин тядарцкц 
Ямтяя ещтийатла-
рынын вя чешиди-
нин идаряедил-
мяси 
Сатышын тяшкилинин 
вя рекламын 
идаря едилмяси 

Ясас игтисади эюс-
тярижилярин планлаш-
дырылмасы 
Ямяйин вя ямяк-
щаггынын планлаш-
дырылмасы вя учоту 
Малиййя хидмяти 
Тясяррцфат  фяалий-
йяти нятижяляринин 
учоту  

Кадрларын сечил-
мяси вя йерляшди-
рилмяси 
Кадрларын йетиш-
дирилмяси  
Коллективин 
сосиал инкишаф 
етдирилмяси 
Идаряетмя 
просесинин 
тяшкилинин тямин 
едилмяси 

Мадди-техники 
базанын ин-
кишаф етдирил-
мяси 
Техники хид-
мятин тямин 
едилмяси 
Мцяссисянин 
тямири 
Йаньын тящлц-
кясизлийи 

Коммерсийа  Игтисади  Сосиал  Тaясяррцфат  

Хцсуси мягсядляр системи 

Алтмягсядляр 
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цчцн етмялидир. Харижи мцщитин бцтцн амилляри бирбаша вя долайы тясир 
амилляриня бюлцнцр;  

- идаряетмядя игтисади-рийази методларын ролу артыр;  
Идаряетмя планлашдырма, тяшкилетмя, мотивляшдирмя вя нязарят 

просесидир. Коммерсийа фяалиййятинин идаря едилмяси – коммерсийа 
фяалиййятинин алтсистемляриндя садаланан функсийаларын йериня йетирил-
мясидир.  

Планлашдырма васитяляри цзря рящбярлик тяшкилатын бцтцн цзвляри 
цчцн ясас истигамятляри мцəyyən етмяйя чалышыр. Планлашдырма юзцндя 
айрыжа, бирдяфялик щадисяни якс етдирмир, яксиня, о, фасилясиз олараг 
щяйата кечирилир. Стратеъи планлашдырма юзцндя рящбярлик тяряфиндян гя-
бул олунан вя стратеъи гярарларын ишляниб щазырланмасына эятириб чыха-
ран фяалиййят вя гярарлар дястини якс етдирир.  

Ямтяялярин тядарцкатынын планлашдырылмасы юзцндя ашаьыдакылары 
бирляшдирир: 

- истещлакчыларын тялябинин юйрянилмяси ясасында тядарцклярин мяг-
сядяуйьунлуьунун вя гянаятлилийинин гиймятляндирилмяси; 

- тядарцклярин планлашдырылмасына тясир эюстярян амиллярин гиймят-
ляндирилмяси: тядарцкатын тезлийи, тядарцкат гиймятляри, ямтяялярин кей-
фиййяти вя с.; 

- конкрет тядарцкат планы – ямтяя, кямиййят, малэюндярянляр. 
Жядвял 15.2. 

Коммерсийа фяалиййятинин идаря едилмяси 
 

КФ  алтсистемляри 
 

 
 
Идаряетмя 
функсийалары 

 

Ямтяялярин  
тядарцкаты 

Ямтяя ещтийаты  
вя чешиди 

Сатышын вя рекламын 
тяшкили 

Планлашдырма Тялябин юйрянилмяси, 
тядарцкат мянбяляри-
нин ашкар едилмяси, 
ЯД вя ЯЕ планына 
ясасян ямтяя парти- 
йаларынын юлчцсцнцн 
мцяййян едилмяси 

Эялирлилийя ясасян 
чешидин планлаш-
дырылмасы, сифариш-
лярин максимал вя 
минимал сявиййя-
синин тяйин едил-
мяси 

ЯД щяжминин 
планлашдырылмасы, 
сатышын вя рекламын 
тяшкили цзря хяржля-
рин планлашдырылмасы 

Тяшкилетмя Тядарцкат щаггында 
гярар гябулу, мал-  
эюндярмя цзря 
мцгавилялярин 
баьланылмасы 

ЯЕ вя ямтяя чеши-
дини еффектив идаря 
етмяк габlиййя-
тиня малик олан 
системин йарадыл-
масы 

Сатышын йени форма 
вя методларынын 
тятбиги, реклам 
тядбирляринин ишляниб 
щазырланмасы 
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Мотивляшдирмя  Ишин сямяряли олмасы цчцн шяраитин йарадылмасы, корпоратив мя-

дяниййятин йарадылмасы 
Нязарят  Щяр бир тядарцкатын 

мягсядяуйьунлуьу-
нун вя еффективлийинин 
гиймятляндирилмяси 

ЯЕ-нын дяйиш-
мясинин тящлили, 
нормативдян 
артыг ЯЕ-нын 
ляьв едилмяси 
цзря тядбирляр  

ЯД вя башга 
эюстярижилярин 
тящлили, сатышын вя 
ЯД-нин тяшкили цзря 
хяржлярин дяйишмя 
темпляринин 
мцгайися едилмяси 

 
Ямтяя ещтийатларынын вя чешидинин планлашдырылмасы юзцня ашаьыда-

кылары дахил едир: 
- мювжуд ямтяя ещтийатларынын гиймятляндирилмяси; 
- сифариш нюгтясинин вя сифаришлярин максимал вя минимал сявиййяси-

нин тяйин едилмяси; 
- ямтяя групларынын эялирлилийинин вя сатыш планынын нязяря алынмасы 

иля ямтяя дювриййясинин чешид тяркибинин ишляниб щазырланмасы. 
Сатышын вя рекламын планлашдырылмасы:  
- алыжыларын сорьу нятижяляринин тящлили; 
- еффектив сатыш методларынын ишляниб щазырланмасы; 
- алыжылар континэентинин эенишляндирилмяси цчцн тядбирлярин план-

лашдырылмасы; 
- мясряфлярин вя тяшкилатын мягсядляринин нязяря алынмасы иля рек-

лам кампанийасынын планлашдырылмасы. 
Малиййя фяалиййятинин планлашдырылмасы ашаьыдакылардан ибарятдир: 
- пул ресурсларынын вязиййятинин тящлили; 
- пул вясаитляринин юлчцляринин, онларын дахил олмаларынын вя сяр-

фиййатынын гиймятляндирилмяси; 
- пул вясаитляринин минимал вя максимал щяжминин тямин едилмяси; 
- пул вясаитляриня гаршы тялябатын мцяййян едилмяси; 
- пул вясаитляри цзря гянаят йолларынын мцяййянляшдирилмяси. 
Тяшкилетмя – мцяссисянин структурун йарадылмасы просесидир. Тяш-

килати просесин ики аспекти вар. Онлардан бири тяшкилатын мягсядляря 
уйьун олараг, бюлмяляря бюлцнмясидир. Икинжиси, ишчилярин йухары вя 
ашаьы сявиййялярини ялагяляндирян сялащиййятлярин гаршылыглы мцнасибят-
ляридир.  

Тяшкилати лайищяляшдирмянин мярщяляляри: 
- тяшкилатын фяалиййятинин ян мцщцм истигамятляриня уйьун олараг, 

эениш блоклара бюлцнмяси; 
- мцхтялиф вязифя сялащиййятляринин мцяййян едилмяси; 
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- вязифя вя функсийалар мяжмусу кими, вязифя ющдяликляринин мцяй-
йян едилмяси вя онларын йериня йетирилмясинин конкрет инсанлара 
тапшырылмасы. 

Мотивляшдирмя – юзцнцн вя башгаларынын шяхси мягсядляря вя 
тяшкилатын мягсядляриня наил олуnмасы цзря фяалиййятя щявясляндирилмяси 
просесидир. Мотивляшдирмя нязяриййясиня бихевористляр (Маслоу, Щерс-
берг, Макклалланд) бюйцк тющфяляр вермишляр.  

Ямяйин мотивляшдирилмяси – мцяссисянин щярякятверижи гцввяси вя 
корпорасийа мядяниййяти жящятляриндян биридир. О, ашаьыдакы принсип-
ляря ясасланыр: 

- фирманын мядяниййяти тякжя ямякдашлар арасындакы мцнасибят-
лярля йох, фирманын ня цчцн нязярдя тутулдуьу, фирманын цзвляри цчцн 
онун дяйярлилйи щаггында комплекс тясяввцрлярля дя ифадя олунур;  

- фирма мядяниййяти – «иглим» анлайышынын синоними йох, иглим вя 
дяйярлярин нежялийини мцяййян едян даща дярин анлайышдыр; 

- мядяниййятин эцжлц вя зяиф ресептляри йохдур, щяр шей коллектив-
дян вя онун менежериндян асылыдыр. Мядяниййят уьуру цстдян тямин 
едир, юзц ися бажарыглы рящбярлик нятижясиндя коллективин дяринликляриндя 
йараныр.  

Менежментдя щяр заман мотивляшдирмя методу цзря сечим мюв-
жуддур, лакин менежер щансы рянэарянэликдян сечим етмяк лазым ол-
дуьуну билмялидир. Мотивляшдирмянин нювляри шякил 15.5.-дя эюстярил-
мишдир. 

 

Шякил 15.5. Мотивляшдирмянин нювляри 
 

Нязарят – тяшкилат тяряфиндян юз мягсядляриня наил олунмасынын 
тямин едилмяси просесидир. Нязарят просеси фактики наил олунмуш няти-
жялярин юлчцлмяси стандартларынын müəyyən едилмясиндян вя яэяр наил 
олунмуш нятижяляр müəyyən олунмуш стандартлардан ящямиййятли дяря-

Етибар вя мцкафатландырма иля мотивляшдирмя  

Азтящсилли вя ашаьы ихтисаслы щейятя 
истигамятлянян гейри-сабит мотив-
ляшдирмя едян 

Примитив, инкишаф етмямиш 
идаряетмя  

Мясулиййят вя мараглылыьын дярк 
олунмасынын йцксяк сявиййясиндя 
мотивляшдирмя 

Етибар вя ящямиййятли дяряжядя 
мцкафатландырма заманы мотив-
ляшдимя  

Горху вя ещтийатланма иля мотивляшдирмя  
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жядя фярглянирся, дцзялиш апарылмасындан ибарятдир. Рящбярляр нязарятя 
мягсядляр вя вязифяляр мцяййян едилдийи вя тяшкилат йарадылдыьы андан 
башлайырлар. Нязарят олмадан щярж-мяржлик башлайыр вя щансыса груп-
ларын фяалиййятляринин бирляшдирилмяси мцмкцнсцз олур. Нязарят, мцс-
тясна олараг, «нязарятчиляр» кими тяйин олунмуш менежерин вя онун 
кюмякчиляринин сялащиййятиндя олмамалыдыр. Щяр бир рящбяр, тутдуьу 
вязифядян (дяряжясиндян) асылы олмайараг, юз ющдяликляринин айрылмаз 
щиссяси кими, нязаряти щяйата кечирир. Нязарятин цч нювц мювжуддур: 
илкин, жари вя йекун.  

Илкин нязарят (планлашдырма вя тяшкилати структурларын йарадылмасы) 
ишлярин фактики башланмасына гядяр щяйата кечирилир. 

Жари нязарят билаваситя ишлярин щяйата кечирилмяси заманы апарылыр.  
Йа нязарят едилян фяалиййятин битмясиндян дярщал сонра, йа да 

мцяййян заман дюврцнцн сона чатмасындан сонра щяйата кечирилян 
йекун нязарят чярчивясиндя ися фактики нятижяляр тяляб олунанларла 
мцгайися едилир.  

Методлар инкишаф йолларыны, гаршыйа гойулмуш мягсядя доьру щя-
рякят мейиллярини вя гябул олунмуш миссийанын реаллашдырылмасы тя-
майцллярини мцяййян едир.  

1. Игтисади-рийази (американ ядябиййатында «елми идаряетмя»). 
2. Тяшкилати-сярянжам вя щцгуги (игтисади, ямяк вя тяшкилати мцна-

сибятлярин тянзимлянмяси цчцн щцгуги актлар, нормативляр, тялиматлар). 
3. Сосиал-психолоъи (мотивляшдирмя методлары). 
Бундан башга, рящбяр юз ишиндя планлашдырма, гярар гябулу вя 

прогнозлашдырма заманы чохсайлы васитя вя метоtлардан истифадя едир. 
Елми метод цч мярщялядян ибарятдир: мцшащидя, фярзиййянин ифадя 

едилмяси вя фярзиййянин тясдиглянмяси. 
Моделляшдирмянин мцщцм мягамы тяжрцбя апармаг вя идаряет-

мяни эяляжяйя доьру истигамятляндирмяк имканыдыр. Моделин цч база 
типи мювжуддур: физики (обйектин тясвiринин бюйцдцлмяси вя йа кичил-
дилмяси), аналог (графикляр, оргсхемляр – реал обйект кими эюрцнмцр-
ляр, амма юзлярини реаллыгда олдуьу кими апарырлар) вя рийази (обйект-
лярин характеризя олунмасы цчцн символлардан истифадя едилмяси). 
Мцмкцн моделлярin сайы чох бюйцкдцр (ян эениш йайыланлар – ойун-
лар нязяриййяси вя нювбяляр нязяриййясидир).  

Ян мяшщцр методлар матрис вя мягсядляр аьажы щесаб олунур. 
Юдяниш матриси – статистик нязяриййянин методларындан биридир. О, ян 
сярфяли гярарлар ичярисиндян биринин сечилмяси вя мягсядляря наил олун-
масына ян чох йардымчы олажаг стратеэийанын сечилмяси цчцн имкан 
йарадыр. Мягсядляр аьажы – гярар гябулу проблеминин схематик тясви-
ридир. О, рящбяря фяалиййятин мцхтялиф истигамятлярини нязяря алмаьа, 
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малиййя нятижялярини онлара уйьунлашдырмаьа, онларын ещтималларына 
мцвафиг олараг коррексийа етмяйя вя алтернативляри мцгайися етмяйя 
имкан йарадыр.  

Прогнозлашдырма методлары – щям кечмишдя топланмыш тяжрцбя, 
щям дя эяляжяйин мцяййян едилмяси мягсядиля онун щаггында жари 
фярзиййялярдян (эцманлардан) истифадя олундуьу методлардыр. Яэяр о, 
кейфиййятля йериня йетирилмишдирся, нятижя олараг, планлашдырмада ясас 
кими истифадя олуна билян эяляжяйин мянзяряси чыхыш едяжякдир.  

Прогнозлашдырманын кямиййят методлары ашаьыдакылардыр: заман 
сыраларынын тящлили вя сябяб-нятижя модуллашдырылмасы. 

Прогнозлашдырманын кейфиййят методлары ашаьыдакылардыр: мцнсиф-
лярин ряйи, эюзлямя модели вя експерт гиймятляндирмяляри методу.  

Идаряетмя иши, юз мащиййяти етибариля, гейри-идаряетмя фяалиййя-
тиндян фярглянир. Рящбярляр ашаьыдакы идаряетмя функсийаларыны йериня 
йетирирляр: планлашдырма, тяшкилетмя, мотивляшдирмя вя нязарят. Мене-
жер модели ики нязяриййя цзря формалашыр: Файол нязяриййяси вя 
Г.Минсберг нязяриййяси. Бу нязяриййялярдя онлар еффектив менежерин 
сащиб олмалы олдуьу кейфиййятляри тясвир едирляр.  

Бюйцк компанийаларда идаряетмя ишини шагули бюлмяк лазымдыр. 
Ашаьы щалганын рящбярляри истещсал просесинин, идаряетмя иля мяшьул 
олмайан, амма билаваситя ресурсларла ишляйян ишчиляр тяряфиндян щяйата 
кечирилмясини мцшащидя едирляр. Орта щалганын рящбярляри тез-тез тяш-
килатда ири бюлмяляря вя йа шюбяляря башчылыг едирляр. Онун ишинин ха-
рактери, ясас етибариля, бцтцнлцкдя тяшкилатдан чох, бюлмялярин ишинин 
тяркиби иля мцяййян олунур. Йухары щалганын рящбярляри цмумян тяш-
килат цчцн жавабдещлик дашыйырлар. Щазыркы дюврдя тяшкилатын бюйцмяси 
вя ишлярин щяжминин артмасы нятижясиндя артыг идаряетмя структурунун 
мцщцм елементи кими чыхыш едян техники васитялярин ролу артыр.  

Идаряетмя просеси. Коммуникасийа – инсанларын бирэя фяалиййяти 
просесиндя цнсиййят, идейалар, фикирляр, щиссляр вя информасийа мцба-
дилясидир. Коммуникасийа олмадан, инсанларын щяр щансы бир тяшкилати 
групунун мювжуд олмасы мцмкцн дейил.  

Яэяр инсанлар арасындакы коммуникасийа еффектив олмазса, онлар 
цмуми мягсядляр щаггында разылаша билмязляр, бу разылашма ися тяш-
килатын мювжуд олмасынын илкин шяртидир. Коммуникасийа просесиндя 
информасийа тякжя оптимал гярарларын гябул олунмасы цчцн йох, щям 
дя щямин гярарларын йериня йетириля билмяси цчцн ютцрцлцр. Фирманын 
бцтцнлцкдя фяалиййятиндя олдуьу кими, коммерсийа ишиндя дя ком-
муникасийанын ролу бцтцн алтсистемлярдя апарыжыдыр. 
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Шякил 15.6. Фирманын идаря едилмяси сявиййяляри 
 

Коммерсийа фирмасы коммуникасийа васитясиля харижи мцщитдян 
тяляб, малэюндярянляр, ямтяяляр, гиймятляр вя с. щаггында мялуматлар 
ялдя едир вя бу, ямтяялярин тядарцкцнц тяшкил едир. Тяшкилат истещлак-
чыларла реклам васитясиля цнсиййят сахлайыр ки, бу да сатышын тяшкил едил-
мясиня кюмяк едир. 

Коммерсийа фирмасынын сявиййяляри вя бюлмяляри арасында ком-
муникасийа йолу иля коммерсийа фяалиййятинин табеликдя олан сявиййя-
ляриня жари мясяляляр, приоритетлярин дяйишмяси, конкрет тапшырыглар вя 
тювсийя олунан проседурлар щаггында мялуматлар верилир. Коммер-
сийа фяалиййятиндя бюлмяляр арасындакы коммуникасийа хцсусиля 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Мясялян, ямтяялярин тядарцкатыны щяйата 
кечирмяк вя ямтяя ещтийатларыны идаря етмяк цчцн план шюбясиндян, 
малиййя шюбясиндян, ямтяяшцнаслардан вя анбардан дахил олан инфор-
масийалар, ямтяянин реаллашдырылмасы щаггында мялуматлар вя мцща-
сибат учоту мялуматлары лазымдыр.  

ААшшааььыы  
щщааллггаанныынн  ииддаарряя  

ееддииллммяяссии  

Баш  
директор 

КАДРЛАР 
(идаряетмя вязифяляри) 

Идаряетмя сявиййяляри Тяшкилати сялащиййятляр 

Баш мцщасиб 
Баш игтисадчы 

Баш щцгугшцнас 
Коммерсийа шюбясинин мцдири 

Тижарят мцфяттиши 
Мцщасибат шюбяляринин мцдири 

Мцщасибляр, игтисадчылар, ямтяяшцнаслар, сатыжылар 

ЙЙууххааррыы  щщааллггаанныынн  
ииддаарряя  ееддииллммяяссии  

ООррттаа  щщааллггаанныынн  
ииддаарряя  ееддииллммяяссии  



KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI  

 

409 

Тяшкилатын дягиг ишляйя билмяси цчцн рящбяр бир нечя алтернатив им-
кан ичярисиндян дцзэцн сечим щяйата кечирмялидир. Фирма тяряфиндян 
мягсядя наил олунмасы цчцн стратеэийаны сечмяк лазымдыр. Стратеэийа 
– тяшкилатын юз фяалиййятиндя истинад етдийи гярарларын гябул олунмасы 
цчцн гайдалар дястидир.  

Шякил 15.7. Коммуникасийанын гурулушу 
 
 
 

Йухары 
коммуникасийалар  

Бирканаллы 
коммуникасийалар  

Дайаныглы 
коммуникасийалар  

Формал 
коммуникасийалар  

Даими 
коммуникасийалар  

Тяшкилати 
коммуникасийалар  

Дахили 
коммуникасийалар  

Моноканал 
коммуникасийалар  

Дайаныгсыз 
коммуникасийалар  

Гейри-формал 
коммуникасийалар  

Ситуасийалы 
коммуникасийалар  

Сосиал-психолоъи 
коммуникасийалар  

Мювжудолма 
мцщити  

Информасийа 
каналлары  

Дайаныглылыг 
дяряжяси  

Формаллыг  
 

Мейданачыхма 
шяраити вя характери 

Мараг нювц 

Игтисади 
коммуникасийалар 

Коммуникасийаларын рянэарянэлийи  
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Дюрд груп гайданы фяргляндирмяк олар: 
1. щазыркы вя эяляжяк дюврдя фирма фяалиййятинин нятижясинин 

гиймятляндирилмяси заманы истифадя олунан гайдалар; 
2. фирманын харижи мцщитля мцнасибятинин формалашдыьы гайдалар. 
 Бунлар тижарят фирмасы цчцн ашаьыдакылары мцяййян едир: мцяссися 

ямтяяляри кимдян, щансы кямиййятдя вя чешиддя алажагдыр, верилмиш 
мящсулун истещлакчысы ким олажагдыр (мягсядли базар), верилмиш ям-
тяянин сатышыны вя рекламыны нежя тяшкил етмяк олар. Бу гайдалар дясти 
бизнесин стратеэийасы адланыр; 

3. мцяссися дахилиндяки мцнасибятлярин мцяййян олундуьу гайдалар.  
Онлар чох вахт тяшкилати стратеэийа адландырылыр; 
4. фирманын юз эцндялик фяалиййятини щяйата кечирдийи гайдалардыр вя 

бунлар оператив цсуллар адландырылыр.  
Стратеъи планлашдырма просеси тяшкилатын идаря едилмяси цчцн ясасы 

(базаны) тямин едир. Стратеъи планлашдырма юзцндя тяшкилатын мягсяди-
нин вя она наил олунмасы цчцн ня етмяк лазым олдуьу цзря гярарын 
сечилмяси просесини якс етдирир.  

Рящбярляр, щям айры-айры инсанларын, щям групларын, щям дя лидер 
кими чыхыш едян инсанларын давраныш мясяляляри иля мяшьул олур. Бу за-
ман рящбяр цчцн коллектив цзвляринин фярди давраныш аспектляри – га-
билиййятляр, истедадлылыг, мцнасибят, тялябат, гиймятлилик, эюзлямяляр вя 
гаврайышлар даща бюйцк ящямиййятя маликдир. Рящбярин йаратдыьы 
мцщит чох вахт бюйцк ящямиййят кясб едир вя ишчинин давранышына тясир 
эюстярир. Рящбярляр бц мцщити тяшкилатын мягсядляриня наил олунмасына 
шяраит йарадан шякля салмалыдырлар.  

Бцтцн дахили дяйишикликляр гаршылыглы ялагялидирляр. Мяжму щалда, 
онлар сосиал алтсистемляр кими нязярдян кечирилир. Онлардан биринин 
дяйишмяси мцяййян дяряжядя бцтцн йердя галанлара тясир эюстярир. Бир 
дяйишиклийин, мясялян, технолоэийанын тякмилляшдирилмяси, яэяр бу дяйи-
шикликляр багша бир дяйишикликля, мисал цчцн, инсанларла мянфи мцнаси-
бятдядирся, мцтляг шякилдя мящсулдарлыьын артмасына сябяб олмайа да 
биляр.  

Тяшкилатда щяр бир вязифяли шяхся шамил едилян вязифяляр вя техноло-
эийа юз араларында сых ялагядядирляр. Мящз материалларын шяклинин дя-
йишдирилмяси васитяси кими, конкрет технолоэийаларын кюмяйиля эиришдя 
дахил олмуш материалы чыхышда ялдя едилян формайа чевирмяк мцм-
кцндцр. Технолоэийанын ян ящямиййятли компоненти шякилдяйишмянин 
баш вермя просеси вя цсулу, щабеля технолоэийа компонентидир – тех-
ника: машынлар, механизмляр вя аваданлыглар.  

Идаряетмя системинин инкишаф етдирилмяси механизми юзцндя фяа-
лиййятин тящлилини вя тякмилляшдирилмянин тяшкил едилмясини бирляшдирир. 
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Коммерсийа фяалиййяти системинин функсионаллыьынын тящлили ишин икинжи 
бюлмясиндя щяйата кечирилмишдир. Бу тящлилин мягсяди – мцяссисядя ве-
рилмиш системин эцжлц вя зяиф тяряфлярини нязяря алмагла, коммерсийа 
фяалиййятинин стратеэийасынын ишляниб щазырланмасыдыр.  

Тяшкилатын дахили мцщитинин мцхтялиф аспектляринин юйрянилмяси иля 
йанашы, тяшкилати мядяниййятин тящлили дя бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Тяшкилати мядяниййят – тяшкилатын эюрцнмяз васитяляр гуран вя онун 
цзвляринин фяалиййятини истигамятляндирян «цряйидир».  

Стратеэийанын сечилмяси 
Бу мярщялядя фирманын юз мягсядляриня нежя вя щансы васитялярля 

наил олажаьы цзря гярарлар гябул едилир. Стратеэийанын ишляниб щазырлан-
масы просеси идаряетмянин юзяйи щесаб олунур. Стратеэийанын мцяййян 
едилмяси – айры-айры бизнес вя йа мящсулларла ня етмяк, базарда щансы 
йери тутмаг вя с. цзря гярар гябулудур.  

Стратеэийанын йериня йетирилмяси 
Стратеэийанын йериня йетирилмяси просесинин хцсусиййяти ондан иба-

рятдир ки, бу, онун реаллашдырылмасы просеси дейилдир, садяжя олараг, 
стратеэийанын реаллашдырылмасы вя фирманын гаршысына гойдуьу мяг-
сядляря наил олмасы цчцн база йарадыр.  

Стратеэийанын йериня йетирилмяси – тяшкилатда стратеэийаны щяйата 
кечирмяк цчцн щазыр олажаьы вязиййятя эятирян стратеъи дяйишикликлярин 
щяйата кечирилмясидир. 

 Стратеэийанын реаллашдырылмасынын гиймятляндирилмяси вя бунун цзя-
риндя нязарят 

Стратеэийанын йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмяси вя бунун 
цзяриндя нязарят идаряетмядя щяйата кечирилян, мянтиги олараг, йекун 
просесдир. Стратеъи нязарят гябул олунмуш стратеэийанын эяляжякдя ре-
аллашдырылмасынын мцмкцн олуб-олмайажаьынын вя онун реаллашдырыл-
масынын гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунуб-олунмамасына 
эятириб чыхаражаьынын айдынлашдырылмасы цзяриндя гурулмушдур.  

 
§ 15.5. Тижарят мцяссисяляринин идаряетмя системинин  
тякмилляшдирилмяси цзря дяйишикликлярин идаря едилмяси 

 
Дяйишиклик – бизим щяйатымызда мцхтялиф йенидянгурмаларын 

эетдийи фяалиййятдир.  
Инсан, истещлакчы базарынын (ИБ) база елементи кими, истянилян тяш-

килатын башлыжа активидир вя мцщцм мцяййянедижи критерийа инсанларын 
дяйишикликляря щазырлыьы вя дяйишиклик етмяк габилиййятидир ки, бунлар да 
милли игтисадиййатда базар мцнасибятляринин мцасир характери иля 
ялагядардыр. Дювлят вя бялядиййя идаряетмяси системляри нязяриййясинин 
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инкишафында йени мейиллəр адекват идаряетмя консепсийасыны формалаш-
дырыр. Мцтяхяссислярин (Б.З.Милнер, П.Г.Шедровитски, Д.С.Лвов, 
П.А.Абалкин, Н.Й.Петраков) фикирлярини цмумиляшдиряряк, ХХЫ ясрдя 
бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя мянимсямяляря эяlərкян принсипжя 
йени функсийалар ифадя етмяк олар: 

- идаряетмя щейятинин ясас функсийасынын юнжядян эюрцлмясиня 
истигамят верян идаряетмя; 

- матрис шяклиндя чарпазлашан функсийалары олан интеграсийалы 
тяшкилетмя; 

- ишчиляри юз цзярляриня бюйцк мясулиййят эютцрмяйя вя даща мцс-
тягил ишлямяйя сялащиййятляндирян садяляшдирилмиш вя сялащиййятли тяш-
килетмя; 

- глобал тяшкилетмя: бцтцн дцнйада истещсал вя технолоъи имканла-
рынın артмасы, истещлакчы вя ресурс базарларынын цмумилийи ялавя едил-
миш дяйярин йарадылмасы цзря истянилян зянжириндя фяалиййятлярин глобал 
тяшкилетмясини тяляб едир (инсан ресурслары, малиййя вясаитляри, хаммал 
дцнйанын истянилян йериндя тапыла биляр); 

- шябякя тяшкилетмяси: тяшкилетмя, мцтляг олараг, елми тядгигат вя 
тяжрцбя-конструктор ишляриндян тутмуш, маркетингя гядяр бцтцн са-
щибкарлыг фяалиййяти дястиня малик олмалыдыр; 

- базарда дайаныглы рягабят цстцнлцкляриня наил олмаг цчцн инфор-
масийа технолоэийасына ясасланан тяшкилетмя; 

- мцлкиййятчийя, сящмдара, менежеря истигамят едян тяшкилетмя, 
бу заман менежмент системи бу корпоратив тялябатлары нязяря алмалы 
вя тямин етмялидир ки, бу да глобал корпорасийа цчцн мцяййян дцн-
йяви стандартларын ишляниб щазырланмасыны тяляб едяжякдир; 

- шящяр базарындакы дяйишикликляря сцрятля уйьунлашма олунмаг 
цчцн чевик, адаптив вя юйрядижи тяшкилетмя. Бу, юзцня мягsядйюнлц 
юйрядилмяни, юзцнц тящлили вя ардыжыл експериментляшдирмяни дахил едир; 

- мцштяри тяряфиндян щярякятя эятирилян тяшкилетмя, бу заман мцш-
тяринин йени мящсула вя йа хидмятя гаршы тялябляринин мцмкцн гядяр 
там якс олунмасы зярури ещтийаж олажагдыр; 

- ялавя едилмиш дяйяря вя мящсулун кейфиййятиня истигамят едян 
тяшкилетмя; 

- мящсулларын тядавцл сферасына чыхышыны сцрятляндирян тяшкилетмя; 
- инновасийалы, сащибкарлыг тяшкилетмяси, бу заман идаряетмя 

системи администрасийасы тякжя йерли йох, щям дя харижи инвесторлар 
цчцн дя жялбедижи шяраит йарадыр. 

Тижарят бизнесинин адекват идаря едилмяси системляринин мювжуд 
олмамасы ИБ (истещлакчы базары) тясяррцфат субйектляринин, ярази вя 
жямиййятин идаря едилмяси просесляринин мцряккяблийини шяртляндирир. 
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АБШ мцтяхяссисляри идаряетмя цзря фяалиййяти о гядяр мцряккяб, 
идаряетмя елмини ися щяля ки, о гядяр жаван щесаб едирляр ки, онун им-
канларыны бюйцк ещтийатла гиймятляндирмяк лазым эялир. Системли бющ-
ран шяраитиндя идаряетмя проблемляри, тижарят тяшкилатларынын оптимал 
идаря едилмяси системляринин йарадылмасына йол вермяйян ганунве-
рижилик вя ганун йарадыжылыьынын вязиййяти иля ялагядардыр.  

Тижарят мцяссисяляриндя баш верян дяйишикликлярин типляри рянэа-
рянэдир, мисал цчцн: 

- вязифя тялиматларынын йениляшдирилмяси; 
- йени техника вя технолоэийанын тятбиги; 
- тяшкилати структурда дяйишикликляр; 
- ишчилярин ишдян чыхарылмасы (говулмасы); 
- ющдяликлярин эенишляндирилмяси вя с. 

Дяйишикликлярин мцщцмлцйцнцн гябул едилмяси дяйишикликлярин 
идаря едилмясиня эедян йолда илк аддымдыр. Нятижя етибариля, дяйишик-
ликлярин идаря едилмяси – менежерин ишинин мцщцм вязифяси вя мцщцм 
щиссясидир. Еффектив менежер ися дяйишикликлярин ня заман арзуолун-
маз, ня заман гачылмаз (лабцд) олдуьуну баша дцшмяк вя сонрадан 
истянилян мараглы инсаны, яэяр дяйишикликлийя якс-тясир эюстярмяся, онун бу 
дяйишикликдян йалныз удажаьыны инандырмаг игтидарында олан инсандыр.  

Чох вахт дяйишиклийин сябяби харижи характер дашыйыр. Харижи мцщи-
тин тяшкилата тясир эюстярян бцтцн амиллярини 2 група бюлмяк олар:           
1) харижи рягабят амилляри; 2) СТЕП-амилляр.  

Дяйишиклийя ики нюв гцввя тясир эюстярир: дяйишиклийя сябяб олан (щя-
рякятверижи гцввяляр) вя бу дяйишиклийя мане олан (лянэидижи гцввяляр). 
Дяйишикликлярин тясвири цчцн метод, ики гцввянин даими бярабярлийи шя-
раитиндя мювжуд олан истянилян тяшкилат вя йа ситуасийаны нязярдян ке-
чирмяйи тяклиф етмиш вя бу ситуасийаны «гцввялярин тящлили» кими тящлил 
етмиш К.Левин адлы психолог тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр.  

Щярякятверижи гцввяляр – дяйишикликлярин сябяби олан гцввялярдир. 
Лянэидижи гцввяляр – дяйишикликляря мане олан гцввялярдир. Онлар ва-
щимяли эюрцня билярляр, амма онлары лянэидижи гцввялярдян щярякятве-
рижи гцввяляря чевирмяк олар. Дяйишикликляря мцгавимят эюстярилмяси-
нин бир чох сябябляри вардыр. Сябябляри нязярдян кечиряркян дяйишик-
ликляря цмуми йанашманы, тятбиг олуна билян стратеэийа нювлярини 
мцяййян етмяк лазымдыр.  

Дяйишиклик стратеэийасы дедикдя, шяраитдян асылы олараг, сечилмиш 
бу вя йа диэяр йанашма баша дцшцлцр.  

Дяйишиклик стратеэийасынын сечилмяси заманы сечимя тясир эюстярян 
амилляри нязяря алмаг лазымдыр. Онлара аиддир, мисал цчцн, дяйишик-
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лийин щяйата кечирилмяси темпи; эюзляниля билян мцгавимят дяряжяси вя 
нювц; дяйишиклик тяшяббцскарынын эцжц вя с.  

Беляликля, тяшкилатда дяйишикликлярин уьурла реаллашдырылмасы щяр 
заман бир сыра садаланмыш йанашмаларын вя мцхтялиф уйьунлугларда 
бажарыгла тятбиги иля характеризя олунур. Анжаг дяйишиклийин даща 
уьурла щяйата кечирилмяси ики хцсусиййятля сяжиййялянир: менежерляр бу 
йанашмалары онларын цстцнлцкляри вя чатышмазлыгларынын нязяря алын-
масы иля ижра едир вя ситуасийаны мцхтялиф жцр гиймятляндирирляр.  

Жядвял 15.3. 
Дяйишиклик стратеэийасынын тяснифаты 

 
Дяйишиклик 

стратеэийасы Йанашма Нцмуняляр 

Директив Дяйишиклийин икинжи дяряжяли 
мясяляляр цзря «базарлыг 
апара» билян менежер тяряфин-
дян зорла гябул етдирилмяси 

Юдяниш цзря разылашманын 
зорла гябул етдирилмяси, ишин 
ултиматум характерли 
дяйишдирилмяси 

Данышыглар  Диэяр иштирак едян тяряфлярин 
марагларынын ганунилийинин 
гябул олунмасы, щяйата кечи-
рилмя просесиндя эцзяшт имканы 

Мящсулдарлыг щаггында 
разылыг, малэюндярянлярля 
кейфиййят мясяляляри цзря 
разылашма 

Норматив Дяйишиклийя гаршы цмуми 
мцнасибятин айдынлашдырылмасы, 
дяйишиклик цзря харижи аэентляр-
дян сцряtли истифадя едилмяси 

Кейфиййятя эюря мясулиййят, 
йени гиймятлиляр програмы, 
команда щалында ишлямяк, 
йени мядяниййят 

Аналитик  Проблемин дягиг мцяййян 
едилмясиня, информасийанын 
топланмасы вя юйрянилмясиня, 
експертлярдян истифадя едилмя-
синя ясасланан йанашма 

Йени юдяниш системляри, йени 
информасийа системляри цзря 
лайищя иши 

Фяалиййяти исти-
гамятляндирян 
стратеэийа  

Проблемин цмуми мцяййян 
олунмасы, ялдя едилмиш нятижя-
ляр цзря щяллин тапылмасына 
жящд эюстярилмяси, мараглы ин-
санларын эениш шякилдя жялб 
едилмяси 

Прогулларын сайынын азалдыл-
масы вя кейфиййят мяся-
ляляриня бязи йанашмалар 
цзря програм  

 
§ 15.6. Коммерсийанын идаря едилмяси  

еффективлийинин артырылмасы йоллары 
 
Идаряетмянин еффективлийинин артырылмасынын ики ясас йолу фярглян-

дирилир. Биринжи йол жямиййятин идаряетмя цзря айырдыьы ресурсларын ек-
стенсив эенишляндирилмяси щесабына тямин едилир. Идаряетмя системинин 
сахланылмасы вя нормал фяалиййят эюстярмясини тямин етмяк цчцн ида-
ряетмя ишчиляринин сайыны артырараг, онларын ямяйинин щесаблама вя тяш-
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килати-техники васитялярля тяжщиз олунмасына эетдикжя даща чох вясаитляр 
сярф едяряк онун еффективлийини мцяййян сявиййяйя гядяр йцксялтмяк 
олар. Идаряетмянин еффективлийинин артырылмасынын икинжи йолу мювжуд 
ресурслардан даща йахшы истифадя едилмяси вя елми-техники тяряггийя 
наил олунмасы, йяни цмумдцнйа интенсивляшдирилмя базасында ида-
ряетмя системинин бцтцн елементляринин кейфиййятжя дяйишдирилмясиня 
ясасланыр.  

Щяр ики йолун ролу вя ящямиййяти игтисадиййатын инкишафынын 
бцтцн тарихи бойу, истещсалын вязиййятини, истещсал эцжляри вя истещсал 
мцнасибятляринин сявиййясини, игтисади вя елми-техники потенсиалын миг-
йасларыны, сийаси, игтисади вя сосиал амиллярин мцряккяб тясирини якс 
етдиряряк дяйишмишдир. Анжаг бу просесдя интенсивляшдирмя амилляринин 
артым мейилляри эетдикжя даща нязяря чарпан олмуш вя игтисадиййатын йет-
кинлик мярщялясиндя ян мцщцм ганунауйьунлуг кими чыхыш етмишдир.  

Мцасир мярщялядя интенсивляшдирмя идаряетмянин еффективлийинин 
артырылмасынын, ясасыны идаряетмя системинин бцтцн башлыжа елементляри-
нин (кадрлар, методлар, тяшкилатлар вя технолоэийалар, просесляр, тех-
ники васитяляр) кейфиййятжя дяйишдирилмясинин тяшкил етдийи ян мцщцм 
йолу кими нязярдян кечирилир. Буна эюря дя идаряетмянин еффективлийи-
нин артырылмасы кими ян мцщцм игтисади вя идаряетмя проблеминин ня-
зярдян кечирилмяси щяр шейдян яввял ясас истигамятлярин фяргляндирилмя-
сини вя интенсивляшдирмя амилляринин ашкар едилмясини тяляб едир. Бу 
мясялянин щялли стратеэийа вя тактиканы, щабеля идаряетмянин интенсив 
шякилдя дяйишдирилмясинин вя онун еффективлийинин артырылмасынын планлы 
механизмини ишляйиб щазырламаьа имкан веряжякдир.  

Идаряетмянин интенсивляшдирилмяси амилляри бюйцк рянэарянэлик-
ляри иля характеризя олунурлар, онлар характерляриня вя тязащцр вахтла-
рына, фяалиййятлярин истигамятлилийиня, тясир типи вя эцжцня вя форма-
лашма мянбяляриня эюря мцхтялифдирляр. Буна эюря дя интенсивляшдирмя 
йолларыны мцяййян едяркян чохсайлы амилляр арасындан ян ящямиййятли 
оланлары, кифайят гядяр узун мцддят ярзиндя вя йа даима фяалиййят эюс-
тярянляри, идаряетмя ямяйинин еффективлийиня вя цмумян идаряетмяйя 
даща бюйцк тясир эюстярян амилляри фяргляндирмяк лазымдыр.  

Бу фясилдя эюстярилди ки, идаряетмянин интенсивляшдирилмясинин ясас 
истигамятляри ики йеря бюлцнцр: елми-техники тяряггинин наилиййятляринин 
истещсалын идаря едилмясинин бцтцн елементляриня тятбиг едилмяси вя ре-
сурслардан цмумдцнйяви истифадя олунмасынын йахшылашдырылмасы. Ин-
тенсивляшдирмяйя йол ачан вя бунунла да идаряетмянин еффективлийинин 
артырылмасыны тямин едян амилляри мящз бу истигамятляр цзря фярглян-
дирмяк лазымдыр.  
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Биринжи истигамяти - елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян ида-
ряетмядя истифадя олунмасы – йахшы оларды ки, ЕТТ-нин тяркиб щиссяляри 
олан елм вя техника нязярдян кечирилсин.  

1. Идаряетмя сащясиндя елми тядгигатларын нязяри вя практики ящя-
миййятлилийинин дяринляшдирилмяси, сферасынын эенишляндирилмяси вя ком-
плекслилийинин артырылмасы. Хцсуси щалда, еффективлийин артырылмасынын ян 
мцщцм амили идаряетмя нязяриййяси проблемляринин ишляниб щазырлан-
масыдыр. Бу проблемляр даиряси йахшы танышдыр, анжаг онларын арасында 
ашаьыдакылары фяргляндирмяк лазымдыр: идаряетмя системляринин гурул-
масынын нязяриййя вя методолоэийасынын тякмилляшдирилмяси; гярарлар 
нязяриййясинин инкишаф етдирилмяси, хцсусиля онларын кейфиййятинин кя-
миййятжя гиймятляндирилмяси, вахт амилинин тясиринин нязяря алынмасы, 
гярар гябулу заманы рискя йол вермя дяряжясинин мцяййян едилмяси 
цзря идаряетмя механизми вя методларынын тякмилляшдирилмяси. Нязяри 
проблемляр арасында идаряетмянин еффективлийинин гиймятляндирилмяси 
мцщцм йер тутур. Идаряетмя щeйятинин вя хцсусиля дя рящбярлярин фяа-
лиййятинин обйектив гиймятляндирилмяси, идаряетмя просесляринин мо-
делляшдирилмяси вя идаряетмя сащясиндя тяжрцбя нязяриййяляри сых шякилдя 
бу истигамятля баьлыдыр.  

Идаряетмя нязяриййяси проблемляринин ишляниб щазырланмасы онун 
ганунларынын, ганунауйьунлуглары вя принсипляринин дярк олунмасы 
дяринлийи иля ялагядардыр ки, бу да тяшкилатда мцсбят кейфиййят дяйишик-
ликляри, идаряетмянин даща мцряккяб проблемляринин щяллинин информа-
сийа-технолоъи, методики вя кадр тяминаты, идаряетмянин елми-техники 
тяряггийя чеврилмяси цчцн зярури илкин шяртляр йарадыр.  

Идаряетмядя елми-техники тярягги онун тяшкил едилмясинин йахшы-
лашдырылмасында ифадя олунур вя буна да ашаьыдакы амиллярин интенсив-
ляшдирилмяси иля наил олунур: 

- идаря олунан обйектлярин спесификлийинин нязяря алынмасы иля ида-
ряетмя функсийалары тяркибинин елми ясасландырылмасы; 

- истещсал структурунда кейфиййят дяйишикликляриня уйьун олараг 
идаряетмянин мцтярягги тяшкилати форма вя структурларынын тятбиг 
едилмяси; 

- идаряетмядя ямяйин елми тяшкилинин тятбиг едилмяси; 
- ишчилярин идаряетмядя иштиракынын тямин олунмасы формаларынын 

инкишаф етдирилмяси; 
- техники васитялярдян, информасийа тяминатындан истифадя олун-

масынын мцтярягги тяшкилати формаларынын тятбиг едилмяси вя с.  
Бу амиллярин щярякятя эятирилмяси идаряетмя сферасында жанлы вя 

маддиляшмиш ямяйя гянаят едилмясиня имкан йарадыр, идаряетмя фяа-
лиййятинин тяшкилати сявиййясининн артмасына эятириб чыхарыр, идаряетмя 
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щалгаларынын вя айры-айры вязифяли шяхслярин ишиндя дягиглийин вя кон-
кретлийин тямин олунмасы щесабына онун тяркибини зянэинляшдирир, ида-
ряетмя системинин дайаныглылыьы вя етибарлылыьынын артырылмасына йол ачыр. 
Мясялян, ямяйин елми тяшкилинин тятбиг едилмяси идаряетмянин бцтцн 
щалгаларынын мягсядйюнлц шякилдя гаршылыглы фяалиййятини, ямяйин сямя-
рялилийинин артырылмасыны вя онун артыг, обйектив зярурят кясб етмяйян 
хяржляринин азалдылмасыны тямин едян тяшкилати мцнасибятляринин йара-
дылмасына имкан верир. Ишчилярин истещсалын идаря едилмясиндя иштиракы-
нын тяшкилати формаларынын инкишаф етдирилмяси няинки онларын йарадыжы 
фяаллыьыны йцксялдир, щямчинин тясяррцфат щалгалары вя истещсал рящбярля-
ринин онларын ямяйинин нятижяляриня эюря мясулиййятини дя артырыр. Ня-
тижя етибариля, идаряетмя тясирляринин кейфиййяти, оперативлийи вя гянаят-
лилийи йени сявиййяйя йцксялир.  

Идаряетмя сащясиндя елми тядгигатларын дяринляшмясинин тясири 
онун технолоъи вя информасийа тяминатлылыьынын йахшылашмасында да 
тязащцр едир. Идаряетмянин еффективлийиня бирбаша тясир эюстярян интен-
сивляшдирмянин ян мцщцм амилляри ашаьыдакылардыр: 

- идаряетмянин мцтярягги нцмуняви гярар вя проседурларынын 
тятбиг едилмяси; 

- идаряетмя просеси технолоэийасынын лайищяляшдирилмяси вя елми 
ясасландырылмасы; 

- гярарларын ишляниб щазырланмасы вя йериня йетирилмясинин тяшкил 
едилмясинин мцтярягги методларынын тятбиг едилмяси; 

- идаряетмя просесинин информасийа тяминатынын кейфиййятинин ар-
тырылмасы. 

Бу амиллярин тясиринин нятижяси гябул олунан идаряетмя гярарлары-
нын кейфиййятинин артмасы, еляжя дя онларын вахтлы-вахтында ишляниб ща-
зырланмасы вя реаллашдырылмасы цзря ямяк вя вахт мясряфляринин азал-
масыдыр.  

Идаряетмя методлары системинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя 
елми тядгигатларын щяйата кечирилмяси идаряетмянин еффективлийинин, щяр 
шейдян яввял, идаряетмя тясирляринин даща йцксяк дяряжядя ясасланды-
рылмасы, оперативлийи вя игтисадилийи щесабына артырылмасына да имкан 
йарадыр. Бурада планлашдырманын, стимуллашдырманын вя коммерсийа 
щесаблашмасынын тякмилляшдирилмяси, идаряетмя ишчиляринин сялащиййятля-
ринин, щцгуг вя ющдяликляринин регламентляшдирилмяси, инструктив (тяли-
мат) вя норматив тяминатын йахшылашдырылмасы, вязифяли шяхслярин вя ида-
ряетмя органларынын тядбирляри вя мясулиййят нювляринин дягиг шякилдя 
мцяййян едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Идаряетмянин сосиал-
психолоъи методларынын инкишафы ямяк коллективляриндя сосиал шяраитин 
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йахшылашдырылмасы, идаряетмя ямяйинин йарадыжы характеринин эцжлян-
мясиня вя нятижя етибариля онун еффективлийинин артырмасына йол ачыр.  

Идаряетмя елминин наилиййятляринин тятбиг едилмяси идаряетмя сис-
теминин кадрлар кими мцщцм елементинин дя кейфиййятжя дяйишмясини 
стимуллашдырыр. Бу истигамятдя интенсивляшдирмянин ясас амилляри ашаьы-
дакылардыр: 

- идаряетмя кадрларынын щазырлыг кейфиййятинин артырылмасы; 
- ишчилярин ихтисасларынын артырылмасы вя идаряетмя апаратынын ихти-

сас вя пешя структурунун йахшылашдырылмасы; 
- кадрларын сечилмяси вя йерляшдирилмясинин йахшылашдырылмасы; 
- идаряетмя системи ишчиляринин онлара тапшырылмыш ишлярин, вязифяля-

рин вя идаряетмя функсийаларынын йериня йетирмяси цзря мясулиййятинин 
артырылмасы; 

- рящбярлик тярзинин тякмилляшдирилмяси; 
- идаряетмя ямяйи вя идаряетмя мядяниййятинин йцксялдилмяси. 
Бу амиллярин тясири алтында идаряетмя сферасында идаряетмя щейя-

тинин даща йцксяк сяриштялилийи вя онлар тяряфиндян пешя вя ихтисас щазыр-
лыьына уйьун эялян функсийаларын йериня йетирилмяси щесабына ямяк 
просесляринин кейфиййяти йцксялир. Ейни заманда идаряетмя вязифяля-
ринин йериня йетирилмяси цзря вахта гянаят едилмясиня наил олунур, беля 
ки, сящв вя хяталарын азалмасы цзцндян онун иткиляри дя азалыр.  

1. Инетенсивляшдирмядя бу амиллярин реаллашдырылмасы кадрларын 
щазырланмасы вя йенидян щазырланмасы шябякясинин йарадылмасыны вя 
даими олараг тякмилляшдирилмясини, идаряетмя щейяти иля апарылан бцтцн 
ишя тяшкилати вя методики рящбярлик сявиййясинин артырылмасыны тяляб едир.  

2. Идаряетмя сферасында идаряетмя ишчиляринин имканларыны вя ида-
ряетмя тясирляри сферасыны эенишляндирян мцтярягги техники наилиййятлярин 
тятбиг едилмяси интенсив ясасларда еффективлийин артырылмасынын ян 
мцщцм истигамяти кими чыхыш едир. Буна ашаьыдакы ясас амиллярин ре-
аллашдырылмасы имкан йарадыр: 

- идаряетмя ямяйинин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылма-
сыны тямин едян йцксяк еффектив техники васитялярин тятбиг едилмяси; 

- идаряетмя системляриндя машын вя аваданлыглардан истифадя 
едилмясинин техники-истисмар имканларынын эенишляндирилмяси; 

- автоматлашдырылмыш идаряетмя системляринин йарадылмасы вя 
тякмилляшдирилмяси; 

- техники васитялярин кюмяклийи иля щялл олунан оптималлашдырма 
мясяляляринин кямиййяти вя хцсуси чякисинин артырылмасы. 

Идаряетмя ямяйинин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы 
нятижясиндя онун характер вя тяркиби ящямиййятли дяряжядя дяйишир: 
онун дахилиндя яталятли, гейри-йарадыжы ямялиййатларын пайы азалыр, йа-
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радыжы ишляр эцжлянир. Идаряетмя гярарларынын гябулу цчцн зярури олан 
кейфиййятли информасийанын вахтлы-вахтында ялдя едилмяси истещсал про-
сесиндяки арзуолунмаз дяйишикликлярин гаршысыны алыр. Бир чох идаряетмя 
функсийаларынын автоматлашдырылмасы идаряетмя фяалиййятинин мяркяз-
ляшдирилмясини даща ардыжыл шякилдя щяйата кечирмяйя, хцсусиля, фун-
ксионал идаряетмя апаратлары сехляриндян чыхармаьа вя ону ири истещсал 
завод идарячиликляриндя мяркязляшдирмяйя имкан верир. Бу, идаряетмя 
апаратынын сахланылмасы цзря мясряфляря бирбаша гянаят едилмясиня эя-
тириб чыхарыр.  

Икинжи истигамят – идаряетмянин ямяк, материал вя малиййя ре-
сурсларындан истифадя едилмясинин йахшылашдырылмасы – интенсивляшдирмя-
нин истигамяти иля ян сых шякилдя баьлыдыр. Иш ондадыр ки, елм вя техника 
тяряфиндян йарадылмыш обйектив илкин шяртляр еффективлийин артырылмасы 
цчцн тякжя идаряетмя системинин бцтцн елементляринин кейфиййят шякил-
дяйишмяси имканы йох, щямчинин гянаятлилик, йяни мясряфлярдян истифадя 
олунмасынын йахшылашдырылмасы нятижясиндя идаряетмя фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси цзря ресурс мясряфляринин азалдылмасы имканыны да 
мцяййян едир. Идаряетмядя бцтцн ресурс нювляриня гянаят едилмясини 
ямяйя гянаят едилмяси кими нязярдян кечирмяк олар. Чцнки бу исти-
гамят дя интенсив ясасларда идаряетмянин еффективлийинин артырылмасыны 
тямин едир.  

Бу истигамятин еффективлийя билаваситя тясир эюстярилмясини тямин 
едян ясас амилляри ашаьыдакылардыр: 

1. Ямяк ресурсларындан ян йахшы шякилдя истифадя олунмасы сащя-
синдя: 

 идаряетмя кадрларынын ихтисас вя пешякарлыг имканларындан 
даща там истифадя олунмасы; 

 иш вахтындан сямяряли вя там истифадя олунмасы; 
 кадрларын структур тяркибинин йахшылашдырылмасы; 
 идаряетмя ишчиляринин ямяйинин онун ижтимаи нормал сявиййясиня 

гядяр интенсивляшдирилмяси; 
 идаряетмя ямяйи цзря ƏET-ин тятбиг едилмяси. 
2. Мадди ресурслардан ян йахшы шякилдя истифадя олунмасы сащя-

синдя: 
  идаряетмя просесляринин интенсивляшдирилмяси щесабына техники 

васитялярин бцтцн комплексиндан даща там истифадя олунмасы; 
  йенидян фяалиййятя башлаyан щесаблама вя тяшкилати техниканын 

мянимсянилмясинин сцрятляндирилмяси; 
  идаряетмя гярарларынын гябулу цчцн зярури олан информасийа-

лардан истифадя едилмясинин йахшылашдырылмасы; 
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  идаряетмя системиндя истифадя олунан биналардан, истещсал мей-
данларындан вя аваданлыгларындан истифадя едилмясинин йахшылашдырыл-
масы. 

3. Малиййя ресурсларындан истифадя олунмасынын йахшылашдырылмасы 
сащясиндя: 

  идаряетмя ишчиляринин ямякщаггы фондундан сямяряли истифадя 
едилмяси; 

 жари сахлама вя ейни заманлы мясряфляр цзря айрылан вясаитя гя-
наят; 

 игтисади стимуллашдырма фондларындан сямяряли истифадя олун-
масы. 

Амиллярин мащиййяти вя гаршылыглы тясир характери даими дейилдир 
вя идаряетмя системинин инкишафы шяраитиндя дяйишир. Буна эюря дя 
амиллярин ашкар едилмяси, тящлили вя онлардан комплекс истифадя едил-
мяси юзцндя ишин, идаряетмянин еффективлийинин планауйьун шякилдя ар-
тырылмасына истигамятлянмиш, хцсусиля мцщцм мярщялясини якс етдирир. 
Амиллярин тящлилиня вя истещсалын идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси 
йолларынын ишляниб щазырланмасына системли, комплекс йанашма мцщцм 
ящямиййят кясб едир.  
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XVI ФЯСИЛ. МАРКЕТИНГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
СТРАТЕЪИ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ  

КОНСЕПСИЙАСЫ 
 

§ 16.1. Маркетинг – коммерсийа фяалиййятинин  
методолоъи ясаслары кими 

 
Йухарыдакы суалларда биз коммерсийа фяалиййятинин ясас истига-

мятлярини вя онун формалашмасына тясир эюстярян проблемляри шярщ ет-
дик. Лакин хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа фяалиййятини 
щяйата кечирмяк тякжя тясяррцфатчылыьын игтисади методлары иля дейил, ей-
ни заманда истещсалын вя коммерсийанын базар механизминин сцрят-
ляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси иля дя баьлыдыр. Бу уйьунлуг ком-
мерсийа фяалиййятинин эяляжяк тякмилляшдирилмяси, коммерсийа фяалиййя-
тинин сявиййясинин йцксялдилмяси иля дейил, бцтювлцкдя истещсал вя ти-
жарятдя коммерсийа мцнасибятляринин активляшмяси иля ялагядардыр. Бу 
да юз нювбясиндя базар проблемляринин щялли принсиплярини, йени йанаш-
малары тякмилляшдирмяйи, марктеинг принсипляри вя методлары ясасында 
йанашмалары тяляб едир. Мялумдур ки, маркетинг базар фяалиййяти 
сферасына мяхсус олан бир анлайышдыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 
маркетинг анлайышы ващид бир мязмуна аид едилян анлайыш олмайыб, 
мцхтялиф алимляр, тядгигатчылар вя мцяллифляр тяряфиндян бир-бириня 
уйьун вя бязян фяргли тяйинатлар верилмишдир. Лакин дярслик цчцн там 
олмаса да, бу анлайышларын бязиляринин гыса характеристикасыны вермяк 
йериня дцшярди. Щям дя тялябяляря айрыжа маркетинг дярсинин ке-
чирилмясини нязяря алараг бизя беля эялир ки, онун эениш шярщиня ещтийаж 
йохдур. 

Маркетинг анлайышы бязи щалларда даща эениш формада тижарят вя 
базар фяалиййятинин функсийасы кими, идаряетмя функсийасы кими, идаря-
етмянин базар консепсийасы кими, сащибкарлыг дцшцнжяляри кими дяйяр-
ляндирилир. АБШ Маркетинг Ассосиасийасынын Низамнамясиндя мар-
кетингя верилян анлайышда маркетинг – мал кцтляси вя хидмят истещса-
лында алыжылара вя истещлакчылара малларын эюндярилмяси кими дяйярлян-
дирилир. Йяни бу анлайышда маркетинг – мал тядавцлц системиндя эениш 
мянада тижарят фяалиййяти кими гиймятляндирилир. Бюйцк Британийа Ида-
ряетмя Институту ися маркетинги идаряетмянин бир йарадыжы функсийасы 
вя истещсалын эенишлянмяси вя ящали тялябатынын юдянилмясини тямин ет-
мяк мягсядиля тядгигатын апарылмасы вя ишлянмяси кими, сатыш вя истещ-
сал арасында ганунауйьунлугларын йарадылмасы формасы кими, сон ис-
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тещлакчылара эениш мал кцтляси сатылмасы нятижясиндя эялир ялдя едилмяси 
истигамяти кими дяйярляндирилир. Ялбяття, бу анлайыш бир гядяр дар ан-
лайыш олса беля, идаряетмянин бир функсийасы кими бахылса беля, бу ан-
лайышда маркетингин мягсяди вя зярурилийи дцзэцн йер алмышдыр. 

Танынмыш маркетологлардан бири Ливитски маркетинг анлайышы ал-
тында фирманын тясяррцфаты щаггында информасийа топланмасы вя о ин-
формасийадан тялябата уйьун олараг лазым олан маллары истещсал ет-
мяк вя алыжыйа ютцрмяк вя хидмят етмяк кими гиймятляндирмишдир.  

Идаряетмя цзря Америка мцтяхяссиси Дракерин фикринжя, марке-
тинг истещсалын лайищяляшдирилмяси вя планлашдырылмасына тясир эюстярян 
бир васитя кими сатышы вя хидмяти тямин етмялидир. Дцнйа тяряфиндян та-
нынмыш маркетинг тядгигатчысы Ф.Котлер эюстярмишдир ки, «маркетинг – 
мцбадиля йолу иля инсан тялябатыны юдямяйи тямин едян фяалиййят 
нювцдцр. Ф.Котлер йухарыдакы анлайышы вермякля йанашы, маркетингин 
бцтцн тяшкилатлар – коммерсийа, гейри-коммерсийа тяшкилатларына 
мяхсус олан универсал фяалиййят формасы олдуьуну гейд едир. Еванс вя 
Берман Ф.Котлерин бу тяйинатыны гябул едяряк билдирирляр ки, марке-
тинг мал вя хидмят тяшкилатларынын, инсанларын, сащялярин, реэионларын вя с. 
мцбадиля йолу иля щяйата кечирмяк цчцн мала тялябаты эюрмяк вя 
идаря етмяк кими баша дцшцлмялидир. Маркетинг идейаларынын тяблиьат-
чыларындан олан Американын мцхтялиф игтисадчылары Крисен, Пошу, Ол-
дерсон, Кокс вя башгалары эюстярирляр ки, маркетинг капиталист жя-
миййятинин кцтляви истещлак жямиййятиня чеврилмясиня йардым едир. Ру-
сийа алимляриндян Русийа Елмляр Академийасынын щягиги цзвляри Ка-
пустин İ.İ., проф. Орлов А.В., Соловйов Б.С. вя диэярляринин маарке-
тингя вердикляри анлайышлары гисмян йухарыда верилмиш анлайышлара бян-
зядийи цчцн онларын тящлилиня ещтийаж йохдур. Маркетингя системли йа-
нашаркян беля бир фикря эялмяк олар ки, онларын маркетингя вердийи 
анлайыш мцряккяб сосиал-игтисади щадисяляр кими систем тящлилин мяг-
сяд-програм методу ясасларында идаря едилмяси, гярарларын гябулу вя 
щямин гярарларда конкрет игтисадиййатда баш верян дяйишикликлярин 
нязяря алынмасы вя бунун цчцн идаряетмя нязяриййясиндян рийази-
статистик методлардан, програмлашдырмадан, сосиал-психолоъи, тяшкилати 
методлардан, планлашдырма вя системляшдирмядян, базарын тящлили, 
прогнозлашдырылмасы, тялябат вя тяляб вя бунларын формалашмасында ис-
тифадя едилян бир форма кими гябул едилир. Бурадан бир нечя суал мей-
дана чыхыр. Индики шяраитдя маркетингин мащиййяти няйи мцяййян-
ляшдирир? Онун мягсяди  вя функсийасы нядян ибарятдир? Маркетинг 
коммуникасийасы щансы предметдян ибарятдир? Мцасир шяраитдя мар-
кетингдя щансы елмлярдян истифадя етмяк мягсядяуйьундур? Бцтцн 
эюстярилянляри нязяря алараг бизя беля эялир ки, цмумиляшдирилмиш шякилдя 
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маркетинг анлайышы алтында эюстярилян даща мягсядяуйьун ашаьыдакы 
анлайыш мал йеридилишини максимум сурятдя тямин едян сянайе вя 
тижарятин комплекс эенишлянмясини тямин едян систем кими вя гайдасы 
кими анлашылмасы дцзэцн оларды. Бизя беля эялир ки, верилян бу тяйи-
натлары маркетингин мащиййятини, идаряетмянин фяалиййяти кими дяйяр-
ляндирмяк дцзэцн оларды.Маркетинг системини эениш вя дар мянада 
характеризя едяк. 

Эениш мянада базарын тящлили, мал истещсалы вя тижарят системиндя 
баш верян игтисади мцнасибятляр системи кими бахылмалыдыр. Дар мя-
нада ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 

1. Мцнтязям олараг тяляб, тялябат вя истещлакын вязиййяти вя ди-
намикасы щаггында, еляжя дя базарын хцсусиййятляри истещсалын вя саты-
шын вязиййятиня даир апарылан систематик учота вя онун ясасында гябул 
едилян конкрет тясяррцфат гярарларына ясасланмалыдыр. 

2. Истещсалын, çeşidin, тялябин, тялябатын, еляжя дя базарын хцсу-
сиййятляринин бцтювлцкдя истещсал-сатыш сферасынын, структуру вя дина-
микасына максимум уйьунлашдырылмалыдыр. 

3. Реклам, тижарят, гиймят сийасяти, мал йеридилишинин учоту вя 
нязарят васитясиля тялябя, базара, истещлакчыйа щяртяряфли тясиринин тямин 
едилмяси.  

Адлары чякилян функсийалар вя принсиплярин маркетинг васитясиля  
йериня йетирилмяси мцяййянляшдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир 
игтисади ядябиййатда маркетинг щаггында ващид бир фиикир олмадыьы 
кими, еляжя дя маркетинг функсийасы щаггында цмуми бир фикир йох-
дур. Лакин мювжуд ядябиййаты тящлил едяркян маркетингин ашаьыда ад-
лары чякилян функсийаларыны хцсуси гейд етмяк олар. 

1. Тядгигат функсийасы. 
2. Малларын чешиди вя кейфиййятинин планлашдырылмасы. 
3. Сатыш вя бюлэц. 
4. Реклам вя сатышын планлашдырылмасы. 
Ялбяття, маркетинги бу шякилдя тяснифляшдирмяк цмуми характер 

дашыйыр. Лакин онларын щансы органлара табе олмасы, щансы сащяляря 
мянсуб олмасы онларын мязмунуна тясир эюстярмяйя билмяз. Марке-
тинг функсийасынын мязмуну мювжуд ардыжыллыгла эениш тящлил едилмиш, 
маркетинг функсийасынын йери вя ролу цзря лазыми дяряжядя тящлил апа-
рылмышдыр. Маркетинг тящлили пяракяндя вя топдансатышда фяргли хцсу-
сиййятляря маликдир. Маркетинг тядгигатларынын ясас обйектляриндян 
бири мал йеридилишидир. Адяти формада щяйата кечирилян мал йеридилишиня 
сатышын каналлары: топдан тижарят мцяссисяляринин тяшкили, истещлакчы кими 
мцяййянляшдирилмишдир. Яэяр бирбаша ялагя йарадараг коммерсийа 
мцяссисяляринин сайы азалыр вя бу ялагя истещсал – пяракяндя тижарят 
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схеми цзря кечирилирся, бу систем совет дюврцнцн идаряетмя системиндя 
даща эениш истифадя олунурду. Щал-щазырда базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя истещсалчы вя истещлакчы мцстягил олараг даща сямяряли алтернатив 
ялагя блокларындан бирини сечмяк щцгугуна маликдир. 

Топдан тижарят системиндя маркетингин ролу юз яксини онун 
функсийаларында тапыр. Она эюря дя чалышаг бу сащянин маркетинг 
функсийаларыны мцяййянляшдиряк вя бунлар ичярисиндя щансы цмуми 
функсийалар дяйяриндя чалышдыьыны, щансыларынын ися диэярляриня трансфер 
едилдийинин уйьунлашдырылдыьыны мцяййян едяк. Тящлил эюстярир ки, топ-
дан тижарятдя ясас дяйишян функсийалара тядгигат функсийалары дахилдир. 
Галан функсийалар мал чешидинин планлашдырылмасы вя кейфиййятинин йах-
шылашдырылмасы, сатыш вя бюлэц функсийасы, реклам функсийасы, сатышын сти-
муллашдырылмасы, трансферсайа уйьунлашдырылмасы вя идаряетмя харак-
теризя олунур. Топдан тижарятдя йериня йетирилян коммерсийа вя истещ-
сал функсийалары мювжуддур. Бу жцр йанашмалар эюстярир ки, тядгигат 
функсийасы юзцнц, ясасян базарын вя онун конйуктурунун тящлилиндя 
якс етдирир. Сатыш вя бюлэц функсийалары юз яксини ашаьыда адлары гейд 
едилян коммерсийа функсийаларында тапыр: 

а) малларын топдан сатышы; 
б) тясяррцфат ялагяляринин тядгиги; 
ж) мцгавиля ялагяляринин щяйата кечирилмяси; 
ч) мал ресурслары иля маневр едилмяси; 
д) hцгуги вя иддиа гайдаларынын щяйата кечирилмяси; 
е) пяракяндя тижарятя ялавя хидмят едилмяси. 
Бунларла йанашы, топдан тижарятдя бязи истещсал функсийалары да 

(малларын дашынмасы, йерляшдирилмяси, сахланмасы, йыьылмасы, марка-
ланмасы, чешидляшдирилмяси, сортлашдырылмасы) йериня йетирилир.  

Мал чешидинин вя кейфиййятинин планлашдырылмасы функсийасы мцяй-
йян мянада адлары ашаьыда гейд едилян коммерсийа функсийалары тяря-
финдян щяйата кечирилир: 

1. Тялябнамялярин вя сифаришлярин топланмасы вя верилмяси; 
2. Топдан мал алышынын щяйата кечирилмяси;  
3. Истещсал чешидинин тижарят чешидиня чеврилмяси;  
4. Мал чешидинин оптималлашдырылмасы вя кейфиййятинин йахшылаш-

дырылмасы мягсядиля истещсала тясир эюстярилмяси; 
5. Ялавя мал ресурсларынын ахтарылыб тапылмасы вя мал дювриййя-

синя жялб едилмяси; 
6. Йармаркаларын тяшкили вя апарылмасы. 
Реклам вя сатышын стимуллашдырылмасы системиндя маркетинг 

мцяссисянин истещсал етдийи, сатдыьы маллары, йериня йетирдийи хидмятин 
реклам едилмясиндя якс етдирир. Беляликля, маркетингин щяр бир функси-
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йасыны коммерсийа функсийасынын цмуми мяжмуунда эюрмяк олар. 
Ялбяття, адлары чякилян маркетинг елементи там олмадыьына эюря мар-
кетинг системинин мязмунунун там ачылмасына имкан вермир. Мцяс-
сисянин маркетинг системиня кечирилмяси илк нювбядя онларын идаря едил-
мясинин тяшкили, технолоъи дяйишикликляр, ясассыз там дяйишикликлярин баш 
вермясини тяляб едир. Бу дяйишикликляр ясасян топдан тижарят мцясси-
сяляриндя баш верир. Бу да проблемлярин чох дягиг тящлили цчцн аша-
ьыдакы кими эюстярилир вя бунун цч вариантда тящлил едилмяси мягсядя-
уйьун щесаб олунур. 

1-жи мярщялядя дягиг фяалиййят эюстярян штат жядвяли цзря бязи 
дяйишикликлярин олмасы; 

2-жи мярщялядя йени структур вя бу структура маркетинг шюбяси-
нин дахил едилмяси; 

3-жц мярщялядя маркетингя ясасланан йени структурун йарадыл-
масыдыр. 

Ялбяття, йени структур маркетинг системи ясасында планлашдырма 
просесиндя кюклц дяйишикликлярин апарылмасыны тяляб едир. Базарын сатыш 
системинин мал истещсалынын характеристикасы, рягабят, малларын бюлцш-
дцрцлмяси, рекламын, чякилян хяржляр, эялир, рентабеллик вя башга игти-
сади эюстярижиляр тящлил едилир вя бурахылан нюгсанлар мцяййянляшдирилир, 
эяляжяк фяалиййят истигамятиндя бу жцр нюгсанларын бурахылмаmaсы 
цчцн тядбирляр планы щазырланыр. Бунларла йанашы, мотивасийалы тящлил, 
харижи ялагяляр, маркетинг, бейнялхалг тижарят маркетинги вя с. цзря 
тящлилин апарылмасы ясасында маркетинг стратеэийасы щазырланмалыдыр. 
Бу сырада мягсядин формалашмасы вя гаршыда дуран вязифялярин мцяй-
йянляшдирилмяси вя бунлар ясасында конкрет маркетинг програмы ща-
зырланмалыдыр. Бцтцн бу эюстярилянлярдян беля бир нятижяйя эялмяк олар 
ки, сащибкарлыг бизнеси, коммерсийа, маркетинг, тижарят вя с. бу кими 
анлайышлар бир-бири иля гаршылыглы ялагядя мювжуддур вя комплекс шя-
килдя бир-бири иля ялагядя щяйата кечирилдийи тягдирдя мцсбят нятижянин 
ялдя едилмяси мцмкцндцр.  

 
§ 16.2. Маркетинг тядгигатлары стратеэийасынын  

ясас истигамятляри 
 

Маркетингин тядгиги – базар, рягибляр, истещлакчылар, гиймятляр, 
мцяссисянин дахили потенсиалы щаггында мялуматларын маркетинг гя-
рарларынын гябулуну мцшайият едян гейри-мцяййянлийин азалдılмасы 
мягсядиля топланмасы, ишлянмяси вя тящлилидир. Цмуми елми вя аналитик-
прогноз методлары беля тядгигатларын ясасы, информасийа тяминатынын 
мянбяляри ися – кабинет вя сяййар тядгигатларын нятижяляридир.  
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Маркетингин тядгигинин нятижяси мцяссисянин стратеэийа вя тактика-
сынын сечилмяси вя реаллашдырылмасы заманы истифадя едилян конкрет 
ишлямялярдир.  

Базарын тядгиги – маркетинг тядгигатларында ян эениш йайылмыш 
истигамятдир. Мцтяхяссислярин гейд етдийи кими, базар тядгигатлары ол-
мадан, базар фяалиййяти, базарын сечилмяси, сатыш щяжминин мцяййян 
едилмяси, базар фяалиййятинин прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасы 
иля баьлы мцщцм гярарларын гябулу цчцн зярури олан бцтцн инфор-
масийалары топламаг, тящлил етмяк вя мцгайися етмяк гейри-мцмкцн-
дцр. Базар тядгигаты обйектляри кими, базарын инкишафы мейили вя про-
сесляри, о жцмлядян игтисади, елми-техники, демографик, еколоъи, ганун-
верижи вя башга амиллярин дяйишмяляринин тящлили, щабеля базарын струк-
тур вя жоьрафийасы, щяжми, сатыш динамикасы, базар манеяляри, рягабятин 
вязиййяти, йаранмыш конйуктур, имкан вя рискляр чыхыш едир.  

Юлкядя бир чох мцяссисяляр базар чятинликляри иля цзляширляр. Он-
ларын рящбярляри вар эцжляри иля даим дяйишян истещлакчы мцнасибятляри 
вя мящдудлашан малиййя ресурслары чярчивясиндя мцбаризя апарырлар. 
Гаршысында йаранмыш олан проблемлярин чюзцлмяси заманы фирмалар 
щямишя маркетингя мцражият едирляр. Маркетинги истещлак маллары 
(хцсусян дя узунмцддятли истифадя олунан маллар) вя сянайе ава-
данлыглары истещсал едян фирмалар даща сцрятля мянимсяйирляр. Полад, 
кимйа мящсуллары, каьыз вя с. кими мящсул истещсалчылары маркетингя 
даща эеж мцражiят едибляр. Мцасир маркетингдян ящалийя спесифик хид-
мят эюстярян мцяссисялярдян олан авиаширкятляр, банклар да истифадя 
едирляр. Тякжя ири ширкятляр дейил, еляжя дя орта вя кичик мцяссисяляр дя 
фирманын фяалиййят еффективлиyинин йцксялдилмясиндя маркетинг сийа-
сятинин щазырланмасынын зярури олдуьуну анламышлар. Тяяссцфляр олсун 
ки, бир чох щалларда мцяссися ифлас щяддиндя оланда даща йахшы мар-
кетинг идейалары йараныр. Амма щяйат бюйцк мцяллимдир вя щяр шейи 
юз йериня гойур.  

 Маркетинг- эюрцндцйц кими, щям дя бизнесменлярин саьгалма 
цсулудур. Бу ширкятин базар фяалиййятини, рягабятгабилиййятлийини вя 
йцксяк еффективлийини тямин етмяк мягсядиля ян мцасир расионал идаря-
етмя вя тяшкилати методларындан дцзэцн истифадяни тяшкилетмя сисtе-
мидир. Бунун цчцн ашаьыдакы васитялярин кюмяйиндян истифадя едилир: 

-истещсал вя сатыш (еляжя дя ихраж) цчцн йцксяк еффектли елмтутум-
лу мящсулларын, технолоэийа вя хидмятлярин кяшфи вя ихтирасында йени 
фuндаментал елми-тядгигат ишляринин истифадяси; 

- базарын цмумтясяррцфат вя ямтяя конйунктурунун вязиййя-
тинин вя инкишаф перспективляринин щяртяряфли юйрянилмяси, истещлакчыларын 
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реал тялябат вя тялябляри щаггында дягиг информасийаларын ялдя едил-
мяси; 

-мящсулларын истещсалынын вя реализасиyасынын базарын ян сон вя 
перспективли тялябатларына йюнялдилмяси, истещсал олунмуш мящсулун вя 
елми нятижялярин цнванлыьына риайят олунмасы; 

-базара, онун тялябатынын формалашмасына фяал тясир етмяк вя са-
тышы стимуллашдырмаг; 

-жямиййятин щяйат сявиййясинин артмасында онун цзвляринин тяля-
батларынын там вя щяртяряфли юдянилмясини тямин етмяк. 

Маркетингя беля йанашма онун сосиал мязмунуну, мягсядини 
вя васитялярини ящатя едир.  

Маркетингин мягсяди тялябин формалашмасы вя стимуллашмасы, 
гябул едилмиш идаряетмя гярарларынын вя фирманын иш планынын ясаслан-
дырылмасынын, щямчинин сатышын щяжминин, базар пайынын вя мянфяятин 
эенишляндирилмясинин тямин едилмясиндян ибарятдир. Бцтцн фяалиййятин 
идаря едилмясиндя маркетинг йанашманын ясас шцары белядир; «истещсал 
едилян шейляри сатмаг йох, сатылан шейляри истещсал етмяк». 

Мцяссися истещсал етмяздян яввял  конкрет алыжыларын тялябатларыны 
дяриндян юйрянмяли, маллары тякмилляшдирмяк вя бундан сонра ону 
базара чыхармалыдыр.  

Маркетинг- тящлил вя учотун елми ясасландырылмыш консепсийасы-
дыр: алыжыларын арзуларынын, конкрет базар сегментинин тялябляринин, 
алынмыш эюстярижиляря уйьун йени малын ишляниб щазырланмасы; онун са-
тышынын тяшкили системи (сатышын щявясляндирмяси, реклам тядбирляри, малын 
йеридилмя каналлары) вя с. 

Маркетинг-ейни заманда фирманын тижарят-тяжщизат фяалиййятинин 
тядгиг едилмяси сащясиндя тядбирляр комплексидир. Бурайа дахилдир: 

-истещлакчыларын юйрянилмяси; 
-истещлакчыларын базарда юзлярини апармаг мотивасийасы; 
-мящсулун тядгиги (мямулат вя йа хидмят); 
-мящсулун сатыш каналларынын вя формаларынын тящлили, щямчинин 

мцяссисянин мал дювриййясинин щяжми; 
-рягабяти юйрянмяк, рягабятин форма вя сявиййясини мцяййянляш-

дирмяк; 
-реклам фяалиййятинин хцсусиййятляринин ашкарланмасы; 
-базарда малларын йеридилмясинин ян сямяряли цсулларыны юйрян-

мяк; 
-базарда юз «тахчасыны» тапмаг вя юйрянмяк. 
Фирма рящбярлийи базары юйрянмякля ашаьыдакы информасийалары 

ялдя етмиш олур: истещлакчыларын щансы малларын даща чох алмаг истя-
мяляри щаггында, онларын гиймятляри , щансы реэионда щямин маллара 
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олан тялябин сявиййяси йцксякдир вя щарада бу мящсулун сатышындан 
даща чох мянфяят ялдя етмяк олар.  

Маркетинг комплекси. Коммерсийа мцяссисяляринин ясас ики фун-
ксийасы вардыр: маркетинг вя йенилийин тятбиги. Бизнесин мягсяди йени-
лийин тятбиги иля истещлакчы йаратмагдан ибарятдир . Мцвафиг олараг , 
маркетингин мягсяди дя бу йенилийин истещлакчыларын ещтийажыны юдяйиб-
юдямямясини вя алыжыларын она пул юдямяйя щазыр олуб олмамаларыны 
юйрянмякдян ибарятдир. Маркетинг ашаьыдакы мцщцм принсипляря 
ясасланыр: 

-базарын вя игтисади койунктурун, щямчинин мцяссисянин истещ-
сал-сатыш имканларынын дярин вя щяртяряфли тядгиги ; 

-базарын сегментляшдирилмяси; 
-фяал вя потенсиал тялябатын тялябляриня истещсалын вя сатышын чевик 

реаксийасы; 
-инновасийа; 
-планлашдырма. 
 Тядгигат мцяссисянин базарда бцтцн фяалиййятинин стратеэийа вя 

тактикасыны мцяййян етмякля, ону диэяр рягиб тяшкилатлара нисбятдя 
цстцн мювгейя малик олмасы мягсядини эцдцр. Бу сащядя ишин ясас 
щиссяси базарын конйунктур тядгигатларынын цзяриня дцшцр. Тящлиля ба-
зар тутуму, гиймятгойма сийасяти вя гиймят динамикасы, ямтяянин 
истещлак хцсусиййятляри, фирма тяряфдашларынын тясяррцфат вя харижи игти-
сади сферада ишин тяшкили хцсусиййятляри вя методлары, сатыш каналлары, 
сатышын вя коммерсийа ишинин стимуллашдырылмасы хцсусиййятляри аид еди-
лир. Мцяссисянин юзцнцн истещсал-сатыш имканлары –ямтяя чешидинин тяф-
тиши, мадди-техники тяжщизатын тяшкили юйрянилир, кадр тяркибинин струк-
туру вя онун тякмилляшдирилмя сявиййясинин, малиййя имканларынын вя с. 
тящлили апарылыр. 

 Сегментляшдирмя диэяр рягиб фирмаларла мцнасибятдя цстцнлцйц 
ялдя етмяк, юз сащибкарлыг фяалиййятинин еффективлийини артырмаг, ба-
зарда рягабят мцбащисяляриндян узаг олмаг цчцн юз профилиня уйьун, 
конкрет истещлакчылар сегменти групу сечмяк мягсядиля апарылыр. Сег-
метляшдирмя мцяссисянин хяржляринин оптималлашдырылмасына доьру 
йюнялдилир.  

Истещсал мцяссисянин мящсулунун диференсиасийасына вя фярди-
лийиня йюнялир. Бурада фйяалиййятин истещсал вя техники даирясиня, йяни 
истещсал васитяляринин тякмилляшмясиня, истещсал просесинин даща мцасир 
релсляр цзяриня кечирилмясиня тохунулур.  

Инновасийанын зярурилийи щямишя малларын тякмилляшмясиня, дяйиш-
мясиня вя йениляшмясиня, йени малларын йаранмасына, йени технолоэийа-
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ларын ишляниб щазырланмасына вя тятбиг едилмясиня, елми-тядгигат вя 
лайищя ишляринин апарылмасында юзцнц эюстярир.  

 Планлашдырма базар вя конйунктур прогнозлары ясасында истещ-
сал-сатыш маркетинг програмларынын, елми-техники наилиййятлярин инкиша-
фынын план гиймятляндирилмясинин формалашмасыны нязярдя тутур.  

Маркетинг- бир анлыг щярякят дейил, даими бир просес олуб, базар 
консепсийасынын, гиймятгойманын, базарда малларын йеридилишини, ин-
новасийанын тятбиги вя с. ишляниб щазырланмасыны вя щяйата кечирмясини 
ящатя едир. Бюйцк мцяссисялярдя ясасян щяр бир бюлмянин мцтяхяссис-
ляр групу чалышан юз маркетинг шюбяси вардыр. Бириляри тядгигат апарыб 
юйрянсинляр, истещлакчы щансы маллары алмаг истяйир; башгалары бу тядги-
гатын нятижяляриня ясасян йени маллар вя хидмятляр ишляйиб щазырлайырлар; 
цчцнжцляр фирманын йени малларын гиймятляри барядя гярарлар гябул 
едирляр; дюрдцнжцляр малларын сахланылмасы, дашынмасы вя пайланмасы 
мясяляляриня бахырлар; бешинжиляр реклама, малларын йеридилшиня, шяхси 
сатыша жаваб верирляр.  

 Маркетинг- бу вя йа диэяр формада базара аидийиййаты олан ин-
сан фяалиййятидир. Ким ки, мал сатмаг истяйир, алыжы ахтармалыдыр, он-
ларда щямин мала тялябат йаратмалы, анбарлашдырмалы, дашынмасыны 
тяшкил етмяли, гиймят сювдяляшмяляри вя с. апармалыдыр.  

 Юлкядя щяля там формалашмамыш базар юз йюнцмцнц дяйишир. 
Сатыжы базар-бу базарда сатыжылар даща бюйцк имканлара маликдир вя 
даща фяал «базар хадимляри» кими алыжылар чыхыш едир. Алыжы базары –
башга базардыр. Бурада щакимиййят алыжыларын ялиндядир вя фяаллыг эюс-
тярмяк сатыжыларын цзяриня дцшцр. Щазырда республикада мал тяклифи 
онлара олан тяляби цстялядийиндян, истещлакчы ахтармаг цчцн марке-
тингя даща çох сатыжылар мцражият едир. Истещлакчыларын тялябатыны юдя-
мяк мягсядиля гярар гябул едяркян щяр бир фирма юз маркетинг систе-
мини вя йа ону тяшкил едян мцяййян елементлярин ялагясини йарадырлар: 
ямтяя (идейалар), онун гиймяти, мяканы вя йеридилиши (сатышы). Марке-
тинг цзря мцтяхяссис эяляжяк мцштярилярин тялябатыны юдямяк цчцн бу 
цнсцрлярдян бир нюв дюрд «пи» адланан коктейл щазырламалыдыр (щяр 
дюрд цнсцр инэилис дилиндя «п» щярфи иля башлайыр-product, price, place, 
promotion).  

Маркетинг –дцзэцн истифадя едилдикдя фирма фяалиййятинин еффек-
тивлийинин артырылмасына, тядавцл хяржляринин азалдылмасына вя сатыш ба-
зарынын эенишляндирилмясиня апаран системдир. 

 Мцасир базар цчцн даим ящалинин тяляблəрiнiн юйрянилмяси вя 
юдянилмяси просеси харакетирикдир. Бу просес фирма сявиййясиндя мик-
ромаркетинги формалашдырыр. Маркетинг, щямчинин дювлят вя гейри-
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коммерсийа мцяссисяляринин дя бизнес фяалиййятинин ясас тяркиб щиссяси 
кими чыхыш едир. Маркетинг менежментин ясас тяркиб щиссяляриндяндир. 

Мцяссисянин бцтцн фяалиййяти, еляжя дя онун истещсал, елми-тех-
ники тядгигатлар, капитал гойулушу, малиййя вясаитляри вя ишчи гцввяси, 
сатыш, техники хидмят вя с.  програмлары истещлак тяляби вя онун дяйи-
шилмяси щаггында дярин биликляря ясасланыр.  

Фирманын маркетинг програмларынын вя йа онун щяр щансы еле-
ментляринин ишляниб щазырланмасы, реализасийасы вя йа йенидян бахылмасы 
цчцн мцвафиг информасийа олмалыдыр. Бу заман риск азалыр, беля ки, о 
вахта гядяр бащалы сящвлярдян гачмаг  мцмкцн олuр ки, бу сящвляр 
даща ящямиййят кясб едир. Бу заман маллар вя хидмятлярин реалииза-
сийасы заманы проблемляр йарана биляр, модификасийайа уьрайыр вя йа 
фирмайа нязяря чарпан зийан дяйяняжян базардан чыхарылыр. Истещлакчы-
ларын мянфи вя мцсбят мцнасибятлəри мцяййянляшдирилир, харижи мцщит 
амилляри тящлил едилир.  

 Маркетингин вязифяси оптимал йцксяк истещлакы йцнэцлляшдирмяк 
вя стимуллашдырмагdan ибарятдир ки, бу да юз нювбясиндя истещсалын, 
мяшьуллуьун вя мянфяятин максимум артмасына шяраит йарадыр. Жя-
миййятдя баш верян дяйишикликлярин, мейиллярин тящлили яксяр щалларда 
алыжынын алмаг истядийи ямтяяни мцяййян етмяkдя ачар ролуну ойна-
йыр. Мясялян, жинайяткарлыьын сявиййясинин артмасы кичик фирмаларын тящ-
лцкясизлийини тямин едян васитяляря тяляб йарадыр. Ишляйян гадынларын сайжа 
артмасы ишэцзар гадын палтарларынын истещсалыны инкишаф етдирир вя с.  

Беля бир фикир мювжuддuр kи, маркетологун ясас мягсяди базары 
максимум мал мцхтялифлийи иля тямин етсин вя истещлакчыйа даща эениш 
сечмя имканы версин. Истещлакчылар юз щяйат тярзлярини йахшылашдырма-
ьа, юз тялябатларынын даща чох юдянилмясиня имкан йаратмалыдырлар. 
Амма даим эенишлянян истещлакчы сечими чохлу мясряфляр тяляб едир. 
Беля тяжрцбя ямтяя вя хидмятлярин даща да бащалашмасына эятириб 
чыхарыр. Гиймятлярин артымы ися юз архасынжа истещлакчыларын реал эя-
лирляринин вя истещлакын щяжминин азалмасына səbəb olur. Бундан башга 
мал чешидинин щяддян артыг эенишлянмяси истещлакчыдан онлары танымаг 
вя гиймятляндирмяк цчцн даща чох диггят вя вахт тяляб едир, малларын 
сайынын артмасы истещлакчынын реал сечим цчцн имканларын эенишлянмяси 
демяк дейилдир. Белялилкля, базар юйрядир ки, щяр бир шейдя юлчц щиссиня 
риайят едилмялидир.  

Юлкя игтисадиййатында мцасир шяраитдя ямтяялярин расионал чешидинин 
формалашмасына бюйцк ящямиййят верилир. Лакин бу тясяррцфат стратеэи-
йасына универсал стратеэийа кими бахмаг дцзэцн олмазды, беля ки, йени 
мящсул йарадан вя ону харижи базарлара чыхармаьа чалышан фирмалар 
цчцн бу аз ялверишлидир.  
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Мал чешидинин тякмилляшдирилмяси фирманын ясас менежмент функ-
сийаларындан олуб фирманын ишиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. Щяр 
шейдян яввял бурада онун реал имканлары:истещсал, малиййя, мадди ре-
суслары, мящсулун сатыш системи, кадрларын ихтисаслашмасы вя с.нязяря 
алынмалыдыр.  

Фирманын вя базар тялябатларынын имканларынын тящлили нятижясиндя 
фирма чешид сечир, ону базарын айры -айры сегментляриня уйьунлашдырыр. 
Бунунла да щяр бир мал диэяр явязляйижи вя она рягиб маллар арасында 
базарда юз йерини тутур. Фирма сечдийи мал (хидмяти) чешидинин кей-
фиййятинин артырыlмасы цзря мягсядйюнлц иш апармаьа чалышыр. Мал че-
шиди сечяркян нязяря алынмалыдыр ки, сатыш цчцн истещсалчылар тяряфиндян 
тягдим олунан бцтцн мящсуллар кейфиййятиндян асылы олараг ашаьыдакы 
груплара бюлцнцр: яла, рягабятгабилиййятли, ашаьы, лаp ашаьы (гейри ря-
габятгабилиййятли). 

 Яла кейфиййятли мящсуллар юзцнцн техники-игтисади эюстярижиляри 
цзря мцвафиг рягиб маллардан даща цстцндцр. Бир чох щалларда бу, 
принсипжя йени мящсулдур. Бу мящсулун истещсалчысы юз мянфяятини  ба-
зарын юз щиссясиндя гиймят галдырмагла артыра биляр.  

Рягабятгабилиййятли мящсул ясасян йцксяк кейфиййятя уйьун эя-
лир, амма бязян диэяр мцвафиг маллара нисбятян орта сявиййядя дя ола 
биляр. Сон нятижядя мящсулун рягабятгабилиййяти реклам вя сатышын сти-
муллашдырмасы цзря даща еффектли маркетинг тядбирляри щесабына артыр 
вя ясасян ашаьдакы амiллярдян асылы олур: гиймятин ямяляэялмяси, са-
тышдан сонракы хидмят, реклам, сатыш каналларынын сечилмяси вя с.  

Кейфиййяти нисбятян ашağı сявиййяли мящсул- адятян диэяр рягиб 
мящсуллара нисябятян ашаьы истещлак хцсусиййятляриня малик олур. Бу 
заман фирманын базар мювгелярини горуйуб сахламасы цчцн истещсалчы 
фирма гиймятин ашаьы салынмасы стратеэийасына мцражият едир.  

Ашаьы кейфиййятли мящсул-бир гайда олараq рягабятгабилиййятли вя 
щеч бир истещлакчысы олмайан вя йа чох ашаьы гиймятя реализя олунан 
мящсуллардыр. Фирма бу заман нязяря чарпажаг дяряжядя мящсулунун 
кейфиййятини артырмалы вя йа базара йени мящсул чыхармалыдыр.  

 Мал чешидининин формалашмасы заманы фирма цчцн даща ящя-
миййятли о ола биляр ки, мящсулун щяйат дювранынын идаряедилмяси цзря 
маркетинг фяалиййятинин тяжрцбясиндян истифадя етсин. Мящсулун щяйат 
дювраны –бу малын ишляниб щазырланмасындан базарда сатылмасына гя-
дяр дюврцнц ящатя едир. Малын щяйат дювраны консепсийасы мящсулун 
йаранмасы вя сатышы, малын базара чыхарылмасындан вя базардан чыха-
рылмасына гядяр дюврц ящатя едян маркентинг стратеэийасынын ишляниб 
щазырланмасы дюврцдцр. Малын щяйат динамикасыны она олан тялябин 
щяр бир дюврцндя онун сатышынын щяжми мцяййян едир.  
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Малларын ашаьыдакы дюврляри вардыр: яняняви (тялябин давамлы ар-
тымы вя азалмасы), бум (дяб) (тялябин сцрятли артымы вя онун узун 
мцддят йцксяк сявиййядя сахланмасы); артым (тялябин сцрятли артымы вя 
ашаьы дцшмяси); мювсцмилик (тялябин илин фясилляри цзря йцксяк ся-
виййядя сахланмасында ритмлилик). 

Малларын щяйат дювранынын мцхтялифлийиня бахмайараг ашаьыдакы 
ясас мярщяляляри айырмаг олар: ишляниб щазырланма, тятбигетмя, тялябин 
артымы, йеткинлик вя тялябин дцшмяси (бющран).  

Ишляниб щазырланма дюврцндя мящсулун илкин эюстярижиляри ишляни-
лир: техники-игтисади характеристикасы, рянэи, ады, дизайны, габлашдырыл-
масы, сатышдан сонракы  хидмят вя с. Бу  дюврдя цч мягамы нязяря 
алырлар:фикирдя тутулмуш мящсул, фяалиййятдя олан вя мцшайият олунан 
мящсул.  

Тятбиг-бу мярщяля йени малын базара чыхарылмасы мярщялясидир. 
Бу мярщялядя мал истещлакчылар тяряфиндян гябул едилсин вя йа танынсын 
дейя чох вахт, реклама вя сатышын стимуллашдырылмасына пул мясряфляри 
эяряк олур. 

Тялябин артмасы- бу мярщяля малын алыжылар тяряфиндян танынмасы 
вя онун алышынын сцрятля артмасы мярщялясидир. Сатыш эенишлянир, малла-
рын диэяр модификасийалары йараныр. Тякрар вя дяфялярля алышын сайы артыр. 
Маллын мяшщурлуьу вя репутасийасы чохалыр. Бу мярщялядя ола биляр ки, 
истещсалын эцжц чатмасын, беля ки, кцтляви истещсал башлайыр, майа дяйя-
ри азалыр, амма малын гиймяти щяля йцксяк олараг галыр. Бюйцк мян-
фяят ялдя едилир. Базарда рягабят эцжлянир.  

 Мала тялябин сявиййясинин йцксяк олмасынын давамлылыьыны сах-
ламаг цчцн фирма ашаьыдакы стратеъи йанашмалардан итстифадя едя би-
ляр: 

-йенилийин кейфиййятини она йени истещлак хцсусиййятляри вермякля 
артырмаг; 

-мювжуд базарын йени сегментляриня дахил олмаг; 
- рекламларын бир щиссясини малын ялдя едилмясини стимуллашдыран 

мотивляря йюнялтмяк; 
-йени сатыш каналларындан истифадя етмяк; 
-мювжуд базарда ялавя алыжылары жялб етмяк мягсядиля вахтында 

малын гиймятини ашаьы салмаг; 
-йени базарлара чыхмаг.  
Йеткинлик мярщяляси базарын тядрижян бу малла доймасыдыр. Бу 

заман тялябин артым сявиййяси азалыр, сатышын щяжми стабилляшир. Реклам 
хяржляринин артырылмасы малын кейфиййятинин йахшылашдырылмасына, сатыш-
дан сонракы хидмятин эенишляндирилмясиня зяруриййят йараныр. Сатышын 
щяжмини сахламаг цчцн гиймятлярин ашаьы салынмасы да ола биляр. 
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Мянфяятлилик яввялки сявиййядя истещсал хяржляринин азалдылмасы щеса-
бына сахланыр. 

Бющран-бу, мала олан тялябин ашаьы дцшмясидир, сатышын щяжминин 
кяскин азалмасы вя мцвафиг олараг мянфяятин дя азалмаsыдыр. Фирма-
лар рягабят мцбаризясиндян чыхырлар вя нятижядя базарда рягиблярин 
сайы азалыр. Гиймят ашаьы дцшцр, амма бязи щалларда мярщялянин лап 
сонунда яэяр щямин малын истещсалынын азалмасы иля ялагядар олараq 
базарда тяляб тяклифи цстяляйярся, гиймятин артмасы да ола биляр. Мал юз 
щяйат дювраныны баша вурур вя йерини перспективли йени нясил маллара 
верир.  

 Белялилкля, фирманын мал сийасяти ашаьыдакы елементлярдян тяшкил 
олунмuшdур: вахтында мала дяйишикликляр едилмяли, йени малларын ща-
зырланмасы вя базара чыхарылымасы вя тяляби олмайан малларын истещса-
лынын дайандырылмасы. Малларын модификасийа едилмясинин ясас ойадыжы 
амили кими истещлакчыларын тялябатлары, иглим хцсусиййятляри, тарифляр вя с. 
ола биляр.  

Йени мящсул-бу иасещлакчыларын тамамиля йени тялябатларынын вя 
йа артыг мялум олан тялябатларын йени, даща йцксяк сявиййядя юдянил-
мясидир. 

Базарда сабит мювгейя малик олан фирмалар, практик олараг щяр 
6-7 илдян бир йени мящсулун истещсалына кечирляр. Базара йени мящсу-
лун чыхарылмасы онун сынаг сатышыны, йяни базарын бир вя йа бир нечя щис-
сясиндя тялябин мцшащидя едилмясини нязярдя тутур. Бир чох щалларда 
малларын габлашдырылмасы мцщцм рол ойнайыр. Естетик бахымдан габ-
лaшдырма малларын базар образыны сахламаг цчцн бюйцк ящямиййят 
дашыйыр. Габлашдырманын юлчцляри, формасы, гурулушу, рянэи вя бядии 
тяртибаты фирманын маркасынын юзялликляриндян хябяр верир. Бурада ясас 
ролу алыжылар цчцн нязярдя тутулан йени маллардан истифадя едилмя 
гайдасы ойнайыр. 

 Йени малын планлашдырылмасы мярщялясиндя кющня малын истещса-
лынын вя сатышынын тядрижян дайандыrыlмасы графики ишляниб щазырланыр. Бу 
мярщялядя, щямчинин фирманын юз ресурсларыны йенидян бюлцшдцрмяк 
вя сатыш шябякясини йенидян гурмаг ишляри дя юз яксини тапыр.  

 Йени мящсул сечяркян фирма юзцнцн мющкям рягабябятгабилий- 
йятини дя тямин етмялидир. 3 тип рягабят цстцнлцйцнц айырмаг олар: 
«даща аз мясряфляр», «диференсиасийа», «фокуслашдырма». «Даща аз 
мясряфляр» дедикдя фирманын юз рягибляриня нисбятян маллары даща аз 
мясряфлярля щазырламаг, истещсал етмяк вя сатышыны тяшкил етмяк бажа-
рыьы баша дцшцлцр. Бу рягабят цстцнлцйцнц ялдя етмяк цчцн сащибкар 
малларын лайищяляшдирилмясиндян истещлакчыйа сатылана гядяр мцддяти 
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даща аз хяржлярля вя даща аз вахта тяшкил етмяк бажарыьына малик ол-
малыдыр.  

«Диференсиасийа» дедикдя истещлакчыларын хцсуси тялябатларыны 
юдямяк вя бунун нятижясиндя дя рягибляря нисбятян даща йцксяк гий-
мятя маллары реализя етмяк габилиййяти баша дцшцлцр. Рягиблярi ара-
сында сечилмяк цчцн алыжыларда мараг ойадан даща йцксяк кейфиййятя вя 
йа гейри-стандарт хассяляр дястиня малик олан маллар тякилф етмялидир. 

«Фокуслашдырма» дедикдя щяр щансы истещлакчы групуна, йа мящ-
дуд мигдарда мал чешидиня, йахуд спесифик жоьрафи базара фирманын 
истигамятляндирмя жящди баша дцшцлцр. 

Рягабят стратеэийасынын сечими фирманын щансы имканлара малик 
олмасындан асылыдыр. Яэяр фирманын аваданлыглары кющнядирся, ишчиляри-
нин ихтисасы ашаьыдырса, «портфелдя» мараглы техники йениликляр йох-
дурса, бунунла деля ишчиляря юдянилян ямякщаггы вя истещсал хяржляри 
ашаьыдырса, онда фирма ящалинин азтяминатлы щиссяси цчцн нязярдя ту-
тулмуш ужуз, ортакейфиййятли малын истещсалына доьру истигамятлянмяк 
курсуну эютцря биляр. 

Яэяр хаммал баща баша эялирся, амма фирма йахшы аваданлыг-
лара, йени лайищяляря, ихтиралара, йцксяк ихтисаслы ишчиляря маликдирся, 
онда  фирма уникал вя йа йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал едяряк 
рягабятгабилиййятини артырар. 

Базарда йер тутуб орада мющкямлянмяк щяр бир фирманын баш-
лыжа мягсядидир. Малларын алыжылара йеридилмясиндя базарын сегмент-
ляшдирилмясинин (ири истещлакчылар групунун щансыса цмуми жящятляриня, 
давраныш типиня вя йа тялябатларына эюря кичик груплара бюлцнмяси) дя 
ролу аз дейилдир. Зярури маркетинг структурундан истифадя едилярся, щяр 
щансы сегментлярдян бирини ящатя етмяк мцмкцндцр.  

 Истещлакчы базарынын сегментляшдирилмясинин дюрд даща чох 
цмуми сегментляшдирмя принсипляри мювжуддур: демографиг, жоьрафи, 
давраныш, психогrафик. 

Малларын базарда сегментляр цзря бюлцшдцрцлмясиндя ян файдалы 
информасийанын юзцндя алыжыларын йашы, жинси, эялири, пешяси, тящсили кими 
амилляр дашыйыр. Бу мялуматлар юзлцйцндя демографийа вя йа ящалинин 
статистик тящлили адланан фяннин предметини тяшкил едир. Бу тип сег-
ментляшдирмя сянайенин бир чох сащяляри цчцн мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Мясялян, косметика сащяси.  

Мцхтялиф реэионларын потенсиал алыжылары хцсуси тялябатлара вя 
зювгляря маликдирляр. Бу хцсусиййятляри жоьрафи сегментляшдирмядян 
истифадя етдикдя мцщцм рол ойнайыр. Жоьраfi сегментляшмя бейнял-
халг маркетингдя дя мцщцм ящямиййят дашыйыр. 
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 Сегментляшдирмянин бир цсулу да давраныш (щяйат тярзи) цсулу-
дур. Бу, истещлакчынын бу вя йа диэяр мящсула мцнасибятiнин онун 
щяйат тярзи ясасында формалашмасы, щяр бир шяхсин юз щяйат тярзиня 
уйьун мящсул сечмяси вя истещлак етмяси иля изащ едилир.  

Психиграфик сегментляшдирмя истещлакчыларын психолоъи тярзини- он-
ларын ижтимаи щяйатда ролларыны, фяалиййят сащясини, щяйатда мювгеля-
рини, марагларыны, щяйат тярзлəрини вя с. юйрянян нисбятян йени олан пси-
хографийа елминя ясасланыр. Бу жцр тящлил базарда истещлакчы давраныш-
ларынын бу вя йа диэяр формада олмасыны гиймятляндирмяйя имкан ве-
рир. Менежер айырд етмялидир ки, щансы ямтяя нишаныны истещлакчы даща 
цстцн тутур, щансы телевизийа вя йа радио програмларыны даща чох се-
вир, юзц щаггында ня дцшцнцр вя с.  

Сегментляшдирмянин кюмяйиля ширкят даща асанлыгла мцяййян 
едя биляр ки, щансы мягсядли истещлакчылара хидмят эюстярсин вя онлары 
ня иля жялб етсин. Мцхтялиф сегментляри мцяййян етдикдян сонра фир-
майа щансы сегментляри ящатя етмяк вя бунлардан ян сярфялисини сеч-
мяк галыр.  

Базар сегментини ящатяетмя сявиййясиня эюря: диференсийаллашды-
рıлмыш, диференсиаллашдырылмамаыш вя тямяркцзляшмиш маркетинг форма-
ларындан истифадя едилир.  

 Малларын истещлакчыйа чатдырылмасы цчцн фирманын мцяййян 
бюлцшдцрмя системиня малик олмасы важибдир. Бир сыра истещсалчылар юз 
мящсулларыны базара чыхармаг цчцн васитячилярдян истифадя едирляр. Щяр 
бири юз бюлцшдцрцcü мяканалларыны формалашдырыр. Беля канал дедикдя 
истещсалчы мцяссисянин юзц дя дахил олмагла мящсулларын истещсалчылар-
дан истещлакчыйа чатдырылмасында иштирак едян бцтцн нюв фирма вя 
айры-айры шяхслярин мяжмуу баша дцшцлцр. Эениш мал чешидинин ялча-
танлыьыны тямин етмяк вя онун мягсядли базарлара чатдырлмасы ишиндя 
васитячилярдян истифадя етмяк онларын еффективлийи иля изащ олунур. Юз 
ялагяляриня, тяжрцбяляриня, ихтисасларышмаларына, ишэцзарлыгларына вя с. 
хцсусиййятляриня эюря васитячиляр фирмайа даща чох эялир эятиря биляр.  

 Бюлцшдцрмя каналы- малларын истещсалчыдан истещлакчыйа доьру 
щярякят едян йолудур. Бюлцşдцрмя каналынын сечилмяси-фирманын гя-
бул едяжяйи ян мцряккяб вя мясулиййятли гярарлардан биридир. Щяр бир 
канал она характерик олан сатыш вя хяржляр сявиййяси иля характеризя 
олунур. Конкрет маркетинг каналы сечмякля фирма, бир гайда олараг, 
бу каналдан узун мцддят истифадя едир. Каналын сечилмяси маркетинг 
комплексини тяшкил едян диэяр цнсцрляря дя мцщцм тясир эюстярир.  

Щяр бир фирма базары фятщ етмяк цчцн бир нечя вариант ишляйиб ща-
зырлайыр. Бирбаша сатышдан фяргли олараг, базара йюнялян бу йоллар бир 
вя даща чох сявиййяли васитячилярдян ибарятдир. Бюлцшдцрмя каналлары 
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цчцн сабит, драматик дяйишян васитячиляр характерикдир. Сон дюврлярдя 
бюлцшдцрмянин цч ясас мейилляри мювжуддур: шагули, цфцги вя чохка-
наллы маркетинг системляри. 

Каналын формалашдырылмасы ону тяшкил едян васитячилярин типи вя 
сайы бахымындан мцмкцн структурун ясас вариантларынын юйрянилмя-
сини тяляб едир. Каналын идаря едилмяси ихтисаслашдырылмыш васитячилярин 
сечилмясини вя мотивасийасыны тяляб едир. Бюлцшдцрмя каналынын щяр бир 
цзвц мцяййян важиб функсийалары йериня йетирир: 

-тядгигат ишляри- мцбадилянин планлышдырылмасы вя йахшылашдырыл-
масы цчцн лазым олан мялуматлтарын йыьылмасы;  

-сатышын стимуллашдырıлмасы; 
-ялагялярин йарадылмасы- потенсиал алыжыларла мцнасибятлярин йах-

шылашдырылмасы вя сахланылмасы; 
-малын уйьунлашдырылмасы- онун хцсусиййятлярини алыжыларын тяла-

батларына уйьунлашдырмаг (истещсал, сортлашдырма, монтаъ, габлаш-
дырма); 

-ишэцзар данышыгларын апарылмасы- гиймятлярин вя с. разылашдырыл-
масы; 

-мал йеридилишинин тяшкили- малларын дашынмасы вя анбарлашдырыл-
масы; 

-малиййяляшдирмя-каналын фяалиййят эюстярмясиня чякилян хяржля-
рин юдянилмяси цчцн вясаитин истифадяси; 

-рискин нязяря алынмасы- каналын фяалиййятинин нятижяляринин мясу-
лиййятинин юз цзяриня эютцрцлмяси. Ейни вя йа мцхтялиф базарлары ящатя 
етмяк цчцн даща чох каналлы маркетинг системиндян истифадя олунур. 
Бу системдян мцхтялиф сифаришчиляря хидмят эюстярмяк цчцн истифадя 
олунур.  

Маркетингдя расионал сатыша даща чох диггят йетирилир. Сатыш сащя-
синдя фирманын фяалиййятинин еффективлийиниn артырылмасы мящсулун ба-
зары ящатяетмя дяряжяси иля; дювриййя вясаитляринин дюvретмя сцрятинин 
йцксялдилмяси иля; анбарларын йерляшдирилмяси вя аваданлыгла тяжщизи иля; 
бцтцн нюв ещтийатларын максимум азалдылмасы вя онун идаряедилмя-
синя даим нязарятиля; щазыр мящсулларын сцрятли йеридилиши иля; дашынма 
проблемляри иля ялaгəляндирилир. 

Фирма тяряфиндян сатыш каналынın вя йа реализасийа формасынын се-
чилмяси бир сыра амиллярля шяртлянир: малларын юз хцсусиййятляри, истещлак-
чыларын мала мцнасибятляри, маьазаларын иш принсипляри, сатыш шябякяси, 
топдан вя йа пяракяндя тижарят мцяссисяляринин спесифик хцсусиййятляри. 
Малларын реализасийасынын ясас ашаьыдакы методларындан даща чох исти-
фадя олунур: 
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-екстенсив бюлцшдцрмя (истянилян пяракяндя тижарят мцяссися-
синдя йерляшдирмяк вя реализя етмяк). Истещсалчы бу заман истещсалын 
щяжмини артырмагла вя маллары ири партийаларла реализя етмякля удуш вя-
зиййятиндя олур.  

-мящдуд ( истисналы) бюлцшдцрмя конкрет бир реэионда йалныз бир 
васитячиля щяйата кечирилир. Бу метод адятян чох бюйцк базар туту-
муна малик олмайан кичик шящярлярдя вя гясябялярдя тятбиг едилир. 
Яэяр яввялляр бу методла мцряккяб йцксяк кейфиййятли вя бащалы 
мящсулларын реализасийасы заманы тятбиг едилирдися, сон заманлар эениш 
чешидли малларын сатышында да тятбиг едилир.  

-интенсив бюлцшдцрмя- мямулатлар ири партийаларла реализя олунур.  
-сечмя-йцксяк сатыш потенсиалына малик олан базар сегментиня 

щесабланмыр. Мящсулун бу методла бюлцшдцрцлмяси заманы базарда 
истещсалчы мцяссися  сатыш щугугу сялащиййятлярини анжаг вя анжаг бир 
вя бир нечя ири пяракяндя тижарят мцяссисяляриня вермиш олур. Бу мцяс-
сисяляр щямин фирманын сялащиййятли дилерляриня чеврилир. Сон заманлар 
истещлакчылар тякжя малларын кейфиййятини дейил, щямчинин сатышдан сон-
ракы вя ялавя хидмяти дя гиймятляндирирляр. Буну да алыжылар цчцн ди-
лерляр щяйата кечирирляр. Мцхтялиф сатыш формалары- бирбаша чатдырма, 
тижарят нцмайяндяляри тяряфиндян вя йа топдансатыш васитячиляр (комис-
сионерляр, маклерляр, дилерляр) тяряфиндян чатдырылма мцщцм ящямиййят 
кясб едир.  

Базар тутумунун вя сатышынын щяжминин вахтында вя дцзэцн гий-
мятляндирилмясиндян дя чох шей асылыдыр. Сатышын прогнозу щяр шейдян 
яввял конкрет мямулатларын сатыш щяжминя йюнялмишдир.  

Сатышы гиймятляндирмякля инвестисийаларын щара вя ня гядяр йю-
нялдилмясини мцяййянляшдирмяк щаггында гярар гябул едилир.  

Сатышын потенсиал щяжми фирманын бцтцн бюлмяляри цчцн эюндяриш 
нюгтяси сайылыр.  

Базарын тутуму вя сатышын щяжми щаггында мялуматлар фирманын 
диэяр истигамятлярдя фяалиййятиня (мясялян, хаммала олан тялябатын 
юйрянилмясиня, капитал гойулушуна вя с. ) дя тясир эюстярян щялледижи 
амиллярдяндир. Бу сащядя ишин мяркяз нюгтяси ашаьыдакы эюстярижилярин 
мцяййянляшдирилмясидир: 

-гысамцддятли-щяр мящсул нювцнцн реализяси (щяжм вя дяйяр); 
жоьрафи истигамятляр цзря сатыш (щяжм вя дяйяр); алыжыларын нювцня эюря 
(щяжм вя дяйяр); рягиблярин гиймятляри; тижарят персоналына мягсядли 
тапшырыглар; ещтийатларын сявиййяси; 

-ортамцддятли-мящсулун категорийалары цзря сатыш мябляьи; гий-
мятляр; цмумигтисади шяраит; базарда мал йеридилишинин хцсусиййятляри; 
йени мящсулун тятбиги; 
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-узунмцддятли-мящсулун категорийалары цзря цмуми сатыш щяж-
ми; базарын долдуruлмасынын ясас нюгтяляри; базара йени малын тяклифи; 
тялябаты олмайан малларын базардан чыхарылмасы. 

Базарын тутуму, сатышын щяжми вя бцджя арасында ялагяни ашаьы-
дакы кими мцяййян етмяк олар: 

- фактики вя потенсиал мцштяриляри нязяря алмагла мцяййян дювр 
цчцн натурал вя еляжя дя дяйяр формасында конкрет ямтяя вя хидмят 
комбинасийасында эяляжяк сатыш гиймятляндирилир; 

-бцджя формалашдырылыр (эялир вя хяржляр щаггында ещтимал олунан 
малиййя сяняди). 

Инкишаф етмиш фирмалар сатыш шябякяси гураркян, маллары базарда 
йеридяркян мцхтялиф маркетинг методларындан вя цсулларндан истифадя 
едирляр. Юз истещлакчысыны вя йахуд йени базар йаратмаг  асан иш 
дейилдир.  

Даща сонра мящсул базарда мцяййян мювге тутсун дейя, 
мцхтялиф методларын тящлили башлайыр. Бу тящлил юзцндя топдан вя пяра-
кяндя тижарят мцяссисяляринин функсийаларыны вя фяалиййят хцсусиййятля-
рини, онларын зяиф вя эцжлц тяряфлярини, истещсалчы мцяссисялярля гаршылыглы мц-
насибятляри юйрянмяйи бирляшдирир. Беляликля, мцяййян етмяк олур ки, кон-
крет базарда юз мящсулуну нежя сямяряли реализя едя билярсян. Бу за-
ман мящсулун сатышы иля ялагядар олан бцтцн хяржляри мцгайися етмяк, 
васитячилярля сатыш вариантларына бахмаг вя шяхси сатыш шябякясини фор-
малашдырмаг йолу иля мящсулун сон гиймяти цзря хяржлярин щиссясини 
мцяййян етмяк лазымдыр.  

Тижарят васитячиляриni сечяркян рящбяр анбарларда оптимал миг-
дарда мал ещтийатларынын сахланылмасыны; топдан тижарятчилярин малла-
рыны ири партийаларла алмасы цчцн щявясляндирмя системини щазырламаьы; 
топдан тижарятчиляри реклам материаллары иля (каталоглар, реклам прос-
пектляри, мал нцмуняляри вя с.) тямин етмяйи бажармалыдыр.  

Мящсулун бирэя сатышы ики вя йа даща чох фирма арасында баьлан-
мыш стратеъи иттифагын ясас тяркиб щиссяляриндяндир. Бурада сющбят ири 
олмайан фирмаларын диэяр ири фирмаларын сатыш шябякяси вя йа тижарят 
васитячиляриндян истифадя етмясиндян эедир. Бу заман кичик мцяссися 
тяряфиндян истещсал олунан мящсул базарда ири фирманын маркасы иля 
сатылыр. Бу жцр сювдяляшмядян щяр ики тяряф удур.  

Бизнесдя бирэя сатышын ясас мягсяди сатыш базарларынын, истещлак-
чыларын, васитячилярин вя с. бирляшдирилмясидир . 

Базарда малларын йеридилиши механизминин даим тякмилляшдирилмя-
синин ящямиййяти эетдикжя артыр. Бурада ян важиб мясяля фирма мал-
ларынын базара уйьунлашдырылмасы, йерли шяраитя уйьун реклам васи-
тяляринин сечилмяси, истещлакчыларын щявясляндирилмяси вя с. ола биляр.  
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 Инди ися фирманын мямулатларынын базарда йеридилиши методларыны 
характеризя едяк:  

- мящсул нцмуняляринин щавайы тягдим едилмяси (алыжыда мящсул 
щаггында даща бюйцк тяяссцратлар ойадыр, йени алыжылар жялб едир, 
амма хяржляри бир гядяр чохдур вя мямулатын сатыш перспективляри 
щаггында дцзэцн мялумат веря билмир); 

-истещлакчынын мямулаты йохламасы вя сынагдан кечирмяси (йени-
лийи гябул етмяйя имкан йарадыр, амма тяшкили вя щяйата кечирилмяси 
чох чятиндир вя баща баша эялир); 

-купонларын сатыш аэентляри тяряфиндян билаваситя йайылмассы (се-
чилмиш истещлакчылар групуна йюнялмишдир, бюйцк ямяк тутуму тяляб 
едир, чох вахт апарыр); 

-купонларын почтла эюндярилмяси (мцштяриляря йени тяклифи ев шя-
раитиндя нязярдя кечирмяйя имкан верир, амма бащалы методдур, реал 
нятижяляр ялдя етмяк цчцн чох вахт тяляб едир); 

-гязетляр васитясиля купонларын пайланмасы (тез вя ращат метод-
дур, амма истещлакчылар тяряфиндян гябул едилмя дяряжяси ашаьыдыр. Бу 
заман жоьрафи хцсусиййятляр нязяря алынмалыдыр вя яксяр щалларда бу, 
пяракяндя тижарятчилярин хошуна эялмир); 

-ъурналлар васитясиля купонларын тяклифи (сечiləн груп истещлакчылар 
цчцн йюнялмишдир, сямярялидир, амма чох бащалы вариантдыр, алыжылар 
тяряфиндян гябул едилмяси сцряти чох да йцксяк дейилдир); 

- пулун гайтарылмасына тяминат (фирманын нцфузуну артырыр, йени 
базарлар тутмаьа шяраит йарадыр, амма нятижя тядрижян баш верир, сатыш 
щяжминин инкишафы сабитдир); 

-алыжы цчцн кичик щядиййя (мямулатын сатышынын щяжмини артырыр, 
сатыш хяржляри чох дейил, амма ясасян дя пяракяндя тижарятчиляр тяря-
финдян кичик оьурлуг щаллары мцшащидя едилир); 

-бир нечя мямулатын алышында эцзяштли гиймятлярин тяклифи (сатышын 
щяжмини артырыр, даща чох истифадя олунур, амма тижарят маркасыны 
нцфуздан сала биляр); 

-мцсабiгя вя лотерейаларын тяшкили ( фирмайа инамы артырыр, амма 
чох бащалы ишдир, мящдуд сайлы алыжылары жялб едир); 

-сатыш мянтягясиндя малларын нцмайиши (истещлакчыларын диггятини 
жялб елямяк цчцн еффектли васитядир, амма дилерин иштиракыны тяляб едир). 

 Мцасир базар игтисадиййаты йцксяк технолоъи истещсала йюнялмиш-
дир. Бу алыжыларын вя бунунла да сатышын щяжминин азалмасына эятириб 
чыхарыр. Фирмалар хидмятля бирэя даща мцряккяб мящсул истещсал ет-
мяк мяжбуриййятиндядир ки, бу да сатыш фяалиййятини йениляшдирмяйи, бу 
сферайа прогрессив дцшцнян, гейри-стандарт мясяляляри щялл етмяйи ба-
жаран ишчиляри жялб етмяйи зярури едир. 
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 Мящсулларын истещсалына тясир эюстярян амиллярдян бири дя елм вя 
техникаынын сцрятля инкишафыдыр. Малларын щяйат дювраны даща да гыса-
лыр. Буна эюря дя менежер мящсулун щяйатынын илк мярщялясиндя саты-
шын щяжмини артырмаьа чалышыр ки, бу чох бюйцк иш вя нцмайиш заманы 
истещлакчыларын даща йцксяк сявиййядя щазырлыгларыны тяляб едир.  

  
§ 16.3. Маркетинг тядгигатларынын методoloji ясаслары 

 
Маркетинг, бир чох мцтяхяссислярин гейд етдийи кими, халис нязяри 

елмдян чох, базар шяраитиндя тясяррцфат фяалиййятинин нятижяси кими 
мейдана чыхмыш вя инкишаф етмиш, ясас етибариля, практики фяндир. Бу-
нунла йанашы, эениш диапазонлу маркетинг фяалиййятиндя мясялялярин 
щялли цчцн елмин габагжыл наилиййятляриндян эениш истифадя едилир. О, 
юзцндя мцхтялиф елми фянлярин мцасир цсуллары вя методлары жяббя-
ханасыны якс етдирир. Маркетинг тядгигатларынын методолоъи ясасыны 
цмуми елми, аналитик-прогноз методлар вя мцхтялиф билик сащялярин-
дян мянимсянилмиш цсуллар тяшкил едир. 

Системли тящлил маркетинг тядгигатларында эениш тятбиг олунур, чцн-
ки эениш диапазонлу дахили вя харижи сябяб-нятижя ялагялярини юйрянмяк 
цчцн истянилян базарын вязиййятини щяр щансы бир обйект кими нязярдян 
кечирмяйя имкан йарадыр. Беля ки, истещлак ямтяяляри базарында 
дяйишикликляр, бир тяряфдян, истещсал васитяляри, малиййя сфераларында вя 
бейнялхалг базарларда баш верян харижи просеслярин дяйишмясинин, диэяр 
тяряфдян, дахили просеслярин, айры-айры сых гаршылыглы ялагядя олан ямтяя 
базарларынын инкишафындакы дяйишикликлярин сябяби кими чыхыш едя биляр.  

Комплекс йанашма базар вязиййятини мцхтялиф тязащцрляря малик 
олан обйект кими нязярдян кечиряряк тядгиг етмяйя имкан верир. 
Мясялян, айрыжа ямтяянин базар проблематикасы тялябин, ямтяя тякли-
финин вя йа гиймятин дяйишмяси, йяни тядгиг едилян обйектин (вя йа вя-
зиййятин) еля аспектляри иля баьлыдыр ки, онларын кюмяйиля йаранмыш 
вязиййятдян чыхышын стратеъи вя тактики гярарларыны мцяййян етмяк вя 
гябул етмяк олар.  

Системли тящлил вя йа комплекс йанашма сых гаршылыглы ялагядə olub, 
мащиййят етибариля, бир-бириндян айры реаллашдырыла билмяз. Анжаг 
конкрет вязиййятдя, биринжиси, онун бцтцн гаршылыглы ялагялярини, икин-
жиси, онун тязащцрцнцн бцтцн тяряф вя аспектлярини тядгиг етмяк ла-
зымдыр. 

Програм-мягсядли планлашдырма маркетингин стратеэийа вя такти-
касынын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы заманы эениш истифадя 
едилир. Бундан башга, демяк олар ки, маркетинг – базар сферасына 
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програм-мягсядли йанашмадыр вя мцяссисядяки бцтцн планлы мар-
кетинг фяалиййяти онун ясасында гурулур.  

Хятти програмлашдырма, ян ялверишли гярарын сечилмяси цчцн рийази 
метод кими, маркетингдя, мисал цчцн, мящдуд ресурслар шяраитиндя 
даща сярфяли чешидин ишляниб щазырланмасы, ямтяя ещтийатларынын оптимал 
юлчцсцнцн щесабланмасы, сатыш аэентляринин щярякят маршрутларынын 
планлашдырылмасы заманы тятбиг едилир.  

Жядвял 16.1.  
Маркетингдя тядгигат методлары системи 

 
Цмуми елми 

 методлар 
Аналитик-прогноз  

методлары 
Мцхтялиф билик сащялярин-

дян мянимсянилмиш 
методики цсуллар 

Системли тящлил Хятти програмлашдырма Сосиолоэийа 

Комплекс  
йанашма 

Кцтляви хидмят нязяриййяси Психолоэийа 

Програм-мяг-
сядли планлашдыр-
ма 

Рабитя нязяриййяси Антрополоэийа 

 Ещтимал нязяриййяси Еколоэийа 

 Шябякя планлашдырмасы Естетика 

 Ишэцзар ойунлар методу Дизайн 

 Игтисади-статистик методлар, функ-
сионал-дяйяр тящлили 

 

 Игтисади-рийази моделляшдирмя  

 Експерт гиймятляндирмяляри ме-
тодлары 

 

 
Сифаришляря хидмят эюстярилмяси нювбялилийинин сечилмяси, ямтяялярин 

эюндярилмяси графикинин тяртиби проблемляринин вя башга ейни мя-
сялялярин щялли заманы, биринжиси, хидмят эюстярилмяси цзря яризя ахынла-
рынын мювжуд олмасы иля баьлы формалашмыш ганунауйьунлугларын юй-
рянилмясиня вя икинжиси, онларын йериня йетирилмясинин лазыми нювбяли-
лийиня риайят едилмясиня имкан йарадан кцтляви хидмят нязяриййяси 
тятбиг олунур.  

«Якс ялагяляр» механизми кими нязярдян кечирилян рабитя ня-
зяриййяси тяйин олунмуш параметрлярин сярщядляриндян кянара чыхан 
сигнал информасийаларыны ялдя етмяйя имкан верир. Маркетинг фяа-
лиййятиндя бу йанашмадан истифадя едилмяси ямтяя ещтийатларыны, ис-
тещсал просесляри вя сатышы идаря етмяйя имкан верир. Маркетинг фяалий-
йятинин тяшкилати структурларында рабитя нязяриййясинин тятбиги мцясси-
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сянин базарла ялагясини тякмилляшдирмяйя вя ялдя едилян мялуматлар-
дан истифадя олунмасы еффективлийини артырмаьа имкан йарадыр.  

Ещтимал нязяриййяси методлары мцяййян щадисялярин баш вермяси 
ещтималынын гиймятляринин мцяййян едилмясиня вя мцмкцн фяалиййят-
ляр ичярисиндян ян йахшыларынын сечилмясиня эятирилян гярарларын гябул 
едилмясиня йардымчы олур, мясялян, А вя йа Б мящсулуну истещсал ет-
мяк, йохса истещсал етмямяк, истещсалы йенидян тяшкил етмяк, йохса 
эенишляндирмяк, базара дахил олмаг, йохса дахил олмамаг вя с. 

Шябякя планлашдырмасы методу щяр щансы програм чярчивясиндя 
айры-айры иш нювляринин вя йа ямялиййатларын ардыжыллыьы вя гаршылыглы асы-
лылыьыны тянзимлянмяк имканы верир, ишин ясас мярщялялярини дягиг гейд 
етмяйя, онларын йериня йетирилмяси цчцн мцддятляри мцяййян етмяйя, 
мясулиййяти мящдудлашдырмаьа, хяржляря гянаят етмяйя вя мцмкцн 
кянарлашмалары яввялжядян нязяря алмаьа имкан йарадыр. Бу метод 
йени ямтяянин систем програмынын ишляниб щазырланмасы, сынаг са-
тышларынын тяшкили, сатыш вя реклам кампанийаларынын щазырланмасы вя 
щяйата кечирилмяси заманы еффективдир.  

Реал маркетинг вязиййятляринин щяллиня, рягиблярин давранышларынын 
вя йени базарлара чыхма стратеэийаларынын садяляшдирилмиш моделляринин 
оптимал вариантларынын ахтарышы заманы мясяляляри «ойун» формасында 
щялл етмяйя имкан верян ишэцзар ойунлар методу ящямиййятли дяряжядя 
кюмяк эюстярир.  

Мящсулларын кейфиййятинин артырылмасы иля баьлы мясялялярин ком-
плекс щялл едилмяси вя ейни заманда мадди вя ямяк мясряфляриня гя-
наят едилмяси цчцн функсионал-дяйяр тящлилиндян истифадя олунур. Мя-
сялян, яэяр ямтяя сцрятля мяняви ашыныр вя истисмардан чыхырса, онун 
артыг дяряжядя чох истещсал едилмяси няйя эярякдир? Истещсал мящсулу 
потенсиал истещлак дяйяри кими, йалныз истещлак обйектиня чеврилдийи 
заман тязащцр едир. Нятижя етибариля, функсионал-дяйяр тящлилинин тяд-
гигат предмети кими, тякжя истещсал просеси йох, щям дя базарын тяляби 
дя чыхыш етмялидир, ейни заманда истещсал вя базарын юйрянилмяси про-
сесляри бир-бириня ейни дяряжядя тясир эюстяря биляр. Даща ящямиййятли 
игтисади файданы маркетинг сянятиня йийяляняряк, базар щаггындакы 
биликляри, йцксяк тялябля чыхыш едян мящсуллара цстцнлцк верилян истещ-
сал програмы структуруну формалашдырмаг цчцн истифадя едян мцяс-
сися ялдя едяжякдир. Рягабят инкишаф етдикжя, истещсал вя маркетинг 
функсийаларынын гаршылыглы тясири мцряккябляшир. Функсионал-дяйяр тящ-
лилинин тятбиги мцяссисяляря конструксийалашдырма, технолоэийа, истещ-
салын тяшкили вя мящсуллара хидмят эюстярилмяси сащясиндя онун йцксяк 
рягабят габилиййятлилийни тямин едяжяк сямяряли гярарлар гябул етмяйя 
имкан веряжякдир.  
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Щадисяляр, фяалиййятляр вя йа просесляр арасында мялум вя йа ня-
зярдя тутулан ялагяляр системинə моделляшдирмя методларынын кюмяйиля 
тясвир етмяк олар. Базарын щяжми щаггында гцввядя олан амиллярин 
нязяря алынмасы иля, маркетингин ян сямяряли стратеэийаларыны вя 
рягиблярин мцмкцн аддымларыны мцяййян етмяйя, лазыми мянфяят щяж-
мини ялдя етмяк цчцн сярф едилян оптимал мясряфляри гиймятляндирмяйя 
имкан верян економетрик (игтисади-рийази) моделляр даща еффективдир.  

Маркетингин методики чешидиндя базарда бу вя йа диэяр щадисянин 
мцмкцн инкишаф просесляри щаггында кифайят гядяр сцрятля инфор-
масийа алмаьа, мцяссисянин зяиф вя эцжлц тяряфлярини ашкар етмяйя, бу 
вя йа диэяр маркетинг тядбирляринин еффективлийини гиймятляндирмяйя 
имкан верян експерт гиймятляндирмяляри методлары («Делфи», «Бейин 
щцжуму», «Шейтанын вякили» вя с.) хцсуси йер тутур. Експертизанын щя-
йата кечирилмяси тезлийи експерт групунун формалашдырылмасы, експер-
тизанын щяйата кечирилмяси проседуру вя експерт гиймятляндирмяля-
ринин нятижяляринин ишлянмяси методларынын сечилмяси иля баьлы бир сыра 
мясялялярин щяллиндян асылыдыр. Експертляря гаршы иряли сцрцлян ясас 
тялябляр ашаьыдакылардыр: сяриштялилик, пешякарлыг, нцфузлулуг вя гяряз-
сизлик. Експертизанын апарылмасы проседуру мцзакиряляр вя анкетлярин 
тятбиги иля сорьулар ясасында идейа эенерасийасыны нязярдя тутур, ще-
саблама техникаларындан истифадя едилмяси ися щям ялдя едилмиш мялу-
матлары ишлямяйя, щям дя аналитик вя имитасийалы моделляр гурмаьа 
кюмяк едир.  

Маркетинг тядгигатлары вя ишлямяляриндя башга билик сащяляриндян 
мянимсянилмиш методики цсуллардан да фяал истифадя едилир. Беля ки, ян 
бюйцк ялагя сосиал вя психолоэийа (психолоъи тестляр, мотивасийалы тящлил) 
кими елмлярля мцшащидя олунур, чцнки маркетингдя истещлакчыларын 
базарда давранышларынын мотивляшдирилмясиня вя она тясир эюстярян 
амилляря, истещлакчылар тяряфиндян реклам тядбирляринин вя ямтяянин 
сурятинин artırылмасына хцсуси диггят айрылыр. Сосиалоэийанын методлары 
информасийанын базарда пайланмасы просеслярини тядгиг едир, истещ-
лакчыларын йениликляря гаршы мцнасибятини мцяййян етмяйя, инсанын щя-
йат фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини, онун дяйяр истигамятини юйрян-
мяйя имкан йарадыр. 

Маркетинг тядгигатларында милли мядяниййят биликляри вя мцхтялиф 
халгларын щяйат сявиййяляри щаггында мялуматлар ясасында базар мц-
щитини даща йахшы юйрянмйя имкан йарадан антрополоэийа методлары 
да тятбиг едилир. Антрополоъи юлчмяляр бир сыра истещлак малларынын (мя-
сялян, эейим, айаггабы, мебел) моделляшдирилмяси заманы да истифадя 
олунур.  
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Маркетинг методлары тарих, фялсяфя, физиолоэийа, еколоэийа, естетика 
вя дизайн кими билик сащяляри иля дя сых сурятдя баьлыдыр.  
 

§ 16.4. Маркетинг тядгигатларынын гайда вя проседурлары 
 

Бейнялхалг мяжялляйя эюря, маркетингин тядгиги цзря фяалиййят 
истещлакчы базарлары, ямтяя вя хидмятляр щаггында кюнцллц шякилдя ялдя 
едилмиш информасийаларын обйектив топланмасы вя тящлилиндян ибарятдир 
вя ядалятли рягабят принсипляриня уйьун олараг, цмуми гябул олунмуш 
елми методлар ясасында щяйата кечирилмялидир. Ялдя едилмиш мялумат-
лар юзцндя истещсалчыларын, малэюндярянлярин, васитячилярин эениш 
тябягясинин вярдишляри, бахышлары вя тялябатлары щаггында мялуматлан-
дырылмасы цчцн ясасы (базаны) тяшкил едир. Сон нятижядя, истянилян мар-
кетинг тядгигатынын уьуру она гаршы жямиййятдя формалашмыш ети-
бардан асылыдыр.  

Маркетингин тядгиги просесиндя тяляб олунан мялуматлары тягдим 
едян информаторлар, маркетинг цзря мцтяхяссисляр вя сифаришчиляр иш-
тирак едирляр. Информаторлар кими билаваситя истещлакчылар, мцтяхяссисляр 
вя експертляр чыхыш едир, бунларын адлары чякилмир, бу да онлардан 
кифайят гядяр обйектив мялуматлар ялдя едилмяси вя йа информаторун 
фикрини дяйишмяк мягсядиля тязйиг эюстярилмяси жящдини истисна едир. 
Сянайе жасуслуьу вя алдатма йолу иля ялдя едилян мялуматлардан 
маркетинг тядгигатлары заманы истифадя етмяк олмаз.  

Сифаришчилярин ижрачыларла гаршылыглы мцнасибяти жидди олараг мцяй-
йян гайдалар цзря гурулмалыдыр. Беля ки, ижрачы сифаришчини алдадараг, 
онун фикирлярини вя башга шяхсляр вя йа тяшкилатлар тяряфиндян она 
верилян тядгигат нятижялярини ачыб сюйляйяряк юз имканларыны артырмаг 
(бюйцтмяк) щцгугуна малик дейилдир вя сифаришчи иля яввялжядян разы-
лашдырылмадан тядгигатларын апарылмасы шяртлəриня щеч бир ясаслы дяйи-
шикликляр едя билмяз. Юз нювбясиндя, сифаришчи тядгигатын нятижяляринин 
гейри-дцзэцн шярщ едилмяси вя йа юз мювзусундан sапдырылмасына йол 
верилмямяси цчцн бцтцн тящлцкясизлик тядбирляри эюрмялидир. Ня си-
фаришчи, ня дя ижрачы тядгигатда тятбиг олунан вя онун цчцн ишляниб ща-
зырланан методикадан фярди истифадя едилмяси цзря автоматик щцгуг 
ялдя етмир.  

Юз фяалиййятиндя цмуми елми принсип вя методлара ясасланан 
тядгигатчы ашаьыдакылара боржлудур: 

- обйектив олмалы вя гейд едилмиш фактларын шярщ едилмясиня йол 
вермямяк цчцн бцтцн тящлцкясизлик тядбирлярини эюрмялидир; 

- истянилян тятбиг олунан методун мцкяммял олмамасыны нязяря 
алараг, юз методларынын хята дяряжясини эюстярмялидир; 
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- йарадыжы шяхсиййят олмалы, ахтарышын йени истигамятлярини мцяййян-
ляшдирмяли вя мцасир методлардан истифадя етмялидир; 

- баш верян дяйишикликлярдян хябярдар олмаг цчцн даими олараг 
тядгигатларла мяшьул олмалыдыр. 

Ардыжыл хцсуси фяалиййятлярдян (мярщялялярдян) ибарят олан мар-
кетинг тядгигатлары проседуруну ашаьыдакы ясас мярщяляляр шяклиндя 
эюстярмяк олар. 

Тядгигат консепсийасынын ишляниб щазырланмасы: 
Мягсядлярин мцяййян едилмяси; 
Проблемин гойулушу; 
Ишчи фярзиййянин формалашдырылмасы; 
Эюстярижиляр системинин мцяййянляшдирилмяси. 
Емпирик мялуматларын ялдя едилмяси вя тящлили: 
Ишчи алятлярин ишляниб щазырланмасы; 
Мялуматларын ялдя едилмяси просеси; 
Мялуматларын ишлянмяси вя тящлили. 
Тядгигатын нятижяляри вя ясас йекунлар: 
Тядгигат нятижяляринин рясмиляшдирилмяси; 
Нятижя вя тяклифлярин формалашдырылмасы. 
Маркетинг тядгигаты консепсийасы – тядгигат предметинин тяркиби-

нин мцфяссял шякилдя мцяййянляшдирилмяси вя верилмиш тядгигат 
дцшцнжяси чярчивясиндя вязифялярин цмуми гойулушудур. Сющбят тядги-
гатын мягсяд вя проблемляри щаггында илкин тясяввцрцн йарадылма-
сындан вя ишчи фярзиййянин формалашдырылмасындан эедир. 

Тядгигатын мягсяди фактики йаранмыш базарын вязиййятиндян асылы-
дыр. Бу, мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин стратеъи мцнасибятлярин-
дян чыхан вязифялярин цмуми гойулушудур вя идаряетмя гярарларынын 
гябулундакы гейри-мцяййянлик сявиййясинин азалдылмасына истигамят-
лянмишдир.  

Маркетинг тядгигаты щяр щансы конкрет проблемин мцяййян едилмяси 
вя щяллиня, йяни ясас мясялялярдян чыхан хцсуси мясялялярин щяллиня исти-
гамятлянир. Беля ки, маркетинг тядгигатынын проблематикасы ямтяянин 
нювцндян вя она гаршы тялябин спесификлийиндян, базарын дойма ся-
виййясиндян, ирялилядилмя каналларындан вя рягиблярин фяалиййятиндян 
асылы олур, буна эюря дя хцсуси проблемляр, йа ямтяя тяклифи тяряфиндя, 
йа тяляб, йа да гиймят тяряфдя ортайа чыха биляр. Бу заман, илк нювбя-
дя, базарын щазыркы вязиййяти вя эяляжяк инкишафынын асылы олдуьу проб-
лемляр тядгиг едилир.  

Ишчи фярзиййя – нязярдян кечирилян щадисялярин мащиййяти вя щялл 
едилмяси йоллары щаггында ещтималлы тяклифляр вя тядгигат цчцн ашкар 
едилмиш проблемлярин щялли алгоритмидир. Ишчи фярзиййянин, йяни башга 
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сюзля, эяляжяк тядгигатын фундаментинин ишляниб щазырланмасы – 
мцряккяб, йарадыжы просесдир вя онун нятижясиндя бцтцн ишлямялярин 
чярчивяляри вя башлыжа истигамятляри мцяййян олунур. О, ашаьыдакылары 
тямин етмялидир: 

- дцзэцн олмалы (фярзиййя билаваситя проблемлярля баьлы олмалы, 
онларын мащиййятиндян чыхмалыдыр); 

- юнжядян сюйляниля билмяли (проблемлярин щяллини изащ етмякля йа-
нашы, щям дя онун ясасы кими чыхыш етмялидир); 

- йохланыла билмяли (онун вязиййятини емпирик материал цзря йохла-
маг мцмкцн олмалыдыр); 

- рясмиляшдириля (формаллашдырыла) билмялидир (ясас тяклифляри тякжя 
мянтиги жящятдян йох, щям дя игтисади-рийази гурулушларын кюмяйиля 
ифадя етмяк мцмкцн олмалыдыр). 

Ишчи фярзиййя – верилмиш тялябат цчцн лазым олан вя мцхтялиф инфор-
масийа мянбяляриндян ялдя етмяк мцмкцн олан эюстярижиляр системи-
нин мцяййян едилмясинин ясасыдыр.  

Емпирик мялуматларын ялдя едилмяси вя тящлили, юзцндя тядгигатын 
ишчи фярзиййясинин йохланылмасы цчцн информасийаларын топланмасы, иш-
лянмяси вя тящлилинин метод вя васитяляр мяжмусуну якс етдирян ишчи 
алятлярин ишляниб щазырланмасы иля ялагядардыр.  

Ишчи алятляр – метод вя цсулларын механики дясти йох, конкрет вя 
спесифик мясялялярин щялли цчцн онларын мягсядйюнлц шякилдя сечимидир. 
Онун ишляниб щазырланмасы юзцня ашаьыдакылары дахил едян бир сыра 
мярщялялярдян тяшкил олунмушдур: 

- илкин мялуматларын топланмасынын метод вя проседурлары (няшр 
олунан статистик мялуматлар, мцяссисянин дахили информасийасы, сечмя 
мцайиня); 

- ялдя едилмиш мялуматларын ишлянмясинин метод вя васитяляри (игти-
сади-статистик вя игтисади-рийази методлар); 

- ишчи фярзиййялярин йохланылмасы цзря материалларын тящлили вя цму-
миляшдирилмясинин методлары (моделляшдирмя, ямялиййатларын тядгиги, 
ишэцзар ойунлар, екsпертиза). 

Сечилмиш ишчи алятляря уйьун олараг щяйата кечирилян емпирик мялу-
матларын ялдя едилмяси просесиндя хцсуси сечмя мцайиняляр ясас йер ту-
тур: ящалинин вя мцтяхяссислярин сорьуланмасы, експертиза. Онлар 
мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин конкрет проблемини даща дярин-
дян тящлил етмяйя имкан йарадырлар.  

Материалларын ишлянмяси вя тящлили заманы тядгиг едилян проблемля-
рин инкишафы цзря прогноз щесабламалары бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Бу заман екстрополйасийа, моделляшдирмя вя експерт гиймятляндир-
мяляри методларындан эениш истифадя олунур.  
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Щяйата кечирилмиш тядгигатын йекуну, билаваситя ишлямялярин няти-
жяляриндян чыхмалы, дялил иля ясасландырылмалы, дцзэцн олмалы вя тядгиг 
едилян проблемлярин щяллиня истигамятлянмяли олан нятижя вя тювсийялярин 
ишляниб щазырланмасыдыр.  

Тядгигатын нятижяляри проблемин мащиййятинин гыса, щамы цчцн ачыг 
шякилдя, йа да тядгигат схеминин систематик яйани шякилдя шярщ олун-
дуьу вя мцфяссял ясасландырылмыш нятижя вя тяклифлярин йер алдыьы там 
елми щесабат шяклиндя тягдим олуна биляр.  

Елми щесабатда ашаьыдакы информасийалар якс етдирилмялидир: 
Тядгигатын мягсяди; 
Тядгигатын обйекти вя цсуллары; 
Мцайиня сечиминин характеристикасы, щяйата кечирилмя вахты, ин-

формасийаларын топланмасы методу; 
Сорьу вярягяси; 
Ижрачылар, мяслящятчиляр щаггында мялуматлар; 
Информасийаларын ялдя едилмяси мянбяляри, кабинет тядгигатларынын 

щяйата кечирилмяси заманы онларын етибарлылыьы. 
Тядгигат, маркетингин ян мцщцм функсийасы олмагла, дягиг тяш-

килетмяни нязярдя тутур. Маркетингин тядгиги цзря мцстягил бюлмянин 
формалашдырылмасы щаггында гярар ящямййятли дяряжядя мцяссисянин 
вязиййяти вя ниййятиндян, онун базар фяалиййятинин стратеэийа вя такти-
касындан, еляжя дя ишчилярин имкан вя пешякар потенсиалындан асылыдыр.  
 

§ 16.5. Ямтяя базарынын комплекс юйрянилмяси вя тящлили 
 

Маркетинг тядгигаты структурунун мяркязи блоку базарын ком-
плекс тядгигидир.  

 
Шякил 16.1. Базарын тядгиги схеми 

 

БАЗАРЫН  
ТЯДГИГИ 

Базар конйунктурунун 
юйрянилмяси 

Коммерсийа фяалиййяти 
хцсусиййятляринин 
характеристикасы 
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Базарын тядгиги юзцня ашаьыдакылары дахил едир: базар конйункту-
рунун тящлили, прогнозлашдырылмасы вя коммерсийа фяалиййяти хцсу-
сиййятляринин тящлили. 

Базар конйунктурунун тядгиги ики ясас блокдан ибарятдир: цмум-
тясяррцфат конйунктурунун юйрянилмяси вя конкрет ямтяя базары 
конйунктурунун юйрянилмяси. 

Бирбаша тядгигат просеси ашаьыдакы ардыжыл мярщялялярдян ибарятдир: 
- информасийанын топланмасы вя базар конйунктурунун тящлили; 
- йахын планлашдырылан дювр цчцн конйунктурун шяхси прогнозу-

нун ишляниб щазырланмасы; 
- конйунктур прогнозунун нятижяляриндян истифадя едилмяси еффек-

тивлийинин гиймятляндирилмяси.  
Цмумтясяррцфат конйунктурунун юйрянилмяси айрыжа эютцрцлмцш 

юлкянин халг тясяррцфатында, игтисади ямякдашлыьын вя йа цмумиликдя 
дцнйа игтисадиййатында эедян просеслярин, дяйишикликлярин мцфяссял шя-
килдя нязярдян кечирилмясини вя ясас макроигтисади мейил вя мцтяна-
сиблийин, сечилмиш тядгигат обйекти чярчивясиндя тягдим олунмуш бцтцн 
сащяляр мяжмусунун тящлилини нязярдя тутур. Ямтяя базар конйункту-
рунун тядгиги юзцня конкрет ямтяя базарынын вязиййятинин тящлили вя 
прогнозлашдырылмасыны дахил едир вя нязярдян кечирилян мящсулларын 
истещсал вя истещлак сащяляринин, онларын гаршылыглы ялагяляринин, щабеля 
юйрянилян базарын инфраструктур тяминатынын юйрянилмясини нязярдя ту-
тур. Цмумтясяррцфат конйунктурунун вя йа конкрет ямтяя базары 
конйунктурунун тящлилини тядгигатын мягсядляриндян асылы олараг ики 
йолла апармаг олар: 

- яэяр гаршыйа щяр щансы дювр цчцн конйунктурун инкишаф мейилляри 
вя темпляринин ашкар едилмяси вязифяси гойулубса, онда конйунктурун 
тящлили бу дювр ярзиндя онун динамикасынын юйрянилмяси йолу иля апа-
рылыр; 

- яэяр гаршыйа жари дювр цзря конйунктурун мцяййян едилмяси вя-
зифяси гойулмушдурса, онда конйунктурун вязиййятинин тящлили игтисади 
дювр фазасы вя фаза дахилиндя нцмуняви йерин мцяййян едилмяси йолу 
иля апарылыр. 

Конйунктурун, проблемлярин вя базарын инкишафынын узунмцддятли 
мейилляринин юйрянилмяси цзря ишин йцксяк еффективлийи йалныз мяг-
сядйюнлцлцк, комплекслилик вя системлилик принсипляриня риайят едилмяси 
шяртиля мцмкцндцр.  

Мягсядйюнлцлцк о демякдир ки, базар конйунктурунун вя онун 
инкишаф мейилляринин тядгиги мцяссися гаршысында дуран план вязифяляри 
иля сых баьлы олмалыдыр. Комплекс йанашма ашаьыдакылары ифадя едир: 
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- биринжиси, конкрет базарын бцтцн ясас елементляринин тящлилинин зя-
рурилийи; 

- икинжиси, онун ижтимаи-игтисади щадисяляр вя мящсул базарлары иля 
гаршылыглы ялагядя юйрянилмясинин мцтляглийи;  

- цчцнжцсц, она тясир эюстярян дахили характерли бцтцн башлыжа 
амилляр групунун ящатя олунмасы. 

Мцшащидя вя тящлилин системлийи тядгигат фяалиййятиня гаршы 
мцяййян тяляблярин нисбятини нязярдя тутур. Йалныз бу шяртля, базарда 
баш верян дяйишикликляри вахтлы-вахтында якс етдирмяк вя практики фяа-
лиййятдя онларын учотуну щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Илкин мялу-
матларын топланмасы заманы материалларын йыьылмасы, конйунктур вя 
истещлакчы тялябинин инкишаф эюстярижиляринин ашкар едилмясиня башла-
маздан яввял мювгеляри дягигляшдирмяк лазымдыр.  

Конйунктур вя истещлакчыларын тялябляринин тящлил олунажаьы вахт 
мцддятини дя мцяййян етмяк лазымдыр. Тякжя эюстярижиляр сийащысы 
йох, щям дя онлар цзря мялуматларын дягигляшдирилмяси дяряжяси дя 
бундан аслыдыр. Щяйата кечирилмяли олан тящлил вя прогнозун конкрет-
ляшдирилмяси дяряжясини дя мцяййян етмяк лазымдыр. Беля илкин иш яса-
сында зярури материалларын щяжм вя характери дягигляшдирилир. 

Илкин мялуматларын топланмасы мярщялясиндя конйунктур вя ис-
тещлакчы тялябинин ясас эюстярижиляринин мцяййян едилмяси, информасийа 
мянбяляринин ашкар едилмяси вя сечилмяси, конйунктур щагда мялу-
матларын топланмасы щяйата кечирилир. Бу ишин баша чатдырылмасындан 
сонра билаваситя тящлиля башламаг олар.  

Базар конйунктурунун тящлили вя истещлакчыларын тялябляринин юйря-
нилмяси просеси ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир. Щяр шейдян яввял, 
бцтцн амил вя эюстярижиляр мяжмусундан тяркиб елементяри, айры-айры 
гиймятляр вя статистик эюстярижиляр айрылыр. Даща сонра щяр бир эюстярижи 
цзря динамик сыралар гурулур ки, бу да кечмишдя, щазыркы дюврдя вя 
эяляжякдя мювжуд гиймятляндирмяляр вя прогнозлар ясасында мцвафиг 
амилин фяалиййятини якс етдирмяйя имкан верир. 

Нювбяти мярщяля – ясас конйунктурадан амиллярин ящямiййят-
лилийи вя тясир дяряжясинин мцяййян едилмясидир. Бу иш динамик сыра-
лардан истифадя едилмякля вя щяр бир амилин кечмишдя конйунктура тя-
сиринин дяйишмясинин нязяря алынмасы иля апарылыр. Истещсал динамикасыны 
нязярдян кечиряркян ямтяя бурахылышы щяжминин ясас дяйишмя сябяб-
лярини müəyyən етмяк лазымдыр (йени истещсал эцжляринин дахил едилмяси, 
автоматлашдырма сявиййясинин йцксялдилмяси, тялябин активляшдирилмяси 
вя йа азалдылмасы вя с.). 

Йекун мярщяля бцтцн амиллярин бир там кими гаршылыглы ялагядя ня-
зярдян кечирилмясидир. Бу заман, биринжиси, тясирин цмуми нятижяси (ня-
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тижя етибариля, конйунктурун давранышы) мцяййян олунур, икинжиси, щяр 
бир тящлил олунан амилин конйунктурун формалашмасындакы йери вя 
ролу юйрянилир. 

Бцтцн мярщялялярдя конйунктурун тящлилини, бу вя йа диэяр нюг-
тейи-нязяри ифадя едян ихтийари сечилмиш амилляр базасында йох, чох вахт 
бир-бирилярини тякзиб едян просесляр, щадисяляр вя мейиллярин мяжму-
суну якс етдирян материаллар ясасында щяйата кечирмяк лазымдыр.  

Йалныз тящлиля комплекс йанашма заманы конйунктурун вязиййяти 
вя ясас инкишаф мейиллярини дцзэцн гиймятляндимяк олар. Сонунжу чох 
вахт якс истигамятли эцжлярин гаршылыглы тясири шяраитиндя формалашыр вя 
бцтцн конйунктурдан амиллярин тязащцрцнцн нятижяси кими чыхыш едир.  

Ямтяя базары конйунктурунун юйрянилмясиня башлайаркян, щяр 
шейдян яввял, ясас амиллярин фяаллыьыны мцяййян етмяк тяляб олунур ки, 
бунун цчцн дя базарын мювжуд олдуьу аны тяйин етмяк лазымдыр. Бу 
мягсядля монографик методдан, йяни верилмиш конкрет дюврцн хцсу-
сиййятлярини вя онун инкишаф прогнозларынын характерини якс етдирян 
статистик вя дюври мятбуатда дярж етдирилян игтисади-рийази эюстярижиляр-
дян истифадя едилир. Дюврцн тящлили вя мювжуд гиймятлярин учоту яса-
сында тядгигат аны вя йахын пеrспектив цчцн ямтяя базарынын форма-
лашмасына истещсалын йенилянмясинин мигйасы вя интенсивлийи, ямтяя 
цзря тялябин юлчц вя сявиййяси кими апарыжы амиллярин тясирини мцяййян 
етмяк олар.  

Даща сонра, чох вахт конйунктурун формалашмасы цчцн щялледижи 
олан вя даими фяалиййят эюстярян амиллярин нязярдян кечирилмясиня 
кечид алмаг олар. Онлара аиддир: дювлят тянзимлямяси, пул-кредит сийа-
сяти, игтисадиййатда структур ирялиляйишляри. Щямчинин гысамцддятли 
амиллярин тясирини дя тящлил етмяк лазымдыр. Сонунжулар, о гядяр дя фяал 
олмасына бахмайараг, бир сыра щалларда тялябин юлчцсцня вя ямтяяля-
рин дахилолма динамикасына ясаслы тясир эюстярирляр. Эюстярижиляр системи 
истещсал просесинин истигамятляри вя инкишаф темплярини дцзэцн харак-
теризя етмяли, тясадцфиликлярин тясириня мяруз галмамалы вя баш верян 
дяйишикликляри кифайят гядяр тез якс етдирмялидир.  

Эюстярижинин щяр щансы дяйишикликляря гаршы лянэ реаксийасы онун 
конйунктурун тящлили вя йа прогнозлашдырылмасы цчцн база кими исти-
фадя олунмасыны чятинляшдирир. Халг тясяррцфатынын вя йа айрыжа ямтяя 
базарынын конйунктурунун тящлили прогнозу дягиг формалашдырмаг вя 
дяйишикликляри дягиг ифадя етмяк цчцн зяруридир.  

Прогноз, цмуми шякилдя, обйектин эяляжякдя мцмкцн вязиййят-
ляри вя онларын щяйата кечирилмясинин алтернатив йоллары вя мцддятляри 
щаггында елми ясасландырылмыш мцщакимядир. Прогноз анлайышыны прог-
нозлашдырма анлайышындан фяргляндирмяк лазымдыр. Прогнозлаşдырма 
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обйектин эяляжякдя мцмкцн вязиййяти щаггында мцщакимялярин фор-
малашдырылмасы просесидир.  

Ямтяя базарынын конйунктуру нюгтейи-нязяриндян ашаьыдакы тя-
рифляри вермяк олар: ямтяя базарынын прогнозу фирманын базар давра-
нышы цзря маркетинг тювсийяляринин йарадылмасы мяqсядиля формалашды-
рылмыш фярзиййялярин йериня йетирилмяси, ямтяя базарынын ян мцщцм ха-
рактеристикаларынын динамикасы вя онларын алтернатив вариантлары щаг-
гында обйектив вя юз тябияти етибары иля, ещтималлы мцщакимядир.  

Ямтяя базарынын прогнозундан ашаьыдакылар тяляб олунур: 
- етибарлылыг, елми ясаслылыг, перспективдя тясир эюстяря биляжяк амил-

ляри нязяря алмагла системлилик; 
- тякрар йарадыла билмяк вя сцбут олуна билмяк, йяни мялуматларын 

тякрарян ишлянмяси, о жцмлядян субйективлик истисна олмагла, башга 
методлар ясасында ишлянмяси заманы йени нятижянин ялдя едилмяси; 

- прогнозун ясасына гойулмуш бцтцн фярзиййя вя илкин шяртлярин 
дягиг ифадя олунмасы иля, онун алтернатив характери; 

- прогнозун верификасийа едиля билмяси, йяни прогнозун мцмкцн 
коррексийасы цчцн онун дцзэцнлцйц вя дягиглийинин гиймятляндирил-
мясинин етибарлы методикасынын мювжуд олмасы; 

- билаваситя гярар гябул едян шяхсляр цчцн баша дцшцлян вя зид-
диййятли шярщляр цчцн ясас вермяйян, айдын вя дягиг ифадяетмя дили; 

- прогнозун план характери: прогноз щяр вахтлы олмалы вя идаря-
етмя мягсядляриня хидмят етмялидир. 

Ямтяя базары конйунктурунун прогнозу истещлакын щяжм вя 
структурундакы, истещсал едилмиш малларын гиймятляри иля мцгайися олу-
нан мцмкцн дяйишикликляри нязярдя тутур. Беля мцгайися тяклиф вя тя-
ляб арасындакы нисбятин дяйишмясини ашкар етмяйя вя сатышын ещтимал 
олунан щяжмини мцяййянляшдирмяйя имкан йарадыр.  

Прогноздан вахтлы-вахтында истифадя едилмяси ашаьыдакылара имкан 
верир: 

- биринжиси, ямтяяляри ян ялверишли гиймятлярля сатмаьа; 
- икинжиси, ресурсларла маневр етмяйя, онлардан ян сярфяли истига-

мятлярдя истифадя етмяйя; 
- цчцнжцсц, конйунктурун эюзлянилян йахшылашмасы щалында истещ-

салын эенишляндирилмяси цзря оператив тядбирляр эюрмяйя. 
Коммерсийа фяалиййятинин еффективliйинин артырылмасы цчцн прогно-

зун тяртиб едилмясинин вя ондан истифадя олунмаснын дцзэцнлцйцнц 
йохламаг мягсядяуйьундур. Прогнозун нийя сящв тяртиб олундуьу 
сябябляринин ашкар едилмяси эяляжякдя онун дягиглийини артырмаьа им-
кан верир.  
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Конйунктурун тядгигинин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы марке-
тингин ишиндяки чатышмазлыглары вахтында ашкар етмяйя вя онларын ара-
дан галдырылмасы цзря оператив тядбирляр эюрмяйя имкан йарадыр. 
Конйунктурун тядгигинин сон вязифяси – ещтимал олунан эяляжяйин 
мянзярясинин йарадылмасы, истифадя олунмалы олан имканларын вя йол 
верилмямяли олан потенсиал тящлцкялярин мцяййянляшдирилмясидир. Гы-
самцддятли конйунктур прогнозу цчцн, заман вя тясадцфи амилляр-
дян тутмуш, дюври вя дюври олмайанлара гядяр бцтцн амилляри нязяря 
алмаг лазымдыр. Бу заман ясас диггят базар механизминин цч 
мцщцм елементиня верилир: тяляб, тяклиф вя гиймят. Бу да ямтяя база-
рыны комплекс тящлил етмяйя имкан йарадыр.  

Конйунктурун тядгигинин еффективлийинин тящлили, щяр шейдян яввял, 
мцяййян маркетинг тядбирляринин йериня йетирилмясинин мцнтязямлийи-
нин гиймятляндирилмясини вя баьланмыш мцгавиля гиймятляринин нязяр-
дян кечирилян мящсуллар цзря, башга бярабяр шяртлярля, биръа мейданла-
рында вя йа ири истещсалчы, йахуд малэюндярянлярин бахылан дювр яр-
зиндя гиймятляриля мцгайися едилмясини нязярдя тутур. Харижи тижарят 
мцгавиляляринин баьланылмасы заманы еффективлик ихраж вя йа валйута 
юдянишляри мябляьляри цзря идхалда мцяййян олунур. Йухарыда эюстя-
рилян вя апарылан тящлилдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, фирма ящатя-
синдяки дяйишикликлярин динамизминин артмасы, рягабятин эцжлянмяси, 
бизнесин щяйата кечирилмяси цчцн тящлцкя вя имканларын бюйцмяси, иг-
тисади просеслярин глобаллашмасы вя бейнялмилялляшмяси вя бир сыра 
башга амилляр коммерсийа фяалиййятинин идаря едилмясинин стратеъи жя-
щятдян зярурилийини шяртляндирмишдир. Тяшкилатын йухары рящбярлийи тяря-
финдян щяйата кечирилян стратеъи идаряетмя тяшкилатын имканларынын ах-
тарышы вя истифадя едилмяси мягсядиля харижи мцщитля, тяшкилата 
узунмцддятли перспективдя сярт рягабят мцбаризясиндя дайаныглы ол-
маьа имкан верян динамик гаршылыглы тясиринин тяйин едилмясини ня-
зярдя тутур.  

Стратеъи идаряетмянин щяйата кечирилмяси васитяляри фирманын давра-
ныш стратеэийасыдыр. Стратеэийа тяшкилатын мягсяд вя миссийасына истинад 
едяряк, мцщитин, фирманын потенсиалынын, мящсулун щяйат динамикасы-
нын вя бир сыра башга амиллярин тящлили ясасында формалашдырылыр. Стра-
теэийанын мцяййян олунмасы вя сечилмяси юзцндя мцряккяб вя чох-
аддымлы просеси якс етдирир.  

Стратеэийанын йериня йетирилмяси онун реаллашдырылмасы цчцн шяраи-
тин йарадылмасыны нязярдя тутур. 

Сечилмиш стратеэийанын щяйата кечирилмяси цчцн тяшкилат зярури дяйи-
шикликляр апармалыдыр. 
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Стратеэийанын щяйата кечирилмяси цзяриндя нязарят сечилмиш стра-
теэийанын гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасына вя йаранмыш 
шяраитя уйьун олараг, стратеэийанын коррексийасынын щяйата кечирилмяси 
щаггында тювсийялярин йарадылмасына эятириб чыхарыб-чыхармайажаьынын 
гейд едилмясини нязярдя тутур.  

Стратеъи идаряетмянин тядгиги заманы ашаьыдакы методлардан исти-
фадя едилир: SWOT методу, СТЕП методу – амилли тящлил, Бостон 
мяслящят групунун матрис методу. 
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KOMMERSİYA ÜZRƏ  
LÜĞƏT VƏ TERMİNLƏR 

 
               -A-   

 
Aviza Qarşılıqlı hesabda baş verən dəyişikliklər haqqında 

xəbərdarlıq 
Avuar Xarici banklarda saxlanılan vəsait  
Aksiz Malın qiymətinə daxil edilən və alıcı tərəfindən 

ödənilən dolayı vergi 
Aksiya Səhmdar cəmiyyət tərəfindən verilən qiymətli kağız 
Arbitraj Bir mənası təsərrüfat məhkəməsi 
Assosiasiya Müəyyən prinsiplər əsasında müəssisələrin birləşməsi 
Audit Formasından asılı olmayaraq müəssisələrdə (fir-

malarda) aparılan yoxlama təftişi 
Auksion  Hərrac, açıq şəkildə satış 
Agent Hüquqi və ya fiziki şəxs olub, başqa şəxsin hesabına 

və onun maraqları çərçivəsində vasitəçi kimi çıxış 
edir. Agent eləcə də imza etmək hüquqi olmadan sa-
zişlərin hazırlanmasını həyata keçirir. Bir qayda ola-
raq agent öz fəaliyyətini tapşırıq verən şəxs və agent 
arasında razılaşdırılmış haqq hesabına həyata keçirir 

Antiinhisar 
qanunçuluğu 

Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə, rəqabət mühitinin mü-
hafizə edilməsi üçün, inhisarçılığın və haqsız rə-
qabətin qarşısını alan hüquqi aktlar kompleksidir 

  
 -B- 

 
Balans  Müəssisənin aktiv və passivi arasında nisbəti pul va-

sitəsilə göstərən sənəd 
Barter sazişi Məhsul mübadiləsinin pulsuz həyata keçirildiyi ti-

carət sövdələşməsi növü. Bu zaman ödəniş mal for-
masında həyata keçirilir. Bu növ sövdələşmədə tə-
rəflər arasında ya mübadilə olunacaq eyni tipli mal-
ların miqdarı göstərilir, yaxud da onların qarşılıqlı 
dəyərləri razılaşdırılır  

Bazis qiyməti Danışıq yolu ilə alıcı və satıcı arasında iri partiyalarla 
mal alışı üzrə razılaşdırılan qiymət 
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Biznes 1) Gəlir gətirən təsərrüfat subyekti növü; 2) Müəyyən 

risk nəticəsində mənfəət gətirən iqtisadi fəaliyyət  
Biznes-plan Nəzərdə tutulmuş layihənin əsaslandırılmasında la-

zım olan investisiyaların, potensial tərəfdaşların və 
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi nəti-
cəsində problemlərin əsas həlli yolları əks olunan 
sənəd  

Bazar qiyməti Bazarda satılan malların dəyərinin pulla ifadəsi. Bu 
qiymət birbaşa bazarın konyuktur vəziyyətindən 
asılıdır 

Bazar 
infrastrukturu 

Əmtəə iqtisadiyyatının zəruri atributu,özündə təsərrü-
fatın bir sıra, eləcə də qeyri-istehsal sahə və sfera 
kompleksini birləşdirib, bazar şəraitində təkrar is-
tehsal prosesinin təmin edilməsinə şərait yaradır 

Bazarın 
konyukturu 

Müəyyən bir dövr mallara, xidmətə və digər işlərə tə-
ləblətəklifin nisbətini xarakteizə edən bazar vəziyyəti 

Beynəlxalq 
ticarət 
razılaşmaları 

Razılaşdırılmış miqdarda mal vahidlərinin alışı və 
satışı və ya tərəflərin razılığına əsasən göstərılən xid-
mətlərə görə müxtəlif ölkələrdə yerləşən iki və ya 
daha çox hüquqi tərəflər arasında bağlanmış müqa-
vilə, saziş və ya ticarət razılaşması 

  
-D- 
 

Debet Müəssisənin digər müəssisəyə borcu, xərc 
Deklarasiya Dövlət qurumlarına təqdim edilən, özündə müəyyən 

göstəriciləri əks etdirən sənəd 
Dempinq Rəqibə qarşı yönəldilmiş süni surətdə qiymətin aşağı 

salınması 
Denominasiya Pul vahidində baş verən dəyişikliklərin (böyüdükdə 

və ya kiçıldıkdə) möhkəmlənməsi 
Depozit Pulun banka saxlanılmaq üçün şəxs tərəfindən ve-

rilməsi 
Denososiya Hər bir müqavilənin pozulması haqda rəsmi xəbər-

darlıq 
Dəllal Öz hesabına və öz adından vasitəçılık funksiyasını 

həyata keçırən sahibkar; daha çox kiçik topdansatış, 
pərakəndə və birja ticarətində rast gəlinir 

Dividend  Səhmdarların səhmlərdən aldığı gəlir  
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Devalvasiya Digər ölkələrin valyutasına nisbətən milli valyuta  
Dezevuarsiya  Fəaliyyətinə razılıq verilmiş şəxsin fəaliyyəti ilə razı-

laşma və ya həmin şəxsin fəaliyyət hüququndan mər-
hum edilməsi  

Diler Öz hesabına və öz adından ticarət vasitəçiliyini hə-
yata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxs. Malların satış 
sistemində diler öz fəaliyyəti ilə sonuncu alıcıya 
maksimum yaxın olur  

Distibütor Malları son istehlakçıya satmaq məqsədilə alan müs-
təqil topdansatış vasitəçisidir. Distibütor ilə onun si-
farişçisi arasında münasibətlər müqavilə əsasında qu-
rulur. 

Dövlət 
tənzimlənməsi 

Bu və ya digər iqtisadi proseslərin təmin edilməsi və 
qorunması, onların dəyişilməsi üçün dövlətin iqtisadi 
metodlar sistemi vasitəsilə təsir forması 

  
-E- 
 

Embarqo Ölkəyə mal ixracı və idxalına qoyulan qadağa 
Emissiya Pul və qiymətli kağız buraxılışı 

 
-F- 
 

Faks (telefaks) Təsvirin (mətnin) məsafəyə ötürülməsi 
Faktorinq Malıyyə-kommersiya xidməti, bank istehsal edilən 

malın dəyərini qabaqcadan ödənilib, mallar alıcıya 
daxil olarkən alıcıdan pulun alınması 

Fond birjası     Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş qaydalara əsasən 
müntəzəm olaraq qiymətli kağızlarla tıcarətın təşkili 
formasıdır. Bir qayda olaraq onun fəaliyyəti iqtisa-
diyyata uzunmüddətli investisiya qoyuluşlarının və 
hökumətin digər proqramlarını maliyyələşdirmək 
üçün vəsaitlərini səfərbər edir. Birjanın fəaliyyəti 
ərzində birjada dövr edən qiymətli kağızların, eləcə 
də səhmlərin və səhmdar cəmiyyətlərin və dövlət is-
tiqrazlarının kursu müəyyənləşdirilir 

Fors-major  Sazişin yerinə yetirilməsinə imkan verməyən şərait 
(təbii fəlakət, hərbi şərait, siyasi hərcimərcilik və s.) 
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Füçers İcra müddəti müəyyən olunmuş kontrakt 
Fraxt Nəqlıyyat sahibinə yükün və ya sərnişin daşımaq 

üçün ödənilən haqq 
  
Firma Xidmət və məhsul istehsalı ilə məşğul olan təşkilat 
  

-G- 
 

Gömrük 
deklarasiyası 

Malların idxal və ixracı zamanı gömrük rəsmi sənəd-
ləşdirilməsi üçün yük sərəncamının yazılı müraciəti 

  
-H- 
 

Hedjinq Fyüçers birjalarında qiymətlərin xoşagəlməz dəyişik-
liklərindən sığorta olunması məqsədilə aparılan əmə-
liyyatlara deyılır 

  
-X- 
 

Xayrinq Lizinq formasında əmlakın ortamüddətli icazəsi 
Xəzinə bileti Kağız pul 
  

-İ- 
 

İdxal Xaricdə istehsal olunmuş malların ölkəyə gətirilməsi 
İxrac Ölkədə istehsal olunmuş malların hər hansı ölkə hü-

dudlarına çıxarılması.İxraca BMT-nin humanitar kö-
mək xətti aparılan, yarmarkalara, sərgilərə aparılan 
malların ayrı-ayrı ölkələrin ərazisindən tranziti aid 
edilmir  

İmic Müsbət obraz 
İxrac 
razılaşmaları 

Xarici kontragentin mülkiyyətinə keçən ixracatçı öl-
kədə istehsal olunmuş malların və ya xidmətlərin xa-
ricə aparılması və orada satılması ilə əlaqədar olan 
kommersiya fəaliyyəti 

İnvestisiya Sərmayə, gəlir əldə etmək məqsədilə vəsait qoyuluşu 
İndeksasiya Müəyyən dəyişikliklərlə bağlı olaraq banka qoyulmuş 

pul vəsaitlərində baş verən dəyişikliklər 
İnnovasiya      Yeniliklər əldə edilməsi üçün vəsait qoyuluşu 
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İnflasiya Pulun dəyərinin itməsi 

İcarə Müxtəlıf əmlak obyektlərinin müvəqqəti istifadə 
üçün müəyyən ödənişlə müqavilə əsasında təqdim 
olunması və ya qəbul edilməsidir. Alqı-satqı 
müqavıləsindən fərqlı olaraq icarə verənin mülkiyyət 
hüququnu saxlayır, icarəçıyə isə ancaq ondan istifadə 
etmək huququ verir . İcarə müddəti başa çatdıqda 
icarəçi əmlakı ala bilər  

İcarə haqqı  Ticarət obyektinin və ya əmlakından istifadə etməyə 
görə müqavilə şərtlərinə əsasən ödənilən haqq.İcarə 
müqaviləsində həmçinin amortizasiya , büdcə və 
sığorta ayırmaları, eləcə də icarəyə verənin müvafiq 
mənfəəti də nəzərə alınır 

İpoteka Mülk, torpaq üçün qoyulan borc  

İnjenirinq Sazişə uyğun kommersiya əsasında yerinə yetirilən 
mühəndis-məsləhət xidməti 

İnkasso Satıcıdan alınmış sənədə uyğun olaraq bankda 
alıcının hesabından pul silinməsi 

İnfrastruktur İctimai istehsalı təmin edən sahələr: rabitə, nəqlıyyat, 
yollar, səhiyyə,təhsil 

İstehlak səbəti Müəyyən qrup üçün müxtəlif reqionlarda nəzərdə 
tutulan seçmə istehlak mal qrupu 

  
-K- 
 

Klirinq Qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına 
əsaslanan nəğdsiz hesablaşma sistemidir 

Komintent Kommision razılaşmaya əsasən kommissionerə 
bazarda əmtəənin alışını, satışını və ya dəyişilməsini 
həyata keçirmək icazəsini verən hüquqi və ya fiziki 
şəxs. Komintent əmtəənin sahibi olmaqla komissio-
nerə mülkiyyət hüququ vermir, yalnız göstərdiyi 
xidmətə görə ona komission haqq (bonus) ödəyir 

Kommersiya 
aktı 

Dəmiryol nəqliyyatı orqanlarından mal partiyasının 
qəbulu zamanı faktiki miqdar göstəricisi ilə sənəd-
dəki göstəricilər arasında uyğunsuzluq aşkar edildiyi 
halda , həmin orqanın nümayəndəsi ilə birlikdə tərtib 
olunan sənəd 
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Kommersiya 
riski 

Maddi ziyan, itki verə biləcək situasiya. Kommersiya 
fəalıyyətində bir qayda olaraq kommersiya riskinin 
haqsız tərəfdaşlardan, fors-major vəziyyətdən və s. 
sığortası həyata keçirilir 

Kommuni-
kabellik 

İnsanlarla lazımi əlaqələr, kontaktlar yaratmaq və da-
vam etdirmək bacarığı 

Kommunikasi
ya sistemi 

Bazar iştirakçılarının məlumatların yığılması, hazır-
lanması və bölüşdürülməsi əməliyyatların 
məcmuunu, eləcə də bilavasitə bazar subyektləri 
arasında şəxslərarası münasibətlərin qurulması əmə-
liyyatlarını özündə birləşdirən kommunikasiya 
kompleks fəaliyyəti 

Kommivoyaj Səyyar agent 

Konsaltinq Məsləhətvermə fəalıyyəti 

Konsament Malın daşinması üçün qəbul edilən sənəd 

Kontragent Müqaviləyə uyğun məsuliyyəti öz üzərinə götürən 
şəxs 

Kontrakt Mal alışı, satışı və ximətlər üzrə bağlanan müqavilə, 
saziş 

Konsern Müxtəlif növ müəssisələri özündə birləşdirən birlık 

Konsinqnasiya Bir tərəfin (konsinqnantın) digər tərəfə (konsiq-
natora) öz adından, amma konsiqnatın hesabına xa-
ricdə yerləşən anbardan mal satmaq üçün tapşırığı 

  
-Q- 
 

Qudvil Müəssisənin dəyəri müəyyən edilə bilməyən kapitalı 
(işgüzar tərəflərlə münasibət və s.) 

  
-L- 
 

Laq Müəyyən hadisələrin vaxt çərçıvəsində artması və ya 
azalması 

Lizinq  İstehsal formalarının icarə forması 

Lizinq 
razılaşmaları 

Üçtərəflı razılaşma olub, özlüyündə lızınq firmasının 
(lızınq verən) istehsalçıdan (sahibkardan) müştərinin 
(lizınq alan) sifarişi əsasında əmlak almaq və sonun-
cuya icarəyə vermək proseslərini ehtiva edir 
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Lisenziya Müəyyən fəalliyyəti həyata keçirmək üçün verilən 
icazə 

Likvidlik Kommersiya strukturlarının aktivlərinin öz borc 
öhdəliklərini bağlamaq üçün tez bir zamanda pul 
vəsaitlərinə çevrilmə imkanıdır. Likvidlik firmanın 
ödəmə qabiliyyətini göstərir 

Loqistika Maddi,energetik informasiya,əmək resurslarının idarə 
edilməsi haqqında elm 

  
-M- 
 

Makroiqtisadiy-
yat    

Ölkənin vahid iqtisadiyyatı 

Marja Göstəricilər arasında fərq 

Materialtutumu Hər istehsal vahidinə xərclərin nisbəti 

Monitorinq Vəziyyətə, fəaliyyətə nəzarət, müşahidə etmək 

Mikroiqtisa-
diyyat 

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı elementləri, məs. müəssisənin 
iqtisadiyyatı 

Mal 
ehtiyatları 

Məhsulların satış (realızasiya) prosesinin fasiləsizli-
yini təmin etmək üçün istehsalçılarda və ticarət təşki-
latlarında olan hazır məhsul ehtiyatları. Bazar şərai-
tində mal ehtiyatının rolu və həcmi müəssisənin alıcı-
lara göstərdikləri xidmətin və malların göndərilməsi, 
firma ticarəti və lizinqdən istifadə səviyyəsindən asılı 
olaraq artır  

Menecer Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisəni idarə edən 

Monetarizm İqtisadiyyatı idarə etmək üçün dövlət pul 
vasitələrindən istifadə 

  
-N- 
 

“Nou-Xau” İntelektual mülkiyyət 

Nümunə Alqı-satqı müqavilələrinin bağlanması zamanı, eləcə 
də malın rəqabət qabiliyyətinin hesablaşması zamanı 
əmtəənin keyfiyyətini müəyyən etmək üçün eta-
lon.Yeni malların seriyalı buraxılışı üçün bazar sınaq-
larının aparılması üçün də nümunədən istifadə olunur 
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 -O- 
 

Ödəmə 
valyutası 

Əmtəə üçün hesablaşma valyutasıdır                                   

Oferta  Satıcının müəyyən şərtlər daxilində malların satışı 
barədə mümkün alıcıya göndərdiyi yazılı təklıfıdır 

Overdraft Bankda kreditin qaldırılması 

Opsion Müəyyən güzəştlər nəzərdə tutan saziş 

Özəlləşdirmə Dövlətsizləşdirmə, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin 
şəxsə verilməsi 

  
-P- 
 

Pablik-
rileyşnz 

Əlverişli ictimai fikirlərin formalaşdırılması. Bu , 
geniş ictimai təbəqə ilə reklamverən-təşkilatlar ara-
sında yaradılması üçün aparılan kompleks tədbirlərdir 

Patent Dövlət tərəfindən hüquqi və ya şəxsiə verilən və 
istisna olaraq ona müəyyən vaxt ərzində ixtıradan 
istifadə etvək hüququnu tanıyan sənəddır 

Pay Hissə 

Pablisiti Reklam-təbliğat kompaniyası 

Paritet Tərəflərin bərabərliyi, eyni vəziyyət 

Penya Dəbbə pulu formasıdır; borclu tərəf öhdəliyi 
müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə 
verir, hər bir gecikdirilən gün üçün ödəniş müəyyən 
edilir 

Prezentasiya Mal növü, müəssisə və digər əqli (intelektual) 
məhsulların geniş kütlələrə təqdimatı  

Press-reliz Mətbuatda mal haqqında nəşr edilən məlumat 

Pretenziya Malda hiss edilən çatışmazlıq haqda şikayət 

Produsent Xidmət və mal istehsal edən 

Pul Gəlirin ümumi fonda daxil olunması üzrə saziş 

Punkt Birjada qiymət vahidlərinin ölçüsü kimi istifadə 
edilən vahid 
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-R- 
 

Rantye Renta ilə yaşayan şəxs 

Refalvasiya       Milli bankda kursun artması. Devalvasiya əksi 

Reytinq Müəyyən edilmiş ölçü vahidinə uyğun olaraq 
hadisələr və ya şəxsə verilən subyektiv qiymət  

Reklamasiya Malın keyfiyyətinə görə alıcının satıcıya yönəldilmiş 
iddiası  

Reket Qorxutmaq və ya zor tədbiq etməklə vəsaitin əldə 
edilməsi  

Restrikasiya Qiymətlərin  saxlanması məqsədilə mal istehsalınin 
azaldılması 

Risk Maliyyə və maddı itgilərin baş verə biləcəyi hallar 

  
-S- 
 

Saldo Kredit və debet, mədaxil və məxaric arasındakı fərq 
(qalıq) 

Sanasiya Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini 
yaxşılaşdıran, müflıs olmaqdan qoruyan tədbirlər 

Sapasiya Müəssisənin malıyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq , 
müflisləşmənin qarşısını almaq məqsədilə keçirilən 
tədbirlərdir 

Satış agenti Sənaye məhsullarının uzunmüddətli satışını həyata 
keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Satış agentləri 
alqı-satqı şərtlərinin müəyyən edilməsində sənaye 
agentlərindən daha çox hüquqa malikdirlər. Eyni 
zamanda bilavasitə istehlakçılara daha yaxındırlar. 
Satış agentlərinin firma və kontorları iri mərkəzlərdə 
yerləşir, anbar təsərrüfatlarına malikdirlər və bir neçə 
iri olmayan sənaye firma və şirkətlərinin mallarının 
realizə edilməsinin birdəfəyə həyata keçirə bilər  

Sekvestr Hər hansı mülkiyyət növündən istifadə etməyə dövlət 
tərəfindən qoyulan qadağa 

Sertifikat Mülkiyyətdən istifadə hüququ haqda sənəd, malın 
keyfiyyət nişanı haqda sənəd 

Sindikat  Birlik 

Spesifikasiya Göndərilən malların siyahısı 
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Staqnasiya Durğunluq 

Staqflyasiya Durğunluq və inflasiya 

Subsidiya  Pul şəklində kömək 

Ssuda Kredit 

  
-T- 
 

Tarif Xidmətə görə ödənilən pul, qiymət növü 

Tender Qapalı auksion (hərrac) 

Tədavül 
xərcləri 

Malların tədavülü ilə əlaqədar və özündə malların 
daşınması, binaların, qurğuların və nəqlıyyat vasitə-
lərinin saxlanması, anbar və idarə personalının əmə-
yin ödənilməsinə, kredit faizləri və s. xərcləri birləş-
dirən ictimai xərclərin məcmuusudur 

Trapefert          Pul köçürülməsi 

Trast Malıyyə və təsərrüfat işlərinin həyata keçirməsi üçün 
verilən etibarnamə 

Ticarət 
brokeri 

Ticarət brokeri olub, mümkün alıcılarla satıcılar ara-
sında əlaqələr yaratmağı təmin edir. Alqı-satqı mü-
qavilələrində müstəqil tərəf kimi çıxış etmir. Alqı-
satqı müqavilələrində müstəqil tərəf kimi çıxış etmir. 
Ticarət brokeri öz müştərisinin tapşırığına müvafiq 
birdəfə və dəqiq iş görür və bunun müqabilində bağ-
lanmış müqavilələrin məbləğinin 1-5%-i həcmində 
broker komisionunu alır 

Topdanticarət Müxtəlif növ malların iri partiyalarla alışı və satışı 
zamanı müstəqil tərəfdaş seçmək şəraitində kontra-
gentlər arasında iqtisadi, təşkilati, hüquqi münasibət-
lərin məcmuusu 

  
-V- 
 

Valyuta Beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən istifadə 
olunan bu və ya digər ölkənin pul vahidi 
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Valyuta kursu  Bir ölkənin pul vahidi qiymətinin, digər ölkənin pul 
vahidi ilə ifadə olunması.Xarici valyuta kursunun 
millı valyutaya olan nisbətinin tətbiq edilməsi valyu-
tanın kotirovkası adlanır 

Vasitəçi Hüquqi və ya fiziki şəxs olub, kommersiya prosesinin 
kontragentləri arasında münasibət yaradır. 
Kontragent rolunda bir qayda olaraq mal istehsalçı-
ları, topdansatış və pərakəndə istehlakçılar iştirak edə 
bilər 

Veksel Müəyyən edilmiş məbləği müəyyən edilmiş vaxtda 
ödəmək şərtilə istifadə edilən qiymətli kağız 

Vergi Qanunvericiliyə uyğun olaraq fəaliyyətə görə mütləq 
ödənilən vəsait 

Vençur 
müəssısə 

Risklə bağlı olan, texniki yeniliyə yönəldılmış 
müəssisə  

  
-Y- 
 

Yarmarka Dövrü fəaliyyət göstərən maşın, avadanlıq, nəqliyyat 
vasitələri və s. mallar bazarı. Yarmarkaların keçiril-
məsi qrafik əsasında həyata keçirilir. Yarmarkaların 
təşkili və keçirilməsi üçün geniş infrastrukturlar; 
mehmanxanalar, nəqliyyat, telekommunikasiyalar, 
rabitə vasitələri və s. yaradılır 
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