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ЭИРИШ 

Мювзунун актуаллыьы. Базар мцнасибятляри шяраитиндя коммерсийа 

фяаллиййят даиряси тякъя мадди истещсалаты дейил, щям дя интеллектуал фяалиййяти 

ящатя едяряк эенишлянир. Коммерсийа фяалиййяти актив шякилдя истещсал вя тялябат 

просесляринин инкишафына тясир едир. Коммерсийа структурлары базарын тялябинин 

инкишаф мейллярини юйряниб, истещсалчылары сатыш цчцн даща перспектив олан 

малларын ишляниб щазырланмасы вя истещсалына йюнялдирляр. Коммерсантлар мцасир 

нювлц маллара тялябин артмасы цчцн шяраит йарадараг истещлакчылара фяал тясир 

эюстярирляр. Чыхыш материалларынын алынмасы вя щазыр мящсулун сатышы иля щям 

истещсалчылар юзляри, щям дя онлар тяряфиндян йарадылан, вя йа тамамиля мцстягил 

васитячилик эюстярян, топдан вя пяракяндя сатыш фирмалары мяшьул олурлар. 

Юз хцсусиййятиня эюря коммерсийа фяалиййяти иътимаи тялябатларын юдянил-

мясиня йюнялдилмишдир. Лакин коммерсант ямлак рискини юз цзяриня хейриййя 

мягсядляри цчцн эютцрмцр. Эялирдя ифадя олунмуш мадди мараг – сащибкарлыг  

фяалиййятинин щявясляндириъи мяьзидир. Ялбяття, нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир 

эялир сащибкарлыг фяалиййятинин нятиъяси дейилдир. Бу, йалныз истещсал амилляриндян 

ян йахшы сурятдя истифадя едилдикдя беля олур. Буна эюря дя мцхтялиф нюв рента 

эялирляри, капитал фаизляри сащибкарлыг фяалиййятиндян эялян эялир кими бахыла 

билмяз. Реал щягигятдя бу эялир сащибкарлыг фяалиййятинин билаваситя  

мотивляшдирмя   формасы кими чыхыш едян игтисади эялир формасында тягдим едилир. 

Базар игтисадиййатына кечид йени тип – тяшяббцскар, мцстягил гярар гябул 

едян, узагэюрян коммерсийа ишчисинин йаранмасыны шяртляндирди. Бу кейфиййятляр 

олмадан мцасир шяраитдя коммерсийа ишини мцвяффягиййятля щяйата кечирмяк 

мцмкцн дейил. Беля тапшырыглары йалныз мцвафиг нязяри щазырлыг кечмиш вя бу 

фяалиййят сащясиндя практик тяърцбяси олан йцксяк тящсилли пешякар коммерсант 

уьурла йериня йетиря биляр. Бу бахымдан «Коммерсийа фяалиййятинин тяшкили вя 

онун идаря едилмясинин мцасир методлары» мювзусу чох актуалдыр.  

Тядгигатын предмети вя обйекти. Йени нясил коммерсийа ишчиляринин 

щазырланмасы електрон коммерсийа идаряетмя системинин йаранмасына эятириб 
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чыхармышдыр. Мцасир технолоэийа бирбаша маркетингин фяалиййятини йени електрон 

сферасы сявиййясиня галдырыр. Електрон коммерсийа анлайышы информасийа 

мцбадилясинин бирбаша електрон системи васитясиля ютцрцлмясинин ишэцзар 

активлийинин эениш спектирлярини юзцндя бирляшдирир: трансаксийаларын щяйата 

кечирилмясиндя Интернет, телефакс вя портдан истифадя едилмякля гаршылыглы 

щесаблашмалары тезляшдирир вя асанлашдырыр. 

Бцтцн бунлар эениш базара эириш активлийини артырыр, Интернет васитясиля 

истещлак малларынын сатын алынма темпинин даима йцксялмясиня бахмайараг 

ишэцзар трансаксийа щяъминин артымы даща сцрятля эедир. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədə həyata keçirilən sistemli islahatların 

müvəffəqiyyətlə başa çatması müvafiq ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasından 

funksional asılılıqdadır. Ticarət prosesinin təşkili, optimal  idarəedilməsi və alınan 

nəticələrin effektivlik səviyyəsinin yüksəldilməsi problemi artıq ənənəvi 

yanaşmaların səmərəli olmamasını və onlardan istifadənin yararsızlığını üzə 

çıxarmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatına keşid ənənəvi ixtisaslardan olan mütəxəssislərə tələbatı 

kəskin surətdə azaltmış, müasir yönümlü mütəxəssislərə yeni imkanlar açmışdır. 

  Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq bir sıra yeni-yeni 

sahələrə meyllər artmışdır. Belə ki, ticarətin inkişafı, istehsalın müasir istehsal 

fondları ilə silahlanması, beynəlxalq əlaqələrəin çoxtərəfli tənzimlənməsi və digər 

fəaliyyət sahələrinin inkişafı və müəyyən inkişaf istiqamətində yönəldilməsi üçün 

kommersiya fəaliyyətinin öyrənilməsi və onun tətbiq edilməsi müasir dövrün 

iqtisadi fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edir. 

Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Kommersiya fəaliyyəti istehsal olunmuş 

məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması zamanı görülən iş və xidmətlər 

başa düşülür. Yuxarıda deyilənlərdən kommersiya fəaliyyətinin necə geniş əhatəyə 

malik olduğunu müəyyən etmək çox da çətin məsələ deyil.  

Kommersiya istehsal prosesləri ilə yanaşı ticarətdə əlavə ticarət xidmətləri də 

yerinə yetirilir, belə ki, əmtəələrin alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsi alıcılara 
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xidmət üzrə müxtəlif əməliyyatlarla daha da genişlənir. Sivil ticarətdə məhz bu 

əlavə xidmətlər mahiyyət etibarilə onlara sərf olunan əməyin kütləsinə görə daha 

çox üstünlük təşkil edir. 

Kommersiya fəaliyyətinin strukturu çox mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Belə ki, 

onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün hər bir element tədqiq edilməlidir.  

Kommersiya işi ilə məşğul olan komersantlar bu fəaliyyəti həyata keçirmək 

üçün ümumi iqtisadi, hüquqi, sosial və siyasi elmlərdən dərin anlayışı olmalıdır. 

Onun digər elmlərlə əlaqəsi çox mühüm tədqiqat obyekti sayılır. 

 Kommersiya fəaliyyətinin nizamlanması dövlətin qəbul etdiyi hüquqi 

aktlarla həyata keçirilir. Bu aktlar əsasən kommersiya fəaliyyəti haqqında 

qanunlarda özünü büruzə verir və hər bir bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin buna 

əməl etməsini tələb edir.  

Тядгигатын информасийа базасы вя ишлянмяси методлары. Ölkədə bazar 

münasibətlərinin formalaşması istiqamətində həyata keçirilən sistemli islahatların 

müvəfəqiyyətlə başa çatması müvafiq ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasından 

funksional asılılıqdadır. Ticarət prosesinin təşkili, optimal  idarəedilməsi və alınan 

nəticələrin effektivlik səviyyəsinin yüksəldilməsi problemi artıq ənənəvi 

yanaşmaların səmərəli olmamasını və onlardan istifadənin yararsızlığını üzə 

çıxarmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatına keşid ənənəvi ixtisaslardan olan mütəxəssislərə tələbatı 

kəskin surətdə azaltmış, müasir yönümlü mütəxəssislərə yeni imkanlar açmışdır. 

Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq bir sıra yeni-yeni 

sahələrə meyllər artmışdır. Belə ki, ticarətin inkişafı, istehsalın müasir istehsal 

fondları ilə silahlanması, beynəlxalq əlaqələrəin çoxtərəfli tənzimlənməsi və digər 

fəaliyyət sahələrinin inkişafı və müəyyən inkişaf istiqamətində yönəldilməsi üçün 

kommersiya fəaliyyətinin öyrənilməsi və onun tətbiq edilməsi müasir dövrün 

iqtisadi fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edir. 

Kommersiya fəaliyyəti istehsal olunmuş məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya 

çatdırılması zamanı görülən iş və xidmətlər başa düşülür. Yuxarıda deyilənlərdən 
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kommersiya fəaliyyətinin necə geniş əhatəyə malik olduğunu müəyyən etmək çox 

da çətin məsələ deyil.  

Тядгигатын елми йенилийи. Kommersiya istehsal prosesləri ilə yanaşı ticarətdə 

əlavə ticarət xidmətləri də yerinə yetirilir, belə ki, əmtəələrin alqı-satqı aktlarının 

həyata keçirilməsi alıcılara xidmət üzrə müxtəlif əməliyyatlarla daha da genişlənir. 

Sivil ticarətdə məhz bu əlavə xidmətlər mahiyyət etibarilə onlara sərf olunan 

əməyin kütləsinə görə daha çox üstünlük təşkil edir (əmtəələrin evlərə çatdırılması, 

texniki cəhətdən mürəkkəb əmtəələrin alıcının evlərində quraşdırılması, alıcalardan 

sifarişlərin qəbul edilməsi və s.) 

Тядгигатын практики ящямиййяти. Kommersiya fəaliyyətinin strukturu çox 

mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Belə ki, onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün hər bir 

element tədqiq edilməlidir.  

Kommersiya işi ilə məşğul olan komersantlar bu fəaliyyəti həyata keçirmək 

üçün ümumi iqtisadi, hüquqi, sosial və siyasi elmlərdən dərin anlayışı olmalıdır. 

Onun digər elmlərlə əlaqəsi çox mühüm tədqiqat obyekti sayılır. 

 Kommersiya fəaliyyətinin nizamlanması dövlətin qəbul etdiyi hüquqi 

aktlarla həyata keçirilir. Bu aktlar əsasən kommersiya fəaliyyəti haqqında 

qanunlarda özünü büruzə verir və hər bir bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin buna 

əməl etməsini tələb edir.  
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FƏSİL 1. BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTINDƏ KOMMERSİYA 
FƏALİYYƏTİNİN MAHİYYƏTİ VƏ MÜASİR ŞƏRAİTDƏ İNKİŞAF 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

1.1.Kommersiya fəaliyyətinin infrastrukturu 

   

Hər bir elm sahəsində olduğu kimi kommersiyada da infrastruktur anlayışına 

geniş yer verilir. Kommersiya fəaliyyətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

infrastrukturu dedikdə əsasən kommersiya fəaliyyətinin səmərəli həyata və 

ahəngdar fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan sistem elementləri nəzərdə tutulur. 

Kommersiya fəaliyyətinin infrastrukturunu öyrənərkən onun obyekti və 

subyekti haqqında məlumatlı olmaq yerinə düşərdi. 

 Kommersiya fəaliyyəti ərzaq və qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı kursu ilə 

sıx bağlıdır. Əmtəələrin istehlak keyfiyyətləri barədə əmtəəşünas bilikləri 

kommersiya prosesini optimallaşdırmağa, əmtəələrin zəruri xarakteristika ilə tam 

və dolğun seçimini etməyə, onların istehlak xüsusiyyətlərini və üstünlüklərini qeyd 

etməyə imkan verir. 

Əmtəə-kommersiya fəaliyyətinin obyektidir, buna görə də əmtəəşünaslıq 

sahəsində dərin biliklərin olması yüksək ixtisaslı kommersant hazırlanması üçün 

zəruri və vacibdir. 

Kommersiya fəaliyyətinin subyekti – kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən 

və həmin xidmətdən istifadə edən şəxslər nəzərdə tutulur. 

Kommersyanın digər elementi alqı-satqı əməliyyatlarıdır.  

Alqı işi: Alqı işi ticarətdə kommersiya fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. 

Mahiyyət etibarılə, kommersiya işi bundan başlayır. Alıcıya əmtəələrin satışından 

mənfəət əldə etmək üçün zəruri əmtəələrə malik olmaq lazımdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində respublikamızda alqı işinin təşkili və 

texnologiyası köklü surətdə dəyişikilərə məruz qalmışdır : inzibati- amirlik 

iqtisadiyyatı dövründəki əmtəələrin göndərilməsi ciddi reqlamentləşdirilməsi, 

kommersiya işçilərin müstəqliyinin, təşəbbüskarlığının olmadığı dövrün əvəzinə 
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azad bazar münasibətləri dövrü gəlmişdir ki, bu dövrdə də azad kommersiya 

fəaliyyətinin inkişafına təkan vermişdir.  

Mal göndərənlərin təstnifatı: Əmtəələrin alqısı üzrə kommersiya əməliyyatını 

yerinə yetirmək üçün topdan bazarlar sistematik olaraq əmtəələrin alış 

mənbəələrinin və malgöndərənlərin müəyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi ilə məşğul 

olmalıdırlar. 

Malgöndərənlərin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, onları müxtəlif əlamətlərinə 

görə (funksional, ərazi, mülkiyyət formaları və s.) bir neçə qrup üzrə 

təsnifləşdirmək olar. 

Ümumiləşdirilmiş şəkildə bütün malgöndərənləri 2 qrup kateqoriyaya 

bölmək mümkündür: malgöndərən – istehsalçılar və malgöndərən-topdan 

müəssisələr. 

Malgöndərən istehsalçılar – alıcıların tələbatını ödəmək məqsədilə istehlak 

təyinatlı müxtəlif çeşidli əmtəələr istehsal edən istehsal müəssisələri, firmaları, 

fərdi sahibkarlar və s. aid edilir. 

Malgöndərən – topdan müəssisələr əmtəələri malgöndərən – istehsalçılardan, 

həmçinin topdan vasitəçilərdən alır və onları topdan alıcılara (pərakəndə ticarət 

müəssisələrinə, agentlərə, brokerlərə, pərakəndə müəssisələrə və s.) satır. 

  Mülkiyyət formasına görə malgöndərənər şəxsi, dövlət, bələdiyyə, 

kooperativ və digər mülkiyyət formalarına aid edilir.  

Malgöndərənlə təsərrüfat əlaqələrinin təşkili. Malgöndərənlərdən əmtəələrin 

daxil olmasına nəzarət və onun uçotu: Malgöndərənlə səmərəli təsərrüfat əlaqələri 

qurulmalı və bu zaman birbaşa və uzunmüddətli müqavilə münasibətlərinə üstünlük 

verilməlidir. 

Malgöndərənlə təsərrüfat əlaqələrinin əsas forması əmtəə göndərilməsi 

barədə müqavilədir. 

Əmtəə göndərişinin epizodik və ya birdəfəlik xarakter daşıdığı hallarda alqı 

ofertanın irəli sürülməsi, onun yazılı aksepti və əmtəə-nəqliyyat sənədlərinin vahid 

yazılı müqavilə olmadan tərtib olunması ilə həyata keçirilə bilər. 
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Alqı işinin müvəfəqiyyətlə həyata keçirilməsinə kommersiya şöbəsi 

tərəfindən alqı üzrə operativ planların hazırlanması da təsir göstərir ki, burada 

alınacaq əmtəələrin həcmi, müqavilələrin bağlanma müddətləri, əmtəələrin 

xüsusiyyətərinin və yüklənməsinin və bu sahə üzrə məsul şəxslərin razılaşdırılması 

və dəqiqləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Kommersiya fəaliyyətinin əsas parametrlərinə birjalar, auksionlar, 

yarmarkalar, lizinq, faktorinq və s. əməliyyatları göstərmək olar. 

Birja ticarətinin mahiyyəti, rolu və inkişafı : Birja- əmtəələrin, xammalın, 

qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan vaxtaşırı fəaliyyət göstərən topdan 

bazardır. Onlar bazar iqtisadiyyatının iqtisadi aləti rolunu yerinə yetirir və 

əmtəələrin, xammalın və qiymətli kağızların alışında və satışında azad bazar 

münasibətləri formalaşdırılır. 

“Birja“ termini latın sözü olub ( bursa ) “çanta“ mənasını daşıyır. XV əsrdə 

Niderlandın iri ticarət mərkəzi Brugge məhşur dəllal və pul dəyişən Van der 

Bursanın evinin qarşısındakı meydanda xarici veksellər əldə etmək və ticarət 

məlumatlarının mübadiləsi məqsədilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən tacirlər 

yığılırdı. Beləliklə XV- XVI - əsrlərdə birjalar Hollandiya, İtaliya, İngiltərədə 

yaranmışdır. 

Birjalar üçün standartlar üzrə ( müəyyən edilmiş sortlar ) və ya standart 

nümunələr üzrə ( taxıl, qənd, yun, pambıq, kauçuk, metallar) əmtəələrin alqı-satqısı 

xarakterikdir. 

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə birja ticarəti taxıl və digər kənd 

təsərrüfatı məhsulları, tikinti materialları, əlvan və qara metallar və digər əmtəə 

bazarlarının vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Birjaların müasir 

dövrdə satdığı əmtəələr və etdiyi sövdələşmələrdən asılı olaraq 3 növü mövcuddur: 

- Faktorinq 

- Əmtəə 

- Fond birjaları 

Hərraclarda , müsabiqələrdə ticarət; Torqlar haqqında məlumat. 
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Torqlar hərrac, yaxud da müsabiqə yolu ilə keçirilir. Hərracda udanlar torqlar 

ən yüksək qiymət təklif edənlər kimi, müsabiqədə qalib gələnlər isə ən yaxşı şərtlər 

təklif edənlər kimi tanınır. 

Hərraclar və müsabiqələr açıq və qapalı (bağlı) formalarda aparıla bilər. Açıq 

hərraclarda və ya müsabiqələrdə yalnız dəvət olunan adamlar iştrak edə bilər. 

Hərrac (latın sözü olub mənası kütləvi ticarət formasıdır) əvvəlcədən yeri və vaxtı 

müəyyən edilmiş xüsusi və kütləvi xassəyə malik olan malların satış üsuludur. 

Hərrac ticarətin satışdan maksimum gəlir əldə etmək məqsədilə istifadə 

edilən pərakəndə satış ticarət növüdür. Bu zaman satıcı malın ilkin qiymətlərindən 

asılı olaraq sonralar həmin qiyməti yüksək həddə çatdırırlar. 

Sifariş edilən malların göndərilməsi (verilməsi) və müəyyən podrat işlərin 

yerinə yetirilməsi üçün aparılan metodlardan (üsullardan) biri müsabiqələrin və ya 

tenderlərin (beynəlxalq təşkilat) keçirilməsidir. 

Müsabiqə (tender) – malların göndərilməsi üçün sifarişlərin və ya podrat 

(öhdəliyə götürülmüş) işlərin yerinə yetirilməsi üçün qənaətli kommersiya 

əməliyyatları yerinə yetirmək məqsədilə təşkilatların həyata keçirdikləri formadır. 

Müsabiqə yolu ilə satışı aşağıdakı formada xarakterizə etmək olar: alıcı 

(sifarişçi) satıcılar (malgöndərənlər) üçün müsabiqə elan edir. Bu zaman podratçılar 

və sifarişçilər üçün ən əlverişli şərait təklif edilir.  

    Mal çeşidi haqqında qısa məlumat : Malların çeşidi onların növlərinin 

məcmuu çeşid və sort müxtəlifliyi; eləcə də digər əlamətlərinə və oxşar cəhətlərinə 

görə qruplaşdırılmasıdır. Onların qruplaşdırılmasının əsas cəhətləri və əlamətləri 

kimi xammal, istehsal və istehlak xüsusiyyətləri götürülür. 

Əlamətinə görə istehsal və ticarət mal çeşidlərinə ayrılır. 

İstehsal mal çeşidləri dedikdə: sənaye və kənd təsərrüfatı, habelə digər 

istehsalçılar tərəfindən buraxılan mallar başa düşülür. Bir qayda olaraq istehsalçı 

müəssisələr çox məhdud çeşiddə məhsul buraxırlar. Bu isə onlara qabaqcıl 

texnologiyanı tətbiq etməyə, mal çeşidlərini təkmilləşdirməyə və keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmağa imkan verir. 
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Ticarət mal çeşidi dedikdə pərakəndə ticarət müəssisələri (mağazalar) 

tərəfindən alıcılara təklif edilən malların çeşidi başa düşülür. Bura bir çox istehsal 

müəssisələri buraxılan malları daxil edilir və 2 mal sahəsinə : ərzaq və qeyri-ərzaq 

mallarına ayrılır. 

Lizinqin mahiyyəti , formaları, tipləri və növləri:  Lizinq termini (ingilis 

dilindən tərcüməsi (lease )) – icarəyə götürmək, icarə vermək deməkdir. XIX əsrin 

ikinci yarısından sonra, 1877-ci ildə “Bell” telefon kompaniyası öz telefon 

aparatlarını satmayaraq onları icarəyə vermək haqqında qərar qəbul etikdən sonra 

istifadəyə daxil olmuşdur.  

Lizinq - əmlakın əldə edilməsi və onun lizing müqaviləsi əsasında müəyyən 

ödəniş əsasında, müəyyən müddətə və  müqavilədə nəzərdə tutulmuş müəyyən 

şərtlərlə, lizinq alanın əmlakı olmaq hüququ əsasında fiziki və hüquqi şəxslərə 

icarəyə verilməsi üzrə investisiya fəaliyyətinin bir növüdür. 

Lizinqin əsas formaları daxili və beynəlxalq lizinqdir.  

Daxili lizinq həyata keçirilərkə lizinqalan da lizinqverən də və satıcı da 

(malgöndərən) Azərbaycan Respublikasının rezidenti olur.  

Beynəlxalq lizinq həyata keçirilərkən lizinqverən və ya lizinqalan qeyri-

rezident olur.  

Lizinqi aşağıdakı növləri mövcuddur:  

- operativ 

- maliyyə 

- qaytarılan 

Maliyyə lizinqi lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinqverən müəyyən 

satıcıdan lizinqalanın qeyd etdiyi əmlakı öz mülkiyyətinə almağı və həmin əmlakı 

lizinq predmeti qismində müəyyən haqq ilə müəəyən müddətə və müəəyən şərtlərlə 

lizinqalanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verməyi öhdəsinə götürür. 

Qaytarılan lizinq – maliyyə lizinqinin bir növüdür ki, bu zaman lizinq 

predmetinin satıcısı (malgöndərən) eyni zamanda lizinqalan qismindədə iştrak edir. 
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Operativ lizinq- lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə 

və riski əsasında əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq 

ilə, müəyyən müddət və müəyyən şərtlərlə lizinq alanın müvəqqəti ixtiyarına və 

istifadəsinə verilir. 

Faktorinq:  

Faktorinq-müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi, bu vaxt hesablar 

dərhal, yaxud borclar ödənildikcə verilə bilər. Faktorinqin qısa müddətli kredit 

vermə forması daha geniş yayılmışdır. Bu cür əməliyyat nəticəsində tələblərini 

satan sahibkar 2-3 gün müddətində avans şəklində tələblərinin 70% dən  90% -ə 

qədərini əldə edir. Qalan 10-30 % isə faktorinq firma üçün bir növ zəmanət 

məbləğini təşkil edir.  

İlk dəfə faktorinq xidmətləri 1947-ci ildə amerika bankı “First National Bank 

of Boston“ tərəfindən bir sənaye kompaniyasına göstərilmişdir. 

Faktorinq- firmanın xidmətlərinə müraciət etdikdə siz lazımi anda gələcək 

borclarınızı nəğd pula çevirmək imkanı əldə edirsiniz. Faktorinq – firma ödəniş 

müddəti başa çatana qədər borc məbləğinin 80% - ə qədərini təqdim etməklə sizi 

maliyyələşdirir. 

Faktorinq ilk növbədə müvafiq olaraq istehlak mallarını istehsal edən və 

satan istehsal müəssisələrində və topdan firmalarda daha səmərəlidir. Bu halda 

faktorinq – firmanın müştəriləri bir qayda olaraq xırda və orta müəssisələr olur. 

Françayzinqin mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatında rolu: Bazar 

iqtisadiyyatının keçid və sahibkarlıq fəaliyyətinin artması respublikamızın bir çox 

vətəndaşlarını öz şəxsi işlərini açmağa sövq etdi. Lakin tədqiqatlar göstərdi ki, 

maliyyə resurslarının çatışmamazlığı iqtisadiyyatın bu yönümlü inkişafında öz 

sözünü deyir. Bu problem öz həllini iri və xırda sahibkarlığın qarşılıqlı sərfəli 

əməkdaşlıq sisteminin köməyilə Azərbaycan üçün biznesin aparılmasının yeni 

metodu – françayzinqin vasitəsilə tapa bilər. Müasir “françayzinq“ termini fransız 

sözü olub “franchise“ sözündən götürülüb və “güzəşt, üstünlük“ deməkdir. İşə yeni 

başlayan sahibkar üçün ən dəyərli və sərfəli güzəşt artıq işlənmiş və özünü 
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doğrultmuş texnologiyadan, məhşur və populiyar ticarət markasından istifadə 

etmək mümkünlüyü, maariflənmək və lazımi informasiya və məsləhət almaq 

imkanıdır. 

“Françayzinq” və “franşiza” terminləri kommersiya kontraktlarının 

tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq müəyyən sənaye (kommersiya) 

fəaliyyəti aparmaq sistemi təcrübəsinə malik bir şəxs (hüquqa malik) müqavilədə 

nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və müəyyən xeyirlə həmin sistemdən istifadə etmək 

hüququnu digər bir şəxsə (hüquqa malik) təqdim edir. ABŞ-da françayzinq ilk dəfə 

tikiş maşınları istehsal edən “Zinger” kompaniyası tərəfindən istifadə edilmişdir. 

Françayzinq biznesin ən müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Françayzinq 

əsasən aşağıdakı sənaye və xidmət sahələrində intensiv surətdə inkişaf edir.  

- Avtomobil sənayesi və avtoservis 

- Biznesin təşkili və aparılması üzrə kömək (mühasibat, kargüzarlıq işləri, 

reklam) 

- Tikinti, evlərin təmiri üzrə xidmətlər 

- İstirahət və əyləncə 

- İctimai iaşə 

- Tibb və kosmetika xidmətləri 

- Ev işləri sahəsində xidmətlər 

- Pərakəndə ticarət 

Françayzinqin üç əsas növü mövcuddur: əmtəə, işgüzar, istehsal 

Əmtəə françayzingi ticarət sahəsində istifadə olunur. 

İşgüzar françayzing ticarət françayzingindən onunla fərqlənir ki, franşiz 

müqaviləsinin əsas predmeti texnologiyanın (nou – hou) və ondan istifadə 

lisenziyasının verilməsidir. 

İstehsal françayzinqi daha çox popular olub, kiçik bir firma françayzerin 

markası ilə iştrak edib, onun məhsulları və xidmətlərini satmaqla yanaşı həmçinin 

iri korporasiyaların tam təsərrüfat tsiklinə qoşulub, onunla bərabər səviyyədə 

fəaliyyət göstərməlidir. 
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Reklam anlayışı, mahiyyəti və vəzifələri: Hazırda geniş istifadə edilən 

“reklam“ termini latın sözü olub – “reklamera” sözündən götürülmüş və mənası 

yüksəkdən bağırmaq və ya məlumat vermək deməkdir. Öz mahiyyət etibarılə 

reklam – malların istehlak xassələri və müxtəlif xidmət növləri haqqında məlumat 

verməklə onların satışını təşkil etmək və onlara alıcılıq qabiliyyəti yaratmaqdır. 

Reklamın əsas məzmununu təbliğ edilən obyektin sosial nüfuzunun qaldırıl-

masından ibarətdir. Reklamın təşkilində bəzi prinisiplərə əməl olunmalıdır. Bunlar 

aşağıdakılardır : 

- düzgünlük 

- konkretlik 

- məqsədyönlülük 

- humanistlik 

- etibarlılıq 

 Reklamın əsas vəzifəsi əmtəənin lazımi bazarda tanınması, onun keyfiyyəti 

barədə istehlakçılara məlumat verilməsi, onların düzgün əmtəə seçimində yardım 

etmiş olmaqdır. 

Əmtəə bazarının səmərəli idarə edilməsində bu və digər kommersiya 

infrastrukturu amiilərini dərindən öyrənməli və onlardan kompleks şəkildə istifadə 

olunmalıdır. 

 

 

 

1.2. Kommersiya səmərəliliyi və ona təsir edən amillər 

 

Əmtəə bazarının fasiləsiz və maksimum mənfəətli işləməsi üçün onun 

fəaliyyət mexanizminə təkan verən kommersiya işinin səmərəliliyi mümkün 

dərəcədə əməl olunmalıdır. Kommersiya səmərəliliyi topdan və pərakəndə ticarətin 

bir iqtisadi qurum kimi fəaliyyət göstərməsinin əsasını təşkil edir. Bu fəaliyyət 



15 

 

sahəsində ticarətin və istehsalın bütün pillələri ardıcıl olaraq qoşulur və onlar vaxta, 

maliyyə, material, nəqliyyat və s. digər xərclərə maksimum qənaət edir, əmtəəni 

pərakəndə ticarətə vaxtında çatdırır, mal yeridilihəlqələrinin sayını azaldaraq 

maksimum mənfəət əldə edir. Bu və buna oxşar digər qənaət xarakterli fəaliyyət 

sahələri kommersiya səmərəliliyinin əsasını təşkil edir. 

Sistematik olaraq müəssisənin kommersiya səmərəliliyindən faydalanması 

üçün ardıcıl olaraq aşağıdakı əməliyyatlara əməl etməlidir. 

 İstehsal müəssisəsinin yerini seçmək, onun bazarda rəqabət əldə edə biləcək 

məhsul istehsal etməsi, məhsullarını reallaşdırmaq üçün topdan ticarət və birbaşa 

mal təchizatıçılarla kommersiya sövdələşmləşmələrinin təşkil edilməsi, hesablaşma 

formalarının seçilməsi, topdan ticarətin formalarının seçilməsi, topdan ticarətin 

planlı şəkildə fəaliyyət göstərməsi, onun anbar fəaliyyətinin müasir texnologiaya ilə 

və səmərəli işçi qüvvəsi ilə təchiz edilməsi, nəqliyyat xidmətinin çoxşaxəli 

quruluşu, pərakəndə satışla və istehsalla vaxt aşırı əks-əlaqə (feed-back) yaratmaq, 

malları pərakəndə ticarətə vaxtında daxil olmasını təşkil etmək və qeydə almaq 

pərakəndə ticarətin bu malları qəbul etməsi, onları  ticari əməliyyat və tədarük 

fəaliyyətini səmərəli təşkil etmək, onların uçotunu aparmaq, topdan ticarətlə əlaqə 

yaratmaq və sifarişlərin vaxtında göndərilməsi  və s. kimi digər səmərə xarakterli 

əməliyyatlar daxildir. Ticarət müəssisəsinin səmərəli işləməsini müəyyən etmək 

üçün müəyyən göstəricilərdən istifadə olunur. Bu göstəricilərdən ən əsası 

mənfəətdir ki, onda müəssisənin bütün ticarət fəaliyyətinin nəticələri öz əksini 

tapır- satılmış məhsulun həcmi, onun tərkib və çeşid quruluşu, əmək məhsuldarlığı , 

xərclərin səviyyəsi, qeyri məhsuldar xərclərin və itgilərin mövcudluğu və s. Ticarət 

müəssisəsinin mənfəəti onun bütün gəlirləri və xərcləri arasındakı fərq kimi 

hesablanır. Ticarətdə əmtəə satışından əldə edilən mənfəəti (əməliyyat mənfəəti) və 

xalis mənfəəti fərqləndirilir. 

Əməliyyat mənfəəti - ticarət əlavələri (qiymət əlavələri) ilə tədavül xərcləri 

arasında fərqdən ibarətdir. 
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Balans mənfəəti – sair planlaşdırılan və planlaşdırılmayan gəlirləri və 

xərcləri nəzərə almaqla hesablanır. 

Kommersiya işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində mənfəətlə çəkilən 

xərclərin (tədavül xərclərinin) müqayisəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

   

( M / X ) * 100 % 

 

Burada: M – müəyyən dövr üçün ticarət müəssisəsinin mənfəəti (məbləğ) 

X- ticarət müəssisəsinin xərcləri . 

 Bu göstərici kommersiya fəaliyyətinin səmərililiyi haqqında mühakimə 

yürütməyə imkan verir, belə ki, kommersiya işinin aparılmasına çəkilən hər bir 

manata düşən mənfəətin xüsusi çəkisini əks etdirir. 

Kommersiya fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricilərindən biri tədavül xərcləridir. 

(kommersiya fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün çəkilən xərclər)  

Tədavül xərcləri malların istehaslçıdan istehlakçıya çatdırılması ilə əlaqədar 

olan əmək məsrəflərinin pulla ifadəsinə deyilir.  

Tədavül prosesinin bütün mərhələlərində tədavül xərcləri yaranır. Bunların 

bir hissəsi satış və təchizatla məşğul olan təşkilat və müəssisələrin, digər hissəsi  

kənd təsərrüfatı məhsullarını satanların payına düşür.  

Xarakterinə görə tədavül xərcləri iki qrupa bölünür : 

1) tədavül prosesində istehsalın davamı ilə əlaqədar olan məsrəflər; 

2) dəyərlərin formasının dəyi.məsi ilə əlaqədar olan tədavül xərcləri. 

Tədavül xərclərinin səviyyəsi məsrəflərin pul ifadəsi iəl məbləğinin mal 

dövriyyəsinə olan nisbətinə deyilir və faizlə hesablanır. 

Tədavül xərclərinin səviyyəsi ticarət müəssisəəri effektivliyinin mühüm 

göstəricilərindən biridir. Belə ki, tədavül xərclərinin səviyyəsinin aşağı salınması 

mənfəətinin artmasına səbəb olur. Çünki bu iki göstərici müəssisənini ümumi iki 

tərkib hissələridir və bir-birinə tərs mütənasib olaraq dəyişir. Məsələn, müəssisədə 

(təşkilatda) tədavül xərclərinin səviyyəsi 0.1% aşağı salındıqda, mənfəətin 
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səviyyəsi də, yəni rentabellik (digər şərtlər eyni olduqda) bir o qədər artır. 

Tədiqatlar göstərmişdir ki, tədavül xərclərinin 0.1%-i mənfəət məbləğinin 

pərakəndə satış ticarətində 4-5 % -nə, ictimai iaşədə isə 3.2-4.1 %-nə bərabərdir. 

 Məlumdur ki, ticarətdə iqtisadi funksiyalarla yanaşı sosial funksiyala da 

yerinə yetirilir.  Bunların ən başlıcası ictimai istehsala əlavə əmək resurslarının cəlb 

edilməsi, vaxta qənaət. İstehlak xərclərinin azaldılması və s. dir. Bu baxımdan 

ticarət xərclərindən söhbət getdikdə istehlak xərclərininə də diqqət yetirilməlidir. 

Bu xərclər tədavül xərclərinin bəzi maddələrinin tərkibində öz əksini tapır.  

Tədavül xərclərinə qənaət etmək üçün onun səviyyəsinə təsir edən amilləri 

bilmək lazımdır. Bu amillər aşağıdakılardır. 

1) İstehsalın təkmilləşdirilməsi və inkişafı.  

2) Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi 

3) Malların yüklənib daşınması işinin yaxşılaşdırılması 

4) Mal ehtiyatlarının optimallaşdırılması 

5) Ticarətin texniki bazasının vəziyyəti  

6) Ticarətin təşkili formalarının təkmilləşdirilməsi 

7) Əməyin ödənilməsi fondunun səmərəli xərclənməsinin təmin 

ediləməsi 

8) Fəhlə və qulluqçuların ixtisaslarının və siyasi – mədəni səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, onların öz  əməklərinə maddi və mənəvi marağın gücləndirilməsi də 

tədavül xərcləri həcmini müəyyən edən mühüm amillərdəndir.  

Ticarət müəssisəsinin kommersiya fəaliyyətinin səmərililiyinin digər mühüm 

şərti əmtəələrin dövriyyə sürətidir ki, bu da mal dövriyyəsi sürəti göstəricisində öz 

əksini tapır. 

Mal dövriyyəsi sürəti əmtəələrin dövretmə sürətini və ya əmtəə 

ehtiyyatlarının satıldığı müddəti vaxtı göstərir. Əmtəələrin dövriyyəsinin 

tezləşdirilməsi kommersiya təşkilatının işinin qiymətləndirilməsinin əsas meyarıdır, 

çünki əmtəələrin tədavül sahəsində olması vaxtının qısaldılması deməkdir və 
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deməli pul vəsaitlərinin daha tez dövr etməsi və ticarət proseslərinin yerinə 

yetirilməsində onlara olan tələbatın azalması deməkdir. 

Dövriyyəyə görə gün hesabı ilə mal dövriyyəsi orta əmtəə ehtiyyatlarını hər 

hansı bir dövr üçün ortagünlük dövriyyəyə bölməklə aşağıdakı formula əsasında 

hesablanır:  

 

Dg = Əe ort / Md0/d 

 

Burada  Dg – gün hesabı ilə dövriyyəni ( bir dövrün müddətini ) ; 

Əe ort – müəyyən dövr üçün orta əmtəə ehtiyyatlarını  

Md0/d – həmin dövr üçün orta günlük mal dövriyyəsini göstərir. 

Ticarət müəssisəsinin fəaliyyətinin son nəticəsi satılmış əmtəə və xidmətlərin 

dəyəridir. Buna görə də ticarət müəssisəsinin kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyi 

ümumiləşdirici göstərici ilə ifadə oluna bilər ki, o da satılmış əmtəə və xidmətlərin 

dəyərinin onların satışına sərf olunan xərclərə nisbəti kimi bu formula üzrə 

hesablanır. 

Səmərəlilik = Realizə edilmiş əmtəə (xidmətlərin) dəyəri / Real tədavül 

xərcləri 

Müəssisənin normal fəaliyyəti üçün səmərəliliyin müəyyən edilməsi və onun 

təşkili zəruri ehtiyaclardan biridir.  

Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə təsir edən amilləri bilavasitə 

öyrənmək onun tərkib elementlərinin iş mexanizminin tam heyətli işləməsi 

baxımından zəruridir. Bu amillər sayılmaqla aşağıdakı kimi qruplaşdırılır. 

- iqtisadi 

- sosial 

- demoqrafik 

- coğrafi 

- tarixi 

- milli və s. 
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İqtisadi amillər dedikdə əsasən kommersiya fəaliyyəti həyata keçirilən 

ölkənin iqtisadi durumu ( ilk növbədə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ) nəzərdə tutulur. 

Belə ki, əgər ölkə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və ixtisaslaşdırılmış sayılarsa onda 

ölkənin əmək haqqı fondu çox olar və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti və tələbin 

maksimum səviyyədə ödənilməsi zərurəti olar. Nəticədə kommersiya fəaliyyəti 

təkmil qurula bilər və onun səmərəliliyi şübhəsiz artmış olar. 

Sosial amil dedikdə cəmiyyət və onun daxilində gedən proseslər nəzərdə 

tutulur. Belə ki, əgər o cəmiyyət maarif cəhətdən və kübar inkişaf etmiş 

cəmiyyətdirsə onda onlar öz tələblərini daha keyfiyyətli və tanınmış mallara 

yönəldəcəkdir. Buradan da, kommersiya fəaliyyətinin səmərəli işləməsi üçün 

məhsulun cəmiyyət arasında tanınması zərurəti ortaya çıxır. 

Demoqrafik amillər dedikdə əsasən əhalinin sayı, kişilərin, qadınların əhali 

cinsində tərkibi strukturluğu, əhalinin yaş həddi bölgüsü, ölüm, doğum və s. 

nəzərdə tutulur. 

Coğrafi amil dedikdə kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirildiyi ölkənin 

fəaliyyətinin həyata keçirildiyi ölkənin yerləşdiyi yer, relyef quruluşu, nəqliyyat, 

rabitə əlaqələri və s. nəzərdə tutulur. 

Tarixi amil ölkənin illər ərzindəki fəaliyyəti, onun tarixdə qoyduğu izlər və s. 

nəzərdə tutulur. Milli amillər özünü ölkənin adət-ənənələrində, onun mentallıq 

dərəcəsində, əhalisinin yaşam tərzində və s. göstərir. 

 
 
 
 

1.3. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində respublikamızda kommersiya işinin 
mahiyyəti 

 

  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın təkmil inkişafı üçün 

sahibkarlığın əsaslı azad inkişafı üstün tutulur. Sivilizasiyalı inkişaf dövründə 

“sahibkarlıq” və “bazar” amilləri bir biri ilə qırılmaz vəhdət təşkil edir. Bu qırılmaz 

vəhdətin yaradılmasında kommersiya fəaliyyətinin rolu əvəzedilməzdir. 
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Kommersiya fəaliyyətinin özünəməxsus cizgiləri bütün iqtisadi fəaliyyətlərdə əks 

olunur.  

Kommersiya – ticarət sahibkarlığının və ya biznesin bir növüdür. 

Kommersiya latın mənşəli sözü olub (commersium) hərfi mənası ticarət deməkdir. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, “ticarət “ termini ikili məna daşıyır: bir tərəfdən 

iqtisadiyyatın müstəqil sahəsi kimi səciyyələnir, digər tərəfdən isə əmtəələrin alqı-

satqısı aktlarının həyata keçirilməsinə yönəlmiş mübadilə prosesini əks etdirir. 

Kommersiya fəaliyyəti ticarətin ikinci anlayışı- mənfəət əldə etmək məqsədilə alqı-

satqı aktlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş ticarət proseslərini özündə əks 

etdirir. 

Kommersiya fəaliyyətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində müasir ticarət işinin 

qanunauyğunluqlarının və meyllərinin aşkar edilməsi və müəyyənləşdirilməsini 

əsas vəzifə kimi qarşıya qoymaqla, əmtəə tədavülü sferasında ticarət proseslərinin 

səmərəli yerinə yetirilməsi üçün bu qanuna uyğunluq və meyllərdən istifadə 

olunması məqsədini güdür. 

Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün ən əsas 

məlumatlardan biri kommersiya sirridir. Kommersiya sirri – kommersiya nöqteyi 

nəzərdən bilərəkdən bilərəkdən gizli saxlanılan iqtisadi maraqlardan və firmanın 

istehsal – təsərrüfat, idarəetmə, elmi, elmi-texniki və maliyyə səlahiyyətlərinin 

müxtəlif tərəfləri və sferaları haqqında məlumatlardan ibarətdir ki, onların 

qorunması rəqabət maraqları və firmanın iqtisadi təhlükəsizliyinə qarşı mümkün 

təhlükələrin olması ilə əsaslandırılır. Kommersiya sirri – kommersiya üçün maraq 

doğurduğu andan sirr hesab olunur. 

  ABŞ, Almaniya, Çin, Yaponiya və digər ölkələrdə kommersiya sirrinin 

qorunması müvafiq hüquqi bazaya söykənən sənaye məxfiliyi sistemi vasitəsilə 

təmin olunur. Bu zaman onun qorunmasının təmin olunmasında əsas rolu dövlət 

orqanları deyil, firmalar özləri oynayır. 
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Azərbaycan qanunvericiliyində “kommersiya sirri “ anlayışına ilk dəfə 1992-

ci ildə müəssisələr və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qəbul edilmiş qanunda rast 

gəlinir.  

Kommersiya sirrinə aid edilən informasiyalar aşağıdakı cür təsnifləşdirilir və 

onların müdafiəsi tələb olunur. 

- İşgüzar informasiya: 

Maliyyə məlumatları, məhsul xidmətlərinin dəyəri, texnologiyası, işgüzar 

planlar, marketinq haqqında, razılaşmalar, təkliflər, kvotalar və s.  

- Texniki informasiya: 

  Elmi tədqiqat layihələri, informasiya prosesi, EHM-in proqram təminatı, 

patent üçün verilmiş ərizələr, dizayn və s. 

Kommersiya fəaliyyəti bir vaxta görülən ardıcıl və ya paralel əməliyyatları 

özündə cəmləşdirir. Hər bir biznes əməliyyyatı kommersiyanın həlledici tsikli 

sayılır. Belə əməliyyatları yerinə yetirmək üçün “biznes-sövdələşmələri” 

mövcuddur. Bu termin ətrafında qanuna zidd olmayan bütün sazişlər cəmlənir. 

Kommersiya sövdələşmələri 2 və daha çox sahibkarın mənfəət əldə etmək 

məqsədilə qarşılıqlı şıfahi və ya yazılı sövdələşməsi nəzərdə tutulur. 

İqtisadi cəhətdən kommersiya fəaliyyəti istehsal olunmuş hazır məhsulların 

istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında əsas vasitəçi rolu oynayır.  

Kommersiya fəaliyyəti həm də müəyyən xidmət sahələri ilə əhatə 

olunmuşdur. Kommersiya sahəsində xidmətlər əsasən istehsalla bağlı olub birgə 

inkişaf etmişdir, buna misal olaraq əmtəələrin yeridilməsi, saxlanılması çəkilib 

bükülməsi və s. Bu xidmətlər yeni istehlak qiyməti yaratmayaraq sadəcə əmtəənin 

qiymətinə daxil olur. 

Kommersiya fəaliyyəti müəssisə fəaliyyəti olub kompleks məsələlər həllinə 

istiqamətlənmiş ticarət işidir. 

Kommersiya fəaliyyətinin əsas iştrakçıları müəssisələrlə yanaşı istehlakçılar 

(planlaşdırılmış məhdud bölüşdürülmüş iqtisadiyyatda iştrakı cüzi idi). 
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Müəyyən olunmuşdur ki, sahibkar üçün son sövdələşmə zamanı gəlir 

(iqtisadi mənfəət) əsasdırsa, istehlakçı üçün isə qazanc ona lazım olan keyfiyyətli 

əmtəə (xidmət) sayılır. İstehlakçı passiv alıcı olmayaraq, kommersiya fəaliyyətinin 

tamhüquqlu iştrakçısı olub onun tənzimlənməsində iştrak edir. Beləliklə mal 

verənlə pərakəndə ticarət həlqəsinin əsas subyekti istehlakçı sayılır. 

  Kommersiya məsələləri istehlak bazarının subyekti əsasında biz əhalinin 

tələbinin öyrənilməsinə yönəlməliyik. İstehlakçının əmtəə və xidmət üzərində olan 

marağı sahibkara əmtəə və xidmətlərə düzgün qiymət qoymağı və çeşid 

müxtəlifliyi amilinin nəzərdən keçirilərək formalaşmasına təsir edir. 

Kommersiya fəaliyyəti əmtəə-pul münasibətlərinin və ticarət vasitəçilərinin 

meydana çıxdığı zamanlardan mövcuddur. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi 

və zəngin təbii sərvətləri hələ qədim zamanlardan dünyanın hər yerindən tacirləri 

bura cəlb edirdi. Qərblə Şərq arasında bir “pəncərə” olan Azərbaycan iri ticarət və 

karvan yolları (“İpək yolu” buna misal ola bilər) keçirdi. Bunun nəticəsi olaraq 

Azərbaycanın özündədə ticarət sürətlə inkişaf edirdi, böyük milli “tacirlər ordusu” 

formalaşmışdı. 

Tacirlər meydana gəldikdən sonra onlar istehsalçılar ilə istehlakçılar arasında 

əmtəə tədavülü sahəsində vasitəçilik etməyə başladılar. Onların yerli bazarın 

yaranmasında və inkişafında xüsusi rolu olmuşdur. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində sənaye xüsusən də neft sənayesinin 

inkişafı bir çox xarici sahibkarların bura gəlməsinə və iri sənaye yaratmasına səbəb 

olmuşdur. Bu isə öz növbəsində ticarətin inkişafına və kommersiya fəaliyyətinin 

genişlənməsinə əlverişli zəmin yaratmış və güclü təkan vermişdir. 

Lakin Oktyabr inqlabından sonra keçmiş SSSRİ məkanında olduğu kimi, 

Azərbaycanda da kommersiya fəaliyyətinə müxtəlif baxışlar meydana çıxmış və 

əksərən bu mənfi münasibət olmuşdur. 

İdarəetmədə mövcud olan inzibati-amirlik metodları ona gətirib çıxartdı ki, 

ticarətdə kommersiya işi əsasən bölüşdürücü funksiyanı yerinə yetirməklə 

məhdudlaşırdı. Yuxarıdan məhsul istehsalı üçün bir çox planlar-tapşırıqlar verilirdi, 
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həmçinin fondlar da rəhbərlər tərəfindən bğlüşdürülürdü. Ticrət müəssisələrinin 

işçiləri yalnız bu tapşırıqlara sözsüz əməl etmək tələb olunurdu. 

 Azərbaycan ticarəti 1940-1983-cü illərdə sürətlə inkişaf edərək, mal 

dövriyyəsi 9.8 dəfə armış, ticarət və ictimai iaşə müəssisələrinin sayı müvafiq 

olaraq 17912-yə və 9635-ə çatmışdır. Hər nəfərə düşən dövriyyə isə 7.3 dəfə o 

cümlədən ərzaq malları üzrə 5.9 dəfə, qeyi-ərzaq malları üzrə isə 9.5 dəfə artmışdır. 

Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarəti aydın məsələdir ki, Respublika tam 

müstəqillik əldə etdikdən sonra geniş vüsət almışdır. Statistika məlumatlarından 

aydın olur ki, 2005-ci ilin yekunu üzrə ixrac olunan malların həcmi 4347151.2 min 

ABŞ dolları olmuşdur ki, bunlardan əsas yeri mineral məhsullar, quru , hava, su 

nəqliyyatı vasitələri, kimya sənayesi məhsulları, az qiymətli metallar və onlardan 

hazırlanmış məmulatlar və s. olmuşdur. 

İdxal edilən mallar isə əsasən ərzaq mallarından, texniki cihazlar, minik 

maşınları və s. məhsullardır. Belə ki, 2010-cu ilin yekununa görə cəmi idxal 

4211207.3 min ABŞ dolları həcmində təşkil edir. Həm ixrac həm də idxal haqqında 

ümumi məlumatı cədvəl 1-də göstərək. 

    Bəzi mənbələrdən məlum olur ki, həm ixrac həm də idaxal üzrə ticarətin 

həcmi son iki ildə bir neçə dəfə artmışdır ki, bunun da əsas səbəbi son illərdə 

respublikamızda yaranməş sabitliyin hesabınadır. Avropa Birliyinin 

nümayəndələrinin respublikamıza gəlişi və köməyi MDB ölkələrinin 15 

respublikası içərəsində Azərbaycanda sabitliyin öncə yerdə olması nəticəsidir. 

Daxili ticarətlə yanaşı xarici ticarətin də yüksəlməsinə daha tez təsir edə bilər. 

Hazırki keçid dövründə bu çox vacibdir. Xarici ticarətin genişlənməsi MDB 

ölkələrindən başqa dünyanın 50-dən çox xarici ölkəsi ilə o cümlədən ABŞ, 

İngiltərə, Yaponiya,Çin və s. ölkələrlə edir (Bunu cədvəl 2 də daha aydın görmək 

olar) ticarətin belə inkişafı iqtisadiyüksəlişə səbəb olsa da ancaq məhsul istehsalının 

olmaması, xüsusilə ərzaq məhsullarının xaricdən alınması mənfi haldır. Belə 
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hallarda məhsullar üzərində ticarətin təlb etdiyi məhsulların buraxılış və keyfiyyət 

göstəricilərinin olmaması davam etsə də bu respublika üçün ağır nəticələr verə 

bilər. Bu halda qonşu dövlətlərdə olduğu kimi bütün keyfiyyət göstəriciləri tələb 

edən qanunlar yaradılması vaxtı çatmışdır. 

 Ticarətin istehsalla qarşılıqlı əlaqələrinin iqtisadiyyatın inkişafında 

əvəzedilməz rolu vardır. Bazarda ticarətin yeri və rolu tələblə təklif arasında 

optimal nisbətin yaradılmasından çoxasılıdır. Bazar münasibətləri şəraitində 

istehsal olunan məhsul o cümlədən izafi məhsulun reallaşdırılmasından mənfəət 

əldə edilməsi və təkrar istehsaldan və məhsul alıcıları olan əhalinin sosial iqtisadi 

münasibətlərindən çox asılıdır. Təəsüüf doğuran hal odur ki, dünya bazarı sisteminə 

keçid şəraitinin yarandığı bir dövrdə istehsal sahələrinin çox hissəsi dayanmışdır. 

Ona görə də ilk istehsal sahələrinin səmərəli işi təmin edilməlidir. Yalnız bundan 

sonra istehsalla istehlak arasında qarşılıqlı iqtisadi münasibətlər yaratmaq olar. 

Bazar münasibətləri şəraitində istehsalla ticarət arasında iqtisadi münasibətlərin 

xarakterik cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir. 

- İstehsalla istehlakın qarşılıqlı surətdə öyrənilməsinin təmin edilməsi; 

- Tələb və təklifin nəticələrinə əsasən istehlak mallarına sifariş 

tələbnamələrinin tərtibi; 

- tələbnamələr əsasında uyğun müəssisələr arasında müqavilələrin 

bağlanması; 

- Uyğun istehsal proqramının hazırlanması; 

- Malların müqavilə şərtlərinə uyğun göndərilməsi və qəbul edilməsi işinin 

təşkili; 

- Göndərilən və qəbul olunan malları dəyərinin ödənilməsi üzrə 

hesablaşmaların təşkili. 
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  Cədvəl 1.  

2010-cu ildə mal qrupları üzrə xarici ticarət dövriyyəsi 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya bazarı sisteminə keçid dövründə ticarət sahəsində biznesin inkişafı və 

istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan vermişdir. 

İstehsal yerli ehtiyyatlar hesabına nizama düşərsə ilk növbədə əhaliyə keyfiyyətli 

mal satışının səmərəli təşkili və alıcı tələbinə uyğun qurulması vacibdir. Bunun 

üçün əhalinin istehlak tələbi malları şəbəkəsinin mexanizmi yaranmalıdır. Eyni 

zamanda ticarət müddəti keçmiş və keyfiyyətsiz malların satışının qadağan 

edilməsi və belə hallara qarşı dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində mövcud olan çox 

ciddi sərt cəza tədbirləri görülməsi qanunlardan istifadə edilməlidir. 

   Azərbaycanda kommersiya fəaliyyətini səmərəli həyata keçirmək üçün 

bazar amilini dərindən öyrənmək lazımdır.  

Qrupların adı İdxal , min ABŞ 
dolları 

% İxrac, min ABŞ 
dolları 

% 

Cəmi 4221207.3 100 4347151.2 100 
Diri heyvanlar və 
heyvandarlıq məhsulları 

44933.5 1.1 1469.3 0 

Bitki məşəli məhsullar 171932.9 4.1 193574.3 4.5 
Heyvan və bitki mənşəli 
məhsullar 

36142.2 0.9 68417.6 1.6 

Hazır yeyinti məhsulları, 
alkoqol və alkoqolsuz içki. 

194521.3 4.6 63454.7 1.5 

Mineral məhsullar 641045.2 15.2 3338607.2 76.8 
Kimya sənayesi məhsulları 183811.7 4.4 131910.8 3 
Gön-dəri xammalı, xəz 
onlardan hazırlanmış məh. 

1703.7 0 2253.2 0.1 

Kağız kütləsi, kağız və 
karton hazırl. məmulatlar 

58430.6 1.4 3337.9 0.1 

Quru, hava, su nəqliyyatı 
vasitələri 

420943.4 10 272280.2 6.3 

Cihazlar və aparatlar, tibb 
və musiqi alətləri 

79938.4 1.9 2717 0.1 

Müxtəlif sənaye 
məhsulları 

163645.7 3.9 2949.2 0.1 

İncəsənət əsərləri və 
antikvar 

11.9 0 12.4 0 
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Sağlam bazar təkmil rəqabət olan bazardır. Onun tərkib hissələri tələb-təklif və 

qiymətdir. Bu ünsürlər istehsalla istehlak arasında konkret əlaqələrin və kəmiyyət 

nisbətlərinin formalarını xarakterizə edir və həmin həmin sahələr arasında iqtisadi 

münasibətləri əks etdirir. Bazarın bu ünsürləri alqı satqıda iqtisadi münasibətlərin 

dinamikliyini əks etdirir.  

       Cədvəl 2.  

Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları  (min ABŞ dolları) 

Ölkələr Əmtəə 
dövriyyəsi 

% İdxal % İxrac % Ticarət 
balansı 

Ölkələr üzrə 8558358.5 100 4211207.3 100 4347151.2 100 135943.9 
İtaliya 1410316 16.5 94574 2.2 1315742 30.3 1221168 
Rusiya 1002626.9 11.7 717210.8 17 285416.9 6.6 -431794.7 
Türkiyə 588960.9 6.9 313001.6 7.4 275959.3 6.3 -37042.3 
Fransa 528527.8 6.2 121810.5 2.9 406717.3 9.4 284906.8 
Türkmənistan 516529.4 6 242945.3 5.8 273584.1 6.3 30638.8 
Sinqapur 507969.3 5.9 384960.6 9.1 4500 0.1 -308460.8 
Birləşmiş 
krallıq 

389460.6 4.6 384906.6 9.1 123094.4 2.8 -261780.5 

Almaniya 291127.1 3.4 256325.5 6.1 34801.6 0.8 -221523.9 
Çin 273049.7 3.2 173812 4.1 99237.7 2.3 -74574.3 
Ukrayna 262045.3 3.1 226250.8 5.4 35794.5 0.8 -190456.3 
Gürcüstan 253934.9 3 45498.8 1.1 20846.1 4.8 162437.3 
İran 242786.4 2.8 76318.4 1.8 166468 3.8 90149.6 
İsrail 205819 2.4 10756.3 0.3 195062.7 4.5 184306.4 
ABŞ 184430.8 2.2 141272.8 3.4 43158 1 -98114.8 
Xorvatiya 177348.4 2.1 438.7 0 176909.7 4.1 176471 
Niderland 163238 1.9 160435.4 3.8 2802.6 0.1 -157632.8 

 

Azərbaycanın daxili bazarların tutumu həcmini istehlak malları istehsalının 

ölkə daxili ehtiyyat mənbəələri hesabına ödənilməsi imkanları olduğu halda hazırda 

idxal hesabına yaşamaq haqqımız yoxdur. 

    Dünya bazar münasibətlərinin yaranması şəraitində mal tələbinin, tələb və 

təklifin, mal bolluğunun və onun qiymətlərinin bazar vasitəsilə nizamlanması 

fikirlərin əsaslı olması dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində dövlət tənzimlənməsi 

şəraitində baş verə bilər. Bizim ölkəmizdə proqramsız və dövlət tənzimlənməsi 

olmadan iqtisadi bazara keçid şəraitində bunu düşünmək ağılsızlıqdır.  
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FƏSİL 2. RESPUBLİKA ƏMTƏƏ BAZARLARINDA TOPDAN VƏ 
PƏRAKƏNDƏ TİCARƏTİN TƏŞKİLİNDƏ KOMMERSİYA 

FƏALİYYƏTİNIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

 

2.1.Topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işinin mahiyyəti 

 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası zamanı kommersiya 

fəaliyyətinin inkişafı üçün iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında yeni bazar 

strukturlarının formalaşması üçün islahatlar aparmağı özünə borc bilmişdir. Belə ki, 

Azərbaycanda istehsalın daha da dərinləşməsi dövlətin iqtisadi siyasətində mühüm 

yer tutur. İndi ölkədə iqtisadi islahatlar keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 

qoymuşdur. İqtisadiyyatın strukturunda köklü dəyişikliklər baş verir, yeni təsərrüfat 

strukturuna uyğun iqtisadii strukturlar, təsisatlar və iqtisai münasibətlər formalaşır. 

Belə ki, 1999-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik müəssisələr və 

kooperativlərin sayı və fəaliyyət dairəsi xeyli güclənmişdir. Respublikamızda kiçik 

və orta sahibkarlığa dövlət proqramının qəbulu kommersiya fəaliyyətinin 

fəaliyyətinin inkişafına təkan vermişdir (2007-2010) (Aşağıdakı cədvələ nəzər 

salaq). 

Cədvəl 3.  

Pərakəndə ticarət müəssisələri 

 

 

 

 

 

 

 

Pərakəndə ticarət 
müəssisələrinin sayı 

2009 2010 2011 2012 
23431 24120 26445 28752 

İri və orta müəssisələr 337 278 1828 2865 
Əşya, ərzaq və qarışıq mallar 
yarmarkalarda ticarət 
yerlərininsayı 

190 185 185 176 

Bazarlarda, yarmarkalarda 
ticarət yerlərinin sayı  

57270 66636 67090 67260 

Hüquqi şəxs yaratmadan 
sahibkarlıqla məşğ. olan fiziki 
şəxslər 

120756 123756 123497 144013 
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 İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən kiçik biznes sektorunda 

çalışan işçilərin quruluşunda da mühüm dəyişikliklər müşahidə olunur. Belə ki, 

2002-ci ildə bu sahədə çalışan işçilərin təxminən 50%-i toopdan və pərakəndə satış, 

avtomobillərin, məişət mallarının və şəxsi əşyaların təmiri və tikintisi, kənd 

təsərrüfatı daşınmaz əmləkla əlaqədar əməliyyatlar, icra və digər kommersiya 

xidmətləri olmuşdur. 

2005-2010-cu illərdə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmində: mülkiyyət 

formasına görə qeyri-dövlət mülkiyyət forması üzrə 4571.2 milyon manat olmuş 

(2010), pərakəndə ticarətin həcmi 4548.2 milyon manat olmuşdur. Aşağıdakı 

cədvələ nəzər salmaqla bu göstəriciləri aydın görmək olar.  

Cədvəl 4. 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin əsas göstəriciləri (milyon manatla) 

Göstəricilər 2009 2010 2011 2012 2013 
Pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsinin 
ümumi həcmi 

2375.5 2688.5 3062 3729.9 4622.2 

o cümlədən 
Pərakəndə ticarət 2355 2663.7 3028.3 3677 4548.2 
İaşə 20.5 24.8 33.7 52.9 74 
Adambaşına düşən 
əmtəə dövriyyəsi , 
manatla 

297.3 333.9 377.4 455.6 558.8 

           Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin mülkiyyət formaları üzrə 
Dövlət mülkiyyəti 37.4 39.4 41.2 47.2 51 
Q-dövlət mülkiyyəti 2338.1 2649.1 3020.8 36.82.8 4571.2 

 

Respublikamız öz iqtisadiyyatını bazar münasibətləri çərçivəsində qurmağa 

başladıqdan sonra ölkəmizin Ümumi Daxili Məhsul həcmi 2000-2005-ci illər 

ərzində inanılmaz dərəcədə artmışdır. Belə ki, 1990-cı ildə ÜDM 0.3 milyon manat 

olmuşsa 2000 ci ildə 4718.1 ; 2001- 5315.6 ; 2004-8530.2 ; 2005-11875.6 milyon 

manat olmuşdur. 2005-ci ildə ticarət, ictimai iaşə, mehmanxanalar sahəsində ÜDM 

göstəricilərinin ümumi göstəriciləri 6.9 % olmuşdur. 
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Azərbaycan ticari inkişafından, onun sahələri arasındakı inkişaf tempindən 

olan mövzumuzun yekununda qeyd etmək lazımdır ki, 1996-2008-ci illərdə 

dövlətimizin qəbul etdiyi və həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar bu göstəricilərin və 

inkişafın əldə olunmasına bariz təsirini göstərmişdir. 

 

 

2.2. Topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işinin 

təşkili və metodları 

     

Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün topdan və 

pərakəndə satışın öyrənilməsi və tədqiqi olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə 

ki, kommersiya fəaliyyətinin əsasını satış təşkil edir. Topdn və pərakəndə satışın 

ayrı-ayrı öyrənilməsi zəruri və kafi şərtdir.  

Topdan satış ümumi mal dövriyyəsində nəzərəçarpacaq üstünlüyə malik 

olduğu üçün ilk öncə onun tədqiqi ilə məşğul olmaq lazımdır.  

Mal yeridilişinin mühüm aralıq vəsilə topdansatış ticarətidir. O, əmtəə 

tədavülü prosesinin tərkib hissəsi və müəssisələri arasında iqtisadi təsərrüfat 

əlaqələri formasıdır. Tədavül prosesində məhsullar həmişə istehlakçının 

sərəncamına birbaşa daxil olmur. Onların əsas hissəsi aralıq vasitələrindən keçərək 

satış şəbəkəsinə və oradan da istehlakçılara çatdırırlar. 

Topdansatış mal dövriyyəsinin böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti vardır. 

Onun vasitəsilə istehsala ciddi təsir göstərilir. Təsiretmə vasitələrindən biri 

təsərrüfat müqavilələri sistemidir.  

Təsərrüfatın mexanizminin təkmilləşdirilməsinə dair dövlətin məlum 

göstərişləri ticarətin sənaye ilə qarşılıqlı münasibətlərinin daha da təkmilləşdiril-

məsini, ticarət və sənaye işçilərinin xalq istehlakı malları istehsalının artılmasında, 

çeşidinin yaxşılaşdırılmasında birgə iştrak etməsini tələb edir. 
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Ticarət mal çeşidinin komplektləşdirmək və pərakəndə satış şəbəkəsini 

mallarla təmin etmək topdansatış təşkilatlarının əsas vəzifəsidir.  

Topdansatış ticarəti istehsaldan, xüsusilə sənayenin ölkə boyu səpələnmiş 

müəssisələrindən alınıb topladığı malları istehsal çeşidindən ticarət çeşidinə 

çevirməklə, mal təchizatı sahəsində pərakəndə satış şəbəkəsi üçün əlverişli şərait 

yaradır. 

   Əmtəələrin topdan satışı üzrə kommersiya fəaliyyətinin mahiyyəti 

aşağıdakı əsas əməliyyatların yerinə yetirilməsindən ibarətdir. 

- Əmtələrin topdan alıcılarının tapılması (satış bazarının 

müəyyənləşdirilməsi) 

- Əmtəəlrin alıcıları ilə təsərrüfat əlaqələrinin yaradılması 

- Əmtəələrin topdan satış metodlarının və metodlarının seçilməsi 

- Topdan müəssisələr tərəfindən müştərilərə xidmətlər göstərilməsinin 

təşkili 

- Əmtəə alıcıları ilə müqavilələrin yerinə yetirilməsi uçotunun təşkili 

- Topdan müəssisələrin reklam-informasiya fəaliyyəti 

Əmtəələrin topdan alışı üzrə kommersiya işinin təşkili : 

Əmtəələrin topdan alıcıların tapılması öz məqsədli bazarını 

müəyyənləşdirərkən artıq nəzərdə tutulur. Buna isə bölgənin mövcud məhsula olan 

tələb və təklifinin , rəqabət şəraitinin, əmtəənin rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsinin 

(marka, satışdan sonra xidmətin keyfiyyəti, qiymət və s.) Satış bölgəsini (rayonunu, 

zonasını) müəyyən etdikdən sonra bazarı seqmentləşdirərək ən əlverişli seqmenti 

seçmək lazımdır. Bu zaman, ilk əvvəl bazarın yalnız bir seqmentində fəaliyyət 

göstərmək daha məqsədəuyğundur. ( belə olduqda topdan firmanın şansları daha 

yüksək olur). Seqment seçimindən sonra öz əmtəənizin bu bazarda mövqelərini 

dəqiqləşdirmək lazımdır. 

  Bazarda nəzərdə tutulan mövqenin  müəyənləşdirilməsi malgöndərən 

firmanın yüksək mənfəət əldə etməsini və satışının arzuolunan həcmdə olmasını 

təmin etməlidir. Əmtəələrin topdan satışı pərakəndə satışdan fərqli olaraq 
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əmtəələrin topdan alıcılara reallaşmasını nəzərdə tutur. Belə satışının nəticəsi 

topdan mal dövriyyəsinin müəyyən məbləğində öz əksini tapır. Topdan mal 

dövriyyəsi isə topdan müəssisənin (firmanın fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən 

biridir). 

   Əmtəələrin topdan satışı iki formada həyata keçirilə bilər : tranzit formada, 

bu zaman topdan müəssisə əmtəələri öz anbarlarına daxil etmədən onların satışını 

həyata keçirir. Bu formada satışların nəticəsi öz əksini müvafiq anbar 

maldövriyyəsində tapacaq. 

 Bazarların topdan maldövriyyəsində anbar topdan mal dövriyyəsi daha 

böyük xüsusi çəkiyə malikdir. Topdan bazaların tranzit dövritəsi öz növbəsində 

heablaşmalarda iştrak etməklə hesablaşmalarda iştrak etməklə dövriyyə ( ödənilmiş 

və ya bazanın xüsusi vəsaitlərinin girov qoyulması ) və hesablaşmalarda iştrak 

etmədən dövriyyəyə ( ödənilmiş, təşkil olunmuş ) bölünür. Hesablaşmalarda iştrak 

etməklə tranzit zamanı baza malgöndərənə boşaldılmış yüklərin dəyərini ödəyir və 

sonradan bu məbləği öz alıcılarından alır. Hesablaşmalarda iştrak etmədən tranzit 

zamanı malgöndərən hesabı topdan bazaya deyil birbaşa mal alana təqdim edir. 

Tranzit dövriyyənin təşkili zamanı topdanbaza malgöndərənlə malalan arasında 

vasitəçi rolu yerinə yetirir. Lakin  topdan baza həm malgöndərənlə həm də 

malalanla müqavilələr bağlayır, sifariş siyahılarının ( tapşırıqları) təqdim edir, 

müqavilələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 

Topdan anbar dövriyyəsi zamanı əmtəələrin anbarlardan topdan satışının 

aşağıdakı metodları tətbiq olunur.  

- alıcılar tərəfindən əmtəələrin şəxsi seçimi yolu ilə ;  

- yazılı, telefon, teleqraf, teletayp, telefaks sifarişləri ilə ; 

- maldaşıyan əmtəəşünaslar ( ekspeditorlar, kommivoyajerlər ) vasitəsilə 

və əmtəə nümunələrin nümayiş etdirilməsi yolu ilə. 

- Avtoanbarlar vasitəsilə 

- Poçt baratlarının köməyi ilə ;  
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 Əmtəə nümunələri zalı – müasir bazarın kommersiya mərkəzi hesab olunur. 

Burada əsas əmtəə satışının təşkili ilə əlaqədar olan əsas işlər cəmlənmişdir : 

anbarlarda olan əmtəə nümunələri ilə alıcıları tanış etmək, yeni əmtəələrlə 

tanışlığın təşkili, satış üçün müvafiq sənədlərin tərtib olunması və əmtəələrin 

operativ uçotunun aparılması.Burada əmtəəşünaslar üçün təşkilati- texniki cəhətdən 

müvafiq surətdə təmin olunmuş iş yerləri ayrılır. 

Bazar münasibətləri şəraitində topdan firmalar öz xüsusi mağazaları, 

anbarları vasitəsilə və ya avtomağazalardan istifadə etməklə əmtəələrin əhaliyə 

pərakəndə satışını da həyata keçirirlər. Bu hallarda topdan müəssisələr faktiki 

olaraq topdan – pərakəndə firmalara və ya ticarət evlərinə çevrilir. 

Topdan ticarət müəssisələri tərəfindən müştərilərə xidmətlər göstərilməsinin 

təşkili : Bazar münasibətləri şəraitində yalnız əmtəə satışı topdan müəssisələrin əsas 

funksiyası kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Topdan ticarətin səmərəliliyi topdan 

müəssisələrin öz müştərilərinə - əmtəə alıcılarına və malgöndərənlərə göstərdiyi 

xidmətlərin keyfiyyəti və kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Topdan müəssisələr alıcı-müştərilərə aşağıdakı xidmətləri göstərməlidirlər. 

- Tələb və təklifin qiymətləndirilməsi 

- İstehsal çeşidinin ticarət çeşidinə çevrilməsi (markalanma, 

qablaşdırma, sortlaşdırma, çəki qablaşdırılması və s.) 

-  Əmtəə ehtiyyatlarının saxlanılması 

- Alışın kreditləşdirilməsi 

- Əmtəə kütləsinin cəmləşdirilməsi (təmərküzləşməsi)  

- İnformasiya və konsaltinq xidməti və s.  

Malgöndərən – müştərilərə münasibətdə topdan ticarətin xidmətləri 

bunlardan ibarətdir. 

- Kommersiya fəaliyyətinin mərkəzləşdirilməsi 

- Əmtəəyə mülkiyyət hüququnun ötürülməsi prosesinin dəstəklənməsi 

- Əmtəə hərəkəti prosesinin investisiya təminatı  

- Kredit (kommersiya) riskinin minimuma endirilməsi 
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- Marketinq xidməti  

Beləliklə topdan müəssisələrin gəlirləri əmtəələrin satışından – ticarət 

əlavələrindən və topdan ticarət xidmətlərinin haqqından ibarətdir. 

Əmtəələrin pərakəndə satışı üzrə kommersiya işinin təşkili: Əmtəələrin 

pərakəndə satışı üzrə kommersiya işi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:  

- mağazalarda əmtəələrin optimal çeşidinin formalaşdırılması 

- pərakəndə ticarət müəssisələrinin reklam – informasiya fəaliyyəti 

- əmtəələrin pərakəndə satışının daha səmərəli metodlarının seçilməsi 

- alıcılara ticarət xidmətləri göstərilməsinin təşkili 

Pərakəndə ticarət müəssisələri pərakəndə ticarətin özünəməxsus xüsusi 

spesifik üsul və metodlarını tətbiq etməklə əmtəələrin bilavasitə əhaliyə yəni fiziki 

şəxslərə satırlar. 

Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda pərakəndə ticarət inkişaf etmiş 

bazar iqtisadiyyaıtı ölkələrinin təcrübəsinə istinad edir, belə ki, bu ölkələrdə böyük 

insan resursları cəmlənmiş, bu sahəyə geniş həcmdə maliyyə vasitələri cəlb olunur, 

elm və texnikanın son nailiyyətləri geniş geniş tətbiq olunur. 

Satışdan sonrakı xidmət genişlənir və təkminləşir. Xidmətin bu növünün 

payına ticarət formasının dövriyyəsinin 5% - ə qədəri düşür. Texniki cəhətdən 

mürəkkəb  məhsullara satışdan sonra xidmət göstərilməsi üzrə ixtisaslaşmış 

firmaların yaradılması geniş vüsət almışdır. 

Pərakəndə satış ticarət şəbəkəsində əmtəələrin müvəffəqiyyətli satışının əsas 

kommersiya şərtlərindən biri də əhalinin alıcılıq tələbinin öyrənilməsi və 

proqnozlaşdırılması tələbin çeşid quruluşunun müəyyənləşdirilməsi istiqamətinə 

yönəldilmişdir. Pərakəndə ticarətdə tələbin öyrənilməsi ilə mütəxəssislər – 

marketoloqlar, iqtisadçılar,  ticarətçi firmaların, birliklərin və ya mağazaların 

kommersantları məşğul olurlar.  

Pərakəndə əmtəə satışı üzrə əməliyyatlarının xarakteri və quruluşu. Hər 

şeydən əvvəl, reallaşdırılan əmtəələrin çeşidindən və onların satış metodlarından 

bilavasitə asılıdır. 
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 Pərakəndə satışda əmtəələrin satışının aşağıdakı metodları tətbiq olunur:  

- Özünə xidmət: mütərəqqi metodlarla mal satışının əsas metodudur. 

Mal satışının bu metodunda alıcı ticarət zalında satışa qoyulmuş bütün mallara 

sərbəst yanaşılır. Mağazanın işçi heyətinin köməyinə müraciət etmədən müstəqil 

olaraq mal seçilir, mağazanın çıxışında qoyulmuş hesablaşma qovşağında seçdiyi 

malın dəyərini ödəyir. 

- Ənənəvi metod vasitəsilə mallar satıcı tərəfindən alıcıya təqdim 

olunur, satıcının iş yeri alıcıdan piştaxta ilə ayrılır və hesablaşma satıcı tərəfindən 

aparılır.   

- Pərakəndə mal satışının xüsusi formaları – kreditlə mal satışı, 

komission qaydada mal satışı, ucuzlaşdırılmış mal satışı.  

- Malların açıq nümayişi və alıcıların əmtəələri sərbəst seçmək yolu ilə 

satış vaxtı alıcılar nümayiş zallarında olan əmtəələrə nəzər yetirərək və satıcıların 

məsləhəti ilə azad seçim edir.  

- Əvvəlcədən verilmiş sifarişlər üzrə satış zamanı müəyyən müqavilələr 

və ya müqaviləsiz müəyyən həcmdə və müəyyən qiymətlə həyata keçirilən alqı-

satqı metodu nəzərdə tutulur. 

Əhaliyə göstərilən ticarət xidmətlərin geniş yığım mağazalara daha çox 

alıcıların cəlb olunmasına və əldə edilən gəlirlərin artırılmasına imkan verir.   

Ümumiyyətlə kommersiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində topdan və 

pərakəndə ticarətin və onlar tərkib elementlərinin nəzərdən keçirilməsi bazar 

iqtisadiyyatı dövründə mənfəət artırılması və təkmilləşmək baxımdan 

məqsədəuyğundur. 
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2.3. Topdan və pərakəndə mal satışında kommersiya işinin əsas 

xüsusiyyətləri 

      

Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün topdan və 

pərakəndə satışın öyrənilməsi və tədqiqi olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə 

ki, kommersiya fəaliyyətinin əsasını satış təşkil edir. Topdan və pərakəndə satışın 

ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi zəruri və kafi şərtdir.  

Topdansatış ümumi mal dövriyyəsində nəzərəçarpacaq üstünlüyə malik 

olduğu üçün ilk öncə onun tədqiqi ilə məşğul olmaq lazımdır.Topdan mal satışı mal 

tədavülü prosesinin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı,istehsalla ticarət və sair təsərrüfat  

sahələrinin müəssisələri arasında iqtisadi əlaqələr formasıdır.  Bu mal satışı növü 

mal istehsalı sferasının başlanğıc mərhələsini və təsərrüfatlararası vəsilələri təşkil 

edir. Bazarlarda məhsullar heç də həmişə birbaşa,yəni istehsalçıdan istehlakçıya 

çatdırılmır.Onların əsas hissəsi iri partiyalarla aralıq ticarət vəsilələrinə,oradan da 

ticarət vasitəçilərinin iştirakı ilə son istehlakçılara çatdırılır. 

Həmin aralıq vəsilələr vasitəçi kimi çıxış edən və ticarət-təsərrüfat vahidi 

olan topdansatış təşkilatı və ya müəssisəsidir.Beləliklə,tədavül dairəsində firmalar 

və müəssisələr arasında ayrı-ayrı,yaxud iri partiyalarla mal satınalmaq və mal 

satmaq üzrə vasitəçilik əməliyyarlarına topdan mal satışı(ticarəti) deyilir.Nəticə 

etibarı ilə malların tədavül prosesi topdansatış ticarəti ilə başlanır,son istehlakçıya 

çatdırılması qaydasıyla tamamlanır.Tədavül dairəsində topdansatış ticarətini zəruri 

edən başlıca şərtlər aşağıdakılardır: 

a) bir tərəfdən şəxsi istehlak malları istehsal edən müəssisələrin iriləşməsi və 

dar ixtisaslaşması,digər tərəfdən isə pərakəndə satış ticarəti şəbəkəsində iriləşmə və 

dar ixtisaslaşma prosesinin çox ləng getməsi 

b) istehsal vasitələri üzrə satıcı (istehsalçı) ilə son istehlakçı arasında çox 

hallarda vasitəçiliyin olması zəruriliyidir. 
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  Topdan mal satışının rolu və əhəmiyyəti onun başlıca vəzifəsini yerinə 

yetirmək üçün həyata keçirdiyi bir sıra təsərrüfat funksiyaları ilə xarakterizə edilir. 

Bu funksiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

a) istehsala təsir göstərmək; 

b) ticarət çeşidini kompleksləşdirmək və pərakəndə satış şəbəkəsini təchiz 

etmək; 

c) dövlət və təsərrüfat məqsədləri üçün mal ehtiyatlarını bir yerə toplayıb 

saxlanmasını təmin etmək; 

Topdansatış ticarəti istehsaldan, xüsusilə sənayenin ölkə boyu səpələnmiş 

müəssisələrindən alınıb topladığı malları istehsal çeşidindən ticarət çeşidinə 

çevirməklə, mal təchizatı sahəsində pərakəndə satış şəbəkəsi üçün əlverişli şərait 

yaradır. 

Əmtəələrin topdan satışı üzrə kommersiya fəaliyyətinin mahiyyəti aşağıdakı 

əsas əməliyyatların yerinə yetirilməsindən ibarətdir. 

- Əmtəələrin topdanalıcılarının tapılması (satış bazarının müəyyən-

ləşdirilməsi) 

- Əmtəələrin alıcıları ilə təsərrüfat əlaqələrinin yaradılması 

- Əmtəələrin topdan satış metodlarının seçilməsi 

- Topdan müəssisələr tərəfindən müştərilərə xidmətlər göstərilməsinin 

təşkili 

- Əmtəə alıcıları ilə müqavilələrin yerinə yetirilməsi uçotunun təşkili 

-        Topdan müəssisələrin reklam-informasiya ilə təmini. 

 Əmtəələrin topdan alışı üzrə kommersiya işinin təşkili : 

Əmtəələrin topdan alıcıların tapılması öz məqsədli bazarını 

müəyyənləşdirərkən artıq nəzərdə tutulur. Buna isə bölgənin mövcud məhsula olan 

tələb və təklifinin , rəqabət şəraitinin, əmtəənin rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsini 

(marka, satışdan sonra xidmətin keyfiyyəti, qiymət və s.), satış bölgəsini (rayonunu, 

zonasını) müəyyən etdikdən sonra bazarı seqmentləşdirərək ən əlverişli seqmenti 

seçmək lazımdır. Bu zaman, ilk əvvəl bazarın yalnız bir seqmentində fəaliyyət 
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göstərmək daha məqsədəuyğundur. ( belə olduqda topdan firmanın şansları daha 

yüksək olur) Seqment seçimindən sonra öz əmtəənizin bu bazarda mövqelərini 

dəqiqləşdirmək lazımdır. 

Əmtəələrin alıcıları ilə təsərrüfat əlaqələrinin yaradılması: 

Təsərrüfat əlaqələrinin ən yaxşı forması əmtəə alqı-satqısı üzrə 

müqavilələrdir. 

Sabit-qarşılıqlı münasibətlər şəraitində müqavilə münasibətləri  təsərrüfat 

əlaqələrinin ən optimal forması hesab olunur. 

Əmtəələrin topdan satış metodlarının seçilməsi: 

Bazarda nəzərdə tutulan mövqenin  müəyənləşdirilməsi malgöndərən 

firmanın yüksək mənfəət əldə etməsini və satışının arzuolunan həcmdə olmasını 

təmin etməlidir. Əmtəələrin topdan satışı pərakəndə satışdan fərqli olaraq 

əmtəələrin topdan alıcılara reallaşmasını nəzərdə tutur. Belə satışının nəticəsi 

topdan mal dövriyyəsinin müəyyən məbləğində öz əksini tapır. Topdan mal 

dövriyyəsi isə topdan müəssisənin (firmanın fəaliyyətinin) əsas göstəricilərindən 

biridir. 

Əmtəələrin topdan satışı iki formada həyata keçirilə bilər : tranzit   və  anbar. 

Əgər mallar respublikalararası və sistemdaxili dövriyyədə qeyri-bazar 

istehlakçılarına göndərilərsə,bu zaman bir qayda olaraq,malların tranzit qaydada 

daşınması nəzərdə tutulur.Topdan ticarət təşkilat və müəssisələri tranzit formada 

mal satışını təşkil etməklə malların vaxtında və lazım olan miqdarda, çeşid və 

keyfiyyətdə göndərilməsi üçün pərakəndə ticarət təşkilatları və ya müəssisələri, 

həmçinin digər malalanlar qarşısında məsuliyyət daşıyır. Tranzit formada mal satışı 

dedikdə, malların topdan ticarət bazasının anbarına daxil olmadan istehsal 

müəssisəsindən pərakəndə ticarət müəssisələrinə daxil olması nəzərdə tutulur. 

Tranzit formada mal satışı özünün bəzi müsbət cəhətləri ilə fərqlənir. Məsələn, 

malların tranzit formada satışı onların istehsal müəssisələrindən pərakəndə ticarətə 

hərəkətini sürətləndirir, vaxta qənaət edir,nəqliyyat-ekspedisiya əməliyyatlarının 

həcmini azaldır, topdan ticarətdə anbarlara olan tələbi aşağı salır və s. Bu cəhətləri 
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nəzərə alaraq tranzit formanın tətbiq edildiyi ilk dövrlərdə ona müəyyən üstünlük 

verilib. Lakin tranzit formada mal satışının bəzi çatışmayan cəhətləri də vardır. 

Belə ki, topdan mal satışında tranzit formaya üstünlük verilməsi pərakəndə 

ticarətdə mal çeşidinin formalaşması prinsiplərinin pozulmasına, bu vəsilədə 

normativdən artıq mal ehtiyatlarının toplanmasına,pərakəndə ticarət 

müəssisələrində malların hərəkətinin ləngiməsinə,mal itkilərinin və saxlama 

xərclərinin müəyyən nisbətdə artmasına səbəb olur və s. 

Hər bir topdan ticarət bazasının ticarət şöbəsi tranzit formada mal satışını 

təşkil edən zaman qabaqcadan,yəni müqavilə bağlanan zaman malalanlarla 

(pərakəndə ticarət təşkilat və ya müəssisələri ilə) və malverənlərlə (xüsusi istehsal 

müəssisələri ilə) göndəriləcək mal çeşidləri barədə razılığa gəlməlidir. Bu razılaşma 

sonradan malların tranzit qaydada  göndərilməsinə dair naryad yazılması üçün əsas 

sayılır.Belə ki, naryad malverənlə bağlanmış müqavilə əsasında tərtib edilərək 

malverənə ,surəti isə bazanın mal alnı hesab olunan pərakəndə ticarət təşkilatlarına 

,yaxud müəssisələrinə göndərilir. Naryad iki formada olur:məlumat və faktura. 

Məlumat hissəsində malalanın və malverənin bütün şərtləri və sərəncam 

göstərişləri,yəni naryadı verən bazanın adı,naryadın hansı əsas üzrə verilməsi, 

malgöndərənin və malalanın adı, malların göndərildiyi və qəbul edildiyi dəmiryol 

stansiyası, tədiyyəçinin adıvə ünvanı, bankda hesablaşma hesabı, naryadı ödəmə 

müddəti, göndərmə üsulu, hesablaşma şərtləri və s. qeyd edilir. Faktura hissəsində 

malın adı, sayı, miqdarı, qiyməti, məbləği və s. göstərilir. 

Topdan mal satışında malverənlərlə və malalanlarla hesablaşmanın 

xarakterindən asılı olaraq, tranzit mal satışı iki formada həyata keçirilir: 

1) hesablaşmada iştirak etməklə və ya vəsait qoymaqla tranzit satış. Buna 

sabit tranzit satışı da deyilir. 

2) hesablaşmada iştirak etmədən və ya vəsait qoymadan  tranzit satış. Bu, 

təşkil edilmiş tranzit satış da adlanır. 

Hesablaşmada iştirak etməklə və ya vəsait qoymaqla möhkəm tranzit satışda 

mallar pərakəndə ticarətə topdan ticarət bazasının naryadları üzrə istehsal 
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müəssisələrindən və ya ayrı-ayrı malverənlərdən daxil olur. Bu halda topdan ticarət 

alınmış malın dəyərini malverənlərə özü ödəyir və alıcı ilə həmin mallar üzrə 

hesablaşma aparmaqla ticarət güzəştinin müəyyən hissəsinin öz xeyrinə götürür. 

Hesablaşmada iştirak etməklə və ya vəsait qoymaqla tranzit formada mal 

satışı topdan bazanın tranzit dövriyyəsində nisbətən azlıq təşkil edir. Bu formada 

mal satışı əsasən sistemdaxili dövriyyədə tətbiq edilir. 

Hesablaşmada iştirak etmədən və ya vəsait təşkil olunmuş  tranzit formada 

mal satışında mallar pərakəndə ticarətə topdan ticarət bazasının naryadları əsasında 

malverənlərdən, xüsusilə, istehsal müəssisələrindən çatdırılır. Bu zaman topdan 

ticarət bazası malların dəyərinin malverənlərə ödənilməsi prosesində iştirak etmir. 

Topdan baza tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla malların istehsaldan 

pərakəndə ticarətə çatdırılması işini təşkil edir. Bundan başqa təşkil edilmiş tranzit 

satışda topdan baza malverənlərlə pərakəndə ticarət arasında təsərrüfat əlaqəsi 

yaratmaqla onların operativ ticarət fəaliyyətini tənzimləyir. 

Bazarların topdan mal dövriyyəsində anbar mal dövriyyəsi daha genişdir. 

Topdan mal satışının  anbar forması dedikdə, ərzaq mallarının malverənlərdən, 

topdan ticarətin anbarlarından keçməklə pərakəndə ticarətə çatdırılması nəzərdə 

tutulur.  

Anbar formasında topdan mal satışında tranzit formadan fərqli olaraq, bu 

vəsilədə malların pərakəndə ticarətə hazır vəziyyətdə çatdırılması ilə əlaqədar  bəzi 

ticarət-texnoloji proseslər yerinə yetirilir. Bu proseslərə malların növlərə ayrılması, 

markalanması, çeşidlənməsi, pərakəndə ticarətin tələbinə uyğun olaraq 

qruplaşdırılması və s. aiddir. 

 Topdan mal satışı prosesində anbar formasının mövcud olması bir sıra 

obyektiv amillərlə əlaqədardır. Bu amillərə istehsalın sürətli inkişafı, onun mal 

çeşidləri istehsalı üzrə dar ixtisaslaşması, istehsal müəssisələrinin ayrı-ayrı iqtisadi 

rayonlarda  yerləşməsi, bəzi ərzaq məhsullarının istehsalı ilə istehlakının uyğun 

olmaması, pərakəndə ticarətdə iriləşmənin və dar ixtisaslaşmanın çox ləng getməsi 

və s. aiddir.Topdan ticarət müəssisəsi və onun anbarları pərakəndə ticarətlə istehsal 



40 

 

müəssisələri arasında əlaqələndirici vəsilə olmaqla, ayrı-ayrı istehsal 

müəssisələrində istehsal edilən müxtəlif təyinatlı xalq istehlakı mallarını öz əlində 

cəmləşdirərək geniş çeşiddə normal mal  ehtiyatı yaradır ki, bu da topdan ticarətin 

fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi rayonda pərakəndə ticarətin fasiləsiz surətdə malla 

təchiz olunması üçün zəmin yaradır. Bu cəhətlər nəzərə alınaraq son illər pərakəndə 

ticarətin malla təchiz edilməsində anbar formasına müəyyən dərəcədə üstünlük 

verilmiş və bu prosesin təşkili üçün müəyyən tədbirlər keçirilmişdir. Anbar 

formasında topdan mal satışı pərakəndə   ticarətlə  topdan ticarət arsında bağlanmış 

müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, hazırda dövlət ticarəti sistemində anbar formasının 

tətbiqi ilə topdan satışdamallar bir və ya iki vəsilə keçdikdən sonra istehsal 

müəssisələrindən pərakəndə ticarət müəssisələrinə mağazalara çatdırılır:  

                      

 

istehsal müəssisəsi 

 

  

Topdan ticarət 

bazasının anbarı 

  

mağaza 

 

Malların bir və ya bir neçə vəsilədən keçməklə mağazalara çatdırılması, ilk 

növbədə həmin mağazaların anbarlara yaxın və ya uzaq olması ilə əlaqədardır. 

Hazırda anbar formasında mal satışının müxtəlif üsulları var: 

- alıcılar tərəfindən əmtəələrin şəxsi seçimi yolu ilə ;  

- yazılı, telefon, teleqraf, teletayp, telefaks sifarişləri ilə ; 

- maldaşıyan əmtəəşünaslar (ekspeditorlar, kommivoyajerlər ) vasitəsilə 

və əmtəə nümunələrin nümayiş etdirilməsi yolu ilə. 

- Avtoanbarlar vasitəsilə 

- Poçt baratlarının köməyi ilə ;  

 Əmtəə satışının şəxsi seçim vasitəsi ilə aparılması,adətən mürəkkəb çeşidli 

məmulatlar üzrə həyata keçirilir.Bu satış üsulu yeni və alıcalara az məlum olan 
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mallar üçün tətbiq edilir.Bu cür satış zamanı alıcı malları həm nümunələr üzrə, həm 

də özünün tələbinə uyğun olaraq seçib ala bilir. 

Yazılı, telefon, teleqraf, teletayp, telefaks sifarişləri ilə malların satışı zamanı 

alıcı iştirak etmir, alıcı vaxt və vəsait sərfinə qənaət edir, bu yolla mal satışı 

operativ xaraketer daşıyır.    Əmtəə nümunələri zalı – müasir bazarın kommersiya 

mərkəzi hesab olunur. Burada əsas əmtəə satışının təşkili ilə əlaqədar olan əsas işlər 

cəmlənmişdir : anbarlarda olan əmtəə nümunələri ilə alıcıları tanış etmək, yeni 

əmtəələrlə tanışlığın təşkili, satış üçün müvafiq sənədlərin tərtib olunması və 

əmtəələrin operativ uçotunun aparılması.Burada əmtəəşünaslar üçün təşkilati- 

texniki cəhətdən müvafiq surətdə təmin olunmuş iş yerləri ayrılır. 

  Bazar münasibətləri şəraitində topdan firmalar öz xüsusi mağazaları, 

anbarları vasitəsilə və ya avtomağazalardan istifadə etməklə əmtəələrin əhaliyə 

pərakəndə satışını da həyata keçirirlər. Bu hallarda topdan müəssisələr faktiki 

olaraq topdan – pərakəndə firmalara və ya ticarət evlərinə çevrilir. 

Topdan ticarət müəssisələri tərəfindən müştərilərə xidmətlər göstərilməsinin 

təşkili : Bazar münasibətləri şəraitində yalnız əmtəə satışı topdan müəssisələrin əsas 

funksiyası kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Topdan ticarətin səmərəliliyi topdan 

müəssisələrin öz müştərilərinə - əmtəə alıcılarına və malgöndərənlərə göstərdiyi 

xidmətlərin keyfiyyəti və kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Topdan müəssisələr alıcı-müştərilərə aşağıdakı xidmətləri göstərməlidirlər. 

- Tələb və təklifin qiymətləndirilməsi 

- İstehsal çeşidinin ticarət çeşidinə çevrilməsi (markalanma, 

qablaşdırma, sortlaşdırma, çəki qablaşdırılması və s. ) 

-  Əmtəə ehtiyatlarının saxlanılması 

- Alışın kreditləşdirilməsi 

- Əmtəə kütləsinin cəmləşdirilməsi ( təmərküzləşməsi )  

- İnformasiya və konsaltinq xidməti və s.  

Malgöndərən – müştərilərə münasibətdə topdan ticarətin xidmətləri 

bunlardan ibarətdir. 
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- Kommersiya fəaliyyətinin mərkəzləşdirilməsi 

- Əmtəəyə mülkiyyət hüququnun ötürülməsi prosesinin dəstəklənməsi 

- Əmtəə hərəkəti prosesinin investisiya təminatı  

- Kredit ( kommersiya ) riskinin minimuma endirilməsi 

- Marketinq xidməti  

Beləliklə topdan müəssisələrin gəlirləri əmtəələrin satışından – ticarət 

əlavələrindən və topdan ticarət xidmətlərinin haqqından ibarətdir. 

Əmtəələrin pərakəndə satışı üzrə kommersiya işinin təşkili :  

Pərakəndə satışa malların və xidmətlərin son istehlakçılara qeyri-kommersiya 

məqsədli şəxsi istifadəsi üçün birbaşa satışı ilə bağlı istənilən fəaliyyət aiddir.Bir 

çox qurumlar,istehsalçılar, topdan və pərakəndə satıcılar da pərakəndə satışla 

məşğul olurlar. Pərakəndə satış pərakəndə satış dükanları tərəfindən həyata 

keçirilir.Əmtəələrin pərakəndə satışı üzrə kommersiya işi aşağıdakı mərhələlərdən 

ibarətdir :  

-    mağazada satılan əmtəələrə alıcı tələbinin öyrənilməsi və proqnozlaş-sı 

- mağazalarda əmtəələrin optimal çeşidinin formalaşdırılması 

- pərakəndə ticarət müəssisələrinin reklam – informasiya fəaliyyəti 

- əmtəələrin pərakəndə satışının daha səmərəli metodlarının seçilməsi 

- alıcılara əlavə ticarət xidmətləri göstərilməsinin təşkili 

Pərakəndə ticarət müəssisələri pərakəndə ticarətin özünəməxsus xüsusi 

spesifik üsul və metodlarını tətbiq etməklə əmtəələrin bilavasitə əhaliyə, yəni fiziki 

şəxslərə satırlar.    Pərakəndə satışda əmtəələrin satışının aşağıdakı metodları tətbiq 

olunur:  

- Özünə xidmət: mütərəqqi metodlarla mal satışının əsas metodudur. 

Mal satışının bu metodunda alıcı ticarət zalında satışa qoyulmuş bütün mallara 

sərbəst yanaşır.Mağazanın işçi heyətinin köməyinə müraciət etmədən müstəqil 

olaraq mal seçilir, mağazanın çıxışında qoyulmuş hesablaşma qovşağında seçdiyi 

malın dəyərini ödəyir. Özünə xidmət pərakəndə ticarət müəssisələri pullarına 

qənaət etmək üçün “yerini tap-müqayisə et-seç” prosesi arzusunda olan müştərilərə 
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bu metodla xidmət göstərir. Özünə xidmətdə satış prosesinə aşağıdakı əməliyyatlar 

daxildir: 

1. Satılan əmtəələr,xidmətlər haqqında məlumatın təqdim olunması 

2. Əmtəələrin seçilməsi üzrə alıcıya inventar zəmbilinin verilməsi 

3. Əmtəələrin sərbəst şəkildə alıcı tərəfindən seçilməsi və hesablaşmaq üçün 

kassaya göndərilməsi 

4. Seçilmiş əmtəələrin dəyərinin hesablanması və çekin alınması 

5. Çek əsasında pulun ödənilməsi. 

- Ənənəvi metod vasitəsilə mallar satıcı tərəfindən alıcıya təqdim 

olunur, satıcının iş yeri alıcıdan piştaxta ilə ayrılır və hesablaşma satıcı tərəfindən 

aparılır.   

- Pərakəndə mal satışının xüsusi formaları – kreditlə mal satışı, 

komission qaydada mal satışı, ucuzlaşdırılmış mal satışı.  

- Malların açıq nümayişi və alıcıların əmtəələri sərbəst seçmək yolu ilə 

satış vaxtı alıcılar nümayiş zallarında olan əmtəələrə nəzər yetirərək və satıcıların 

məsləhəti ilə azad seçim edir. Əmtəələri piştaxtaların üzərinə, sentlərin üzərinə 

düzürlər və ya asılqandan asırlar.Satışın bu metodunda satıcının funksiyasına 

alıcıya məsləhət vermək,əmtəə seçimində ona kömək etmək,çəkmək,bükmək və 

alıcıya təqdim etmək daxildir. 

- Nümunələrlə satış:bu əmtəə nümunələrinin ticarət zalında nümayiş 

etdirilməsini və alıcıların onlarla müstəqil surətdə tanış olmasını nəzərdə 

tutur.Əmtəələr seçildikdən sonra alıcı onun haqqını ödəyir,satıcı nümunələrə uyğun 

əmtəələri alıcıya təqdim edir. Bu üsulda ehtiyatlar nümunələrdən ayrılıqda 

yerləşdirilir.  

- Əvvəlcədən verilmiş sifarişlər üzrə satış zamanı müəyyən müqavilələr 

və ya müqaviləsiz müəyyən həcmdə və müəyyən qiymətlə həyata keçirilən alqı-

satqı metodu nəzərdə tutulur.Alıcı özünə lazım olan malı mağazanın sifariş qəbulu 

məntəqələrinə əvvəlcədən sifariş verir.Sifariş olunan mal müəyyən olunan vaxtda 

ya sifarişçinin evinə göndərilir, ya da sifarişçinin özünə verilir.Sifarişçi malın 
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dəyərini ya əvvəlcədən, ya da malı alarkən verə bilər.Sifarişlərlə mal satışı mal 

dövriyyəsini artırmağa və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməyə imkan 

verir. 

Mağazalarda malların alınması, alıcılara mədəni-məişət xidməti göstərilməsi 

ilə əlaqədar olan xidmətlərə əlavə xidmət formaları deyilir. Əlavə xidmət iki qrupa 

bölünür: 

1.Əlavə ticarət xidməti formaları 

2.Əlavə mədəni-məişət xidməti formaları 

Əlavə mədəni-məişət xidməti göstərilməsinə alınmış malların göstərilən 

ünvana daşınması, mal qablaşdırma stollarının təşkili və s. əlavə xidmətlər 

daxildir.Göstərilən xidmətin dəyərinin ödənilməsinə görə əlavə xidmətlər iki qrupa 

bölünür:Pullu əlavə xidmət və pulsuz əlavə xidmət  formalarına. 

Əlavə xidmət formaları mal satışı prosesini təkmilləşdirməyə, mağazalara 

alıcı axınını artırmağa,mağazaların pərakəndə mal dövriyyəsi planını yerinə 

yetirməyə,ticarət mədəniyyətini yüksəltməyə imkan verir. Əhaliyə göstərilən ticarət 

xidmətlərin geniş yığım mağazalara daha çox alıcıların cəlb olunmasına və əldə 

edilən gəlirlərin artırılmasına imkan verir.   

Ümumiyyətlə kommersiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində topdan və 

pərakəndə ticarətin və onlar tərkib elementlərinin nəzərdən keçirilməsi bazar 

iqtisadiyyatı dövründə mənfəət artırılması və təkmilləşmək baxımdan 

məqsədəuyğundur. 

İndi isə  hər  hansı  bir müəssisənin, yaxud ticarət  şəbəkəsinin mal 

dövrüyyəsinin  və satışının  təhlili   aparaq. Bunun  üçün misal olaraq Sədərək  

yarmarkasında  483  nömrəli  anbarda  yerləşən topdan və pərakəndə ticarət 

müəssisəsi  götürülmüşdür. Sədərək yarmarkası N 483-li  topdan və pərakəndə  

mağazasında (xırda anbar mağazası) mal satışı üzrə kommersiya işinin təşkilini 

nəzərdən keçirək. 
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Göstərilən  ticarət şəbəkəsində  müxtəlif çeşiddə  kişi cins şalvarları, koftalar  

və ayaqqabılarının  topdan və pərakəndə satışı təşkil olunur. Əvvəlcə  mağazanın  

əsas göstəriciləri ilə tanış olaq: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1. Ticarət  zalının əsas göstəriciləri 

 

Sxemdən göründüyü kimi, mağazanın  ümumi sahəsi   48.4 m2 –dir.  Bunun  

23.1 m2  -i   ticarət  sahəsi   yəni alıcılara xidmətlərin göstərildiyi  yer, 25.3 m2  -i    

isə  malların saxlandığı yeri təşkil edir.  Ticarət sahəsi vitrinlərin yerləşdiyi sahədən, 

alıcıların hərəkət  sahəsindən , divaryani avadanlığın   yerləşdiyi sahə və  satıcıların  

işləməsi üçün   sahədən ibarətdir.                                                                                                                                        

       Anbarın sahibinin dediyinə görə, bu mağazaya  mallar   Çin  və  Türkiyədən 

gətirilir. Mallar müxtəlif  çeşiddə, müxtəlif  ölçülərdə  və  stillərdə  vitrinlərə  

düzülür. Vitrinlərdə,  əsasən, mallar açıq formada yerləşdirilir. Burada həm uşaqlar,  

həm də  böyüklər üçün  müxtəlif ölçüdə şalvarlar, kofta və ayaqqabılar  tapmaq  

olar. Satılan mallar, əsasən,   tanınan  və  məşhur  firmaların   mallarıdır. Bu  

firmalardan Dolce Gabbana,  Jakron, VigossJeans,  Armado kimi  məşhur  firmaları 

göstərmək  olar. Satılan  malların  qiymətində   fərq  gözə çarpandır. Satıcılar  

Ümumi  sahə ( m 2 ) Əsas  sahə ( m 2 ) Köməkçi sahə (m 2 ) 

    48.4 

Faydalı  sahə ( m 2 ) 

   23.1 

    25.3 
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malları satarkən   qiyməti  satış  qiymətindən  təxminən    25% baha  deyirlər. 

Səbəb  də odur ki, əksər  alıcılar   mal alarkən  satıcılardan malın qiymətində  

güzəşt etmələrini  istəyirlər.   Satıcı  da  əlavə  etdiyi  25%  qiyməti alıcıya  güzəşt 

kimi  satılan  malın  dəyərindən çıxır.  Qiymətdəki   fərq   digər  bir amil də də 

özünü göstərir.  Belə ki,  Çindən  gətirilən  cins şalvar və koftaların  qiyməti  20-25  

Azn- dirsə,  keyfiyyətcə  ondan bir qədər   üstün olan  Türkiyə şalvar və koftaları  

30-45  Azn -ə satılır.  Ayaqqabların  22%-i Çindən,  31%  Türkiyədən, qalan 47% -

i  isə  respublikada   yerləşən  ayaqqabı  istehsal edən  müəssisələrinin payına 

düşür.  Təəssüflər olsun  ki,  keyfiyyətcə  o  qədər də yaxşı olmayan  öz  

ayaqqablarımızı  Türkiyə  ayaqqabısı adından 2  dəfə  baha  bizə    satırlar.  Bu 

mağazada  satılan  ayaqqabların  qiyməti  25-45 Azn  arasında dəyişir.  

 

Mağazanın fəaliyyət  mexanizmi  aşagıdakı kimidir: 

 

 Mağazada işləyənlərin sayı  ( nəfərlə) 

 

 Orta aylıq əmək haqqı ( manatla) 

 

                    4 

 

                     200-300 

 

Sxem 2. Mağazanın fəaliyyəti 

 

       Göründüyü kimi, mağazada  4  nəfər  işləyir, onlardan  2-si   qız və 2-si   

oğlandır.  Oğlanlardan  biri  anbarda,  digəri  isə  kassada  işləyir.  Qızlar  isə  mal  

almaga  gələn  müştərilərə  müxtəlif  formada xidmət  göstərirlər. Onların  aylıq  

əmk  haqqları  orta  hesabla  200-300 Azn olur. Buna da  əsas  səbəb  mağazada  

satışın  mövsümi   xarakter  daşımasıdır. Mağaza  sahibi bəzi  aylarda, o cümlədən  

avqust-sentyabr  və  noyabr-yanvar  aylarında  (yay   və qış  sezonu ) mallara 

tələbatın artdığını bilib  çevik hərəkət edir və bunun  nəticəsində   topdan  və 

pərakəndə  satışı  yüksək  səviyyədə olur . 
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   Hər  bir   mağazanın  tədavül  xərcləri vardır.  Bu mağazada  digər  mağazalar  

kimi   işıq  pulu,  kommunal   xərcləri,  gəlir  vergisi  və s.  ödəyir. Ay   ərzində  

mağaza  təxminən  35-40  Azn  işıq  pulu, kommunal xərclərə  isə 35 Azn  ödəyir. 

 

İllik  əmtəə  dövriyyəsi  ( AZN-lə ) 

   Satılan 
    əmtəə 
  növlərinin 
     adları  

 

Pərakəndə  satış    üzrə 

 

Topdan  satış  üzrə 

 

 

 

1.cins                        

şalvar 

 

2.kofta 

 

 

3.ayqqabı 

 

 

 

 

  ədədlə 

 

 manatla 

 

  ədədlə   

  

 manatla 

 

  10800 

 

 

  9706 

 

 

  6320 

 

216000-

234000 

 

120590-

140466 

 

 

 88400-        

92245 

 

  97365 

 

 

  44485 

 

 

  27760 

 

1752570 

 

 

561200       

630689 

 

427680-

441968 

 

Sxem 3. Mağazanın  illik  topdan  və  pərakəndə  əmtəə  dövrüyyəsi 
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Cədvəldə göründüyü  kimi  mağaza  il  ərzində 10800 ədəd cins  şalvarların, 

9706 ədəd  koftaların, 6320  ədəd  isə  ayaqqabıların   pərakəndə satışını həyata  

keçirir. O  cümlədən,   uyğun olaraq  97365 , 44485 , 27760 ədəd  topdan  satışı  

həyata  keçirib. Ümumilikdə mağazanın  ümumi dövrüyyəsi  3273947 Azn  təşkil  

edir . Mağazanın  dövrüyyəsi ildən-ilə  artmaqdadır. Bütün  bunlar mağazanın  

inkişafını göstərir. Mağaza   çalışır  ki,  daha  keyfiyyətli, alıcıların  zövqünə 

uyğun, ucuz  qiymətə olan malları  alıcılara  təklif  etsin .  



49 

 

FƏSIL 3. КОММЕРСИЙА ФİРМАЛАРЫНЫН СТРУКТУРУ ВЯ   
İQTİSADİ EFFEKTİVLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ 

3.1. Флрмаларынын коммерсийа фяалиййятинин идаря  едилмясинин мцасир 
методлары 

Базарын формалашмасы мювгейи коммерсийа тяшкилатлары вя фирмаларынын 

истещсалчы вя истещлакчы игтисади ялагяляриня эюря бир нечя нювя бюлцнмяси 

мцщцм ящямиййят кясб едир. Онлара аиддирляр: 

- мал истещсалчылары тяркибиня дахил олан вя истещлак чярчивясиндя алгы-

сатгы функсийаларыны йериня йетирян коммерсийа тяшкилатлары юзялляшдирмя вя 

харижи игтисади фяалиййятин либераллашдырылмасы нятижясиндя дахили, хцсусян дя 

харижи тижарятдя инкишаф етмишляр; 

- тюрямя коммерсийа алгы-сатгы фирмалары истещсал мцяссисяси 

тяряфиндян юз тялябатларыны юдямяк цчцн йарадылыр, лакин мцяййян щцгуги вя 

малиййя мцстягиллийиня дя малик олурлар. Формал шякилдя онлар истещсал 

мцяссисясиндян асылы олмайан мцстягил фирма щесаб едиля билярляр, лакин 

тяжрцбядя онлар адятян бу мцяссисянин инзибати вя малиййя нязаряти алтында 

олур вя йа мцяссисянин контрол сящм пакетиня малик олмасы, йа да онлар 

арасында баьланан мцгавиляляр йолу иля мювжуд олурлар. 

-  бир нечя мцяссисянин тюрямя коммерсийа фирмалары  ики вя йа даща 

чох истещсал мцяссисяси тяряфиндян онлар арасында сатыш кооперасийасы 

щаггында баьланмыш сазишин щяйата кечирилмяси чярчивясиндя йарадылыр; 

- мцштярилярин сифаришляри цзря ишляйян мцстягил коммерсийа фирмалары. 

Бу нюв фирмалар жялб олунан капиталын юлчцсцня, ишчилярин сайына, малларын 

номенклатурасына вя онларын коммерсийа фяалиййятинин ящатя етдийи яразинин 

мигйасына эюря мцхтялифдир. Бунлар юз яманятлярини бизнеся гойан кичик аиля 

фирмалары; бир гядяр ири, бир нечя физики вя йа щцгуги шяхсин капиталыны 

бирляшдирмякля мцштяряк мцяссися вя йа мящдуд мясулиййятли жямиййятляр 
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щалында йарадылан фирмалар; нящайят юзялляшдирмя вя йа банклар, сыьорта 

ширкятляри, фондлар, мцяссисяляр вя диэяр тяшкилатларын сярмайя гойулушу 

нятижясиндя йарадылан ачыг вя йа гапалы сящмдар жямиййятляр ола биляр;  

- тижарят евляри - адятян тяркибиня истещсал, няглиййат, алыш, сатыш, хидмят 

вя диэяр фирмаларын дахил олдуьу щолдинг ширкятляри формасында йарадылан ири 

коммерсийа структурларыдыр. Харижи тижарят евляринин чоху тарнсмилли 

корпорасийалардыр. 

Щолдингин башында адятян тижарят евинин коммерсийа мювгейини тяйин 

едян  эцжлц малиййя групу дайаныр.  

Щал-щазырда мцстягил  коммерсийа  фирмасынын мцхтялиф гурулуш  

вариантлары мювжуддур. Мцстягил коммерсийа фирмасынын бцтцн мцмкцн 

вариантларыны нязярдян кечирмяк практики олараг гейри-мцмкцндцр, буна 

эюря дя биз тижарят ширкятинин йалныз ян типик схемляриндян бирини тящлил едяряк, 

онун айры-айры бюлмяляринин гаршылыглы тясир принсипини ачыглайажаг вя ян 

мцщцм тяшкилати вя коммерсийа мясяляляриля ялагядар цмуми мяслящятляр 

веряжяйик. Шякилдя мцстягил топдансатыш коммерсийа фирмасынын 

цмумиляшдирилмиш идаряетмя структуру эюстярилмишдир. 

Коммерсийа фирмаларынын идаря едилмясинин ясас яламятляриня 

ашаьыдакылар аиддир: сящмдар жямиййят формасында тяшкил олунмуш фирманын 

али идаряетмя органы сящмдарларын ашаьыдакы сялащиййятляря малик цмуми 

йыьынжаьыдыр: 

- фирма низамнамясинин тясдиги; 

- низамнамя капиталынын мябляьинин вя вясаитлярин дахил едилмяси 

гайдасынын мцяййян едилмяси;  

- сящмлярин бурахылмасы цзря гярарларын гябулу; 

- баш директорун вя фирманын директорунун сечилмяси, онларын 

сялащиййятляринин мцяййянляшдирилмяси; 

- директорлар шурасы тяркибинин тясдиг олунмасы вя онун 
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сялащиййятляринин мцяййянляшдирилмяси; 

- рящбярлийин щесабатларынын динлянилмяси вя фирманын иллик вя 

перспектив иш планынын тясдиги. 

Фирманын иш планларынын лайищяляри маркетинг шюбяси, план-аналитик шюбя 

вя алгы-сатгы координасийасы шюбяси тяряфиндян щазырланыр. Онлар мцвафыг 

директорлар тяряфиндян тящлил олунур, разылашдырылыр вя баш директора тягдим 

олунур. Баш директор планлары директорлар шурасына тягдим едир вя тягдир 

олунма щалында онлар сящмдарларын цмуми йыьынжаьы тяряфиндян тясдиг 

олунур. Цмуми йыьынжаьын гярары директорлар шурасына верилир, о ися юз 

нювбясиндя тядбирлярин мцддяти вя жавабдещ шяхсляр эюстярилмякля фирманын 

комплекс планынын ишлянмяси цчцн ону план-аналитик шюбясиня эюндярир. 

Директорлар шурасы тяряфиндян тясдиг олунмуш комплекс план шюбя 

ряисляринядяк чатдырылыр, онлар ися ижрачылара ютцрцрляр. 

Мцстягил коммерсийа фирмасынын идаряетмя структурунун 

вариантларындан биринин еффективлийиня бахмайараг, фикримизжя, коммерсийа 

фяалиййятинин стратеъи гурулушу шяраитиндя айрылыгда тядгиг олунмалы бир сыра 

принсипиал анлар мювжуддур. Беляликля, мцстягил коммерсийа фирмасынын 

эюстярилян тяшкилат структурундан эюрцндцйц кими, о, цч мцщцм: маркетинг, 

коммерсийа вя малиййя блокларындан ибарятдир. 

Маркетинг блок-схеминя маркетинг вя гиймятляр шюбяси, реклам 

шюбяси, васитячилярля ишин координасийасы шюбяси, кооперасийа шюбяси дахилдир. 

Коммерсийа блоку няглиййат вя эюмрцк ямялиййатлары шюбяси, техники 

хидмятин тяшкили шюбяси, алыш вя сатышларын координасийасы шюбясиндян ибарятдир. 

Малиййя блокуна мцщасибатщг, валйута-малиййя, план-игтисад вя щцгуги 

шюбя дахил едилмишдир. 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда бир сыра маркетинг вя 

коммерсийа функсийалары бир-бириля бирляшир, лакин маркетинг вя коммерсийа 

блокларында координасийа шюбяляри, хцсусян дя васитячилярля ишин 
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координасийасы шюбяси, кооперасийа шюбяси, алыш вя сатышларын координасийасы 

шюбяси олмасына бахмайараг йухарыда эюстярилян вариантдан онлар арасында 

гаршыщглы ялагя вя координасийасы эюрцнмцр. Буна эюря дя, бизим фикримизжя, 

даща расионал структуру тямин едян вя цмумиликдя коммерсийа тижарят 

фирмаларынын ишини системляшдирян координасийаедижи блок вя йа маркетинг вя 

коммерсийа функсийалары арасында йерляшян шюбя лазымдыр. Идаряетмянин 

тяшкилат структурунун коммерсийа тижарят фирмалары тяряфиндян тяклиф олунан 

варианты шякилдя эюстярилмишдир. 

Тижарят фирмаларында информасийанын йайылмасынын сянайе вя 

технолоэийасы чох мцщцм йер тутур. Бир гядяр цмуми эюрцнцшдя 

информасийанын коммерсийа цсулу иля йайылмасынын мцасир технолоэийалары 

истифадячилярин юз терминал гурьулары васитясиля информасийа мящсулу иля 

цнсиййятдя олмасыны нязярдя тутур ки, ян ясас мящсуллар: верилянляр базасы - 

мцяййян предмет сащясиня аид олан, машынын охуйа биляжяйи шякилдя эениш 

мялумат мянбяйидир. Информасийа хидмятляри информасийанын ахтарышы,  емалы 

вя верилмяси цчцн мцхтялиф програм васитяляринин мювжуд олмасы щесабына  

тягдим олунур. Информасийа вя програм мящсуллары ясас тяшкилат формасы 

олан  автоматлашдырылмыш мялумат банкларынын ясас елементляри кими чыхыш 

едирляр ки, бурада  информасийанын коммерсийа цсулу иля йайылмасынын мцасир 

технолоэийалары инкишаф  едир. 

Тижарят ишчиляринин йерляшдикляри коммерсийа мцщитиня йардым едян 

коммерсийа информасийасы тижарятин идаря олунмасынын истянилян сявиййясиндя 

гярарларын гябул едилмяси заманы нязяря алынмалы олан, давамлы олараг 

дяйишян ситуасийалар, чохжящятли вя гаршылыглз ялагядя олан амиллярля 

характеризя олунур. 

Бцтцн бунлар коммерсантларын вя сащибкарларын гярарларынын гябул 

едилмясинин елми ясасландырылмыш цсуллары иля таныш олмаг зярурятини 

шяртляндирир. Мцасир коммерсийа фяалиййятиндя гябул едилян гярарларын 
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нятижяляри чох сайда инсанлара аиддир вя бюйцк мигдарда ресурс иткиляриля 

ялагядардыр: ямяк, малиййя, енеръи вя с.  ресурслары. Буна эюря дя, гябул 

едилян гярарларын нятижяляриня эюря мясулиййят сявиййяси бир нечя дяфя артмыш 

вя бюйцк иткиляря сябяб олур. 

Зярури фяалиййят сечими проблем кими мейдана чыхан коммерсийа 

рискляринин зиддиййятляринин мювжудлуьу иля шяртлянир. Проблем ики - фактики вя 

арзуолунан щалын мювжудлуьу вя арзуолунан щалын (мягсядин) ялдя 

олунмасынын гейри-мцяййянлийи иля характеризя едилир. Коммерсантларын бир 

нечя алтернатив гярар вариантлары вардыр вя беляликля дя сечим мясяляси ортайа 

чыхыр. 

Сечим мясяляси бир тяряфдян, алтернатив гярар вариантларыны, диэяр 

тяряфдян ися – йа фяал, шцурлу, йа да пассив шякилдя нятижяйя тясир эюстяря билян 

мцщитин вязиййятини бирляшдирир. Беля вязиййят коммерсийа тяжрцбяси цчцн 

типикдир. 

Гярарларын гябул олунмасы нятижяляринин вя онларын ялдя олунмасы 

васитяляринин ялагя формасы бу гярарларын гябул олундуьу шяртляри мцяййян 

едир: 

- щяр бир гярар алтернативинин ващид нятижяйя эятириб чыхардыьы 

мцяййянлик шяртияри, беляликля дя нятижялярин алтернатив гярар вариантларындан 

функсионал, бирмяналы асылылыьы мювжуддур; 

- щяр бир алтернатив гярарын мцяййян ещтималла бир нечя нятижядян 

бириня эятириб чыхармасы иля ялагядар коммерсийа риски шяртляри, йяни 

нятижялярин гябул олунан гярарлардан асылылыьы мювжуддур; 

- щяр бир алтернатив гярарын мцяййян ещтималла бир нечя нятижядян 

бириня эятириб чыхармасы иля ялагядар гейри-мцяййянлик шяртляри, бу заман 

щятта нятижялярин гярар алтернативляриндян стохастик асылылыьы да мювжуд дейил. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ялагя типи щаггында гярар гябул едян 

коммерсантын вя йа сащибкарын мялуматландырылмасы обйектив шякилдя 
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мювжуд оланла уйьун эялмяйя вя гярарын гябул едилмясиня тясир эюстяря 

биляр. 

Коммерсантлар тез-тез гейри-мцяййян вязиййятдя гярар гябул етмяли 

олурлар ки, бу да фяаллыьы бу вя йа диэяр дяряжядя ашаьы салыр. Бу гейри-

мцяййянлик малларын пяракяндя вя топдансатыш тижарят мцяссисяляриня 

эятирилмяси вахты иля, няглиййат васитяляринин мювжудлуьу, сатыжыларын, 

хязинядарларын, фящлялярин зярури мигдары вя с. иля шяртлянир. Беля щалларда шяхси 

тяжрцбядян, интуисийадан вя йа башга шяхслярин мяслящятляриндян чыхыш едяряк 

уьурлу варианты сечмяйя жящд едирляр. Гябул олунан гярар бюйцк мигйасда 

инсанларын марагларына тясир эюстярдийи тягдирдя, беля субйектив йанашма 

гейри-еффектив вя щятта зярярли ола биляр. 

Тижарятдя щяр бир игтисади ситуасийа елементлярин мяжмусунун гаршылыглы 

тясири нятижясиндя йараныр: тижарят тяшкилатлары, мцяссисяляри, бирликляри вя с. 

Онларын давранышы бир сыра амиллярдян асылыдыр ки, бунлары чох щалларда 

яввялжядян нязяря алмаг мцмкцн олмур, мяс. базар конйунктурасы, 

ящалинин маллара тялябаты, малларын тядарцкц вя с. Эюстярилян елементлярин 

вязиййяти, фяалиййяти щаггында мялумата малик олма тижарятдя игтисади 

гярарларын гябул едилмясинин еффективлийиня тясир эюстярир вя моделлярин 

гурулмасынын зярурилийи вя мягсядйюнлцйцнц шяртляндирир. 

Гярарын гябул едилмяси нязяриййясиндя мясяля дедикдя, мягсяд, 

мягсяд чатма васитяляри вя нятижя терминляриля формуля едиля билян мясяля 

нязярдя тутулур. Гярарын гябул едилмяси - просесдир, онун нятижяси ися 

мягсядя чатмаг цчцн мювжуд олан имканлардан биринин сечимидир. Бу 

мясялянин рийази модели тяркиб елементляринин: мягсяд, васитяляр, нятижяляр, 

еляжя дя васитяляр вя нятижяляр арасында ялагя васитясинин формал тясвирини якс 

етдирир. 

Идаряетмя структуру идаряетмя системинин гурулмасынын дахили 

формасыны якс етдирир. Идаряетмя структурунун цнсцрляри бир-бири иля цзвц 
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шякилдя ялагядар олмаг сайясиндя бцтюв, ващид бир системи – истещсалын идаря 

едилмяси системини ямяля эятирирляр. Она эюря дя структур цнсцрляри вя онларын 

мяжмусу идаряетмя системинин атрибутуну тяшкил едир. Идаряетмя структуру 

обйектив олараг онун тяшкил олунма характерини дя мцяййянляшдирир. 

Идаряетмя структуру идаряетмя вясиляляри, мярщяляляринин мигдары, тяркиби, 

онларын гаршылыглы табечилийи вя ялагясиля характеризя олунур.  

Идаряетмянин цмуми принсипляри иля йанашы онун гурулмасынын конкрет 

принсипляри дя вардыр. Бу принсипляр идаряетмя структурунун гануна-

уйьунлуьуну мцяййян етмякля, бязи щалларда идаряетмя системинин сямяряли 

фяалиййятини сяжиййяляндирян мейарлар системи кими дя юзцнц эюстярир. Щямин 

принсиплярля структур амилляр арасында цзви ялагя вардыр. Идаряетмя 

структурунун принсипляри мцхтялиф формаларда тяснифляшдирилир. Цмуми щалда 

бу принсипляр ашаьыдакы ики принсип формасында верилир: а) идаряетмя 

структурунун идаряетмя механизминя – мягсяд, принсипляр, методлар, 

функсийалар – уйьунлуьу принсипи; б) идаряетмя структурунун идаряетмя 

обйектинин характери вя хцсусиййятляриня уйьунлуьу принсипи. Бундан башга 

идаряетмянин структур принсипляри системдахили структур бахымындан даща да 

конкретляшдирилир. Мювжуд ядябиййатларда ашаьыдакы конкрет присипляр 

верилмишдир: 

а) яняняви мювжуд олан хятти-функсионал принсипля програм-мягсядли 

приснипин ялагяляндирилмяси; 

б) структур бюлмяляринин мягсядляринин бцтювлцкдя идаряетмя 

системляринин сон мягсяди иля уйьунлуьунун вя ялагясинин тямин едилмяси; 

в) мяркязляшдирилмиш, гейри-мяркязляшдирилмиш идаряетмя системинин 

ялагяляндирилмяси вя сялащиййятин бу системляр цзря оптимал щалда 

бюлцшдцрцлмяси; 

г) идаряетмянин мягсядли приснипи. 
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Идаряетмянин тяшкилати структуру щямин системин цнсцрляринин 

интеграсийасыдыр вя мцяййян мягсядлярля баьлыдыр. Она эюря дя идаряетмянин 

тяшкилат структуру тящлил едиляркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: а) 

идаряетмянин тяшкилат гурулушунун идаряолунан обйетин мягсяд вя 

хцсусиййятляриня уйьунлуьу;  б) идаря апаратынын ийерархийа вя функсионал 

структурунун тящлили;  в) идаряетмя апаратынын бюлмяляри арасындакы гаршылыглы 

ялагянин тящлили. 

Идаряетмя структурунун дцзэцн формалашмасы онун эяляжякдя щансы 

сявиййядя фяалиййят эюстярмясинин ясасыны тяшкил едир. Она эюря дя бу 

структурун оптимал формалашмасы ян важиб бир проблемдир. Бунун цчцн 

щямин структурун лайищяси щазырланмамышдан габаг бир сыра зярури тялябляр 

нязяря алынмалыдыр. Щямин тялябляр ашаьыдакылардыр: 

- истещсалын вя онун бюлмяляринин идаряетмя структурунун оптималлыьы; 

- истещсалын апаратынын, идаряетмя органларынын, онларын мцвафиг 

мярщяляляринин фяалиййятинин етибарлылыьы; 

- идаряетмя структурунун гянаятжиллийи. 

Идаряетмя структуруна олан тялябляр башга аспектдя дя иряли сцрцлцр. 

Мясялян, бу тялябляр идаряетмя системляринин ялагяси бахымындан ашаьыдакы 

кими верилир: 

- мяркязляшдирилмиш идаряетмя иля халг тясяррцфатынын илкин идаряетмя 

вясиляляринин мцстягиллийинин оптимал ялагяляндирилмяси; 

- идаря обйектиня вя субйектиня тясир едян амилляря систем щалында 

йанашылмасы; 

- идаряетмя органларынын йцксяк вя ашаьы мярщяляляри арасындакы 

информасийа ахыны мцддятинин максимум азалдылмасы; 

- нязярдя тутулан идаряетмя стуктуру, онун вясиляляри, бюлмяляри цзря 

ясаснамялярин щазырланмасы, онларын функсийаларынын, вязифяляринин вя 

щцгугларынын дягиг нязяря алынмасы; 
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- идаря апаратынын щяр бир бюлмясинин идаряетмя системи иля вя идаряетмя 

системиндян кянар харижи системлярля ялагясинин тямин едилмяси. 

Идаряетмя структуруна олан тялябляр бязи щалларда даща да 

конкретляшдирилир. Щямин тялябляр ашаьыдакы кими иряли сцрцлцр: 

- идаряетмя структурунун идаряетмя системинин чевик фяалиййят  

эюстярмясини тямин етмя габилиййяти; 

- ийерархийа гайдасында гурулмуш идаряетмя мярщяляляринин мцмкцн 

гядяр аз олмасы; 

- идаряетмянин тяшкилати структурунун онун дахили структуруна 

уйьунлуьунун тямин едилмси; 

- ийерархийа гайдасында бирэя фяалиййят эюстярян системлярин 

(мцяссисяляр, бирликляр вя назирлик) ижра етдикляри функсийаларынын мязму-

нунун, онун тяркибинин вя щяжминин дягиг мцяййян едилмяси; 

- идаряетмя системляри, онларын бюлмяляри арасындакы субоординасийа 

ялагяляринин дягигляшдирилмяси, онлар арасында сямяряли информасийа ахынлары 

вя сяняд дювриййяси схемляринин тяртиб едилмяси; 

- идаря апаратынын щяр бир структур бюлмяляри, иш йерляри цзря оптимал 

щяжмдя идаря апараты ишчиляринин сайы вя тяркибинин мцяййян едилмяси. 

Идаряетмя структурунда мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш 

просеслярин,  фяалиййятин ялагяляндирилмяси щямчинин сялащиййятин вя 

мясулиййятин вязифяли шяхсляр арасында дцзэцн олараг бюлцшдцрцлмяси иля 

баьлыдыр. Бу о демякдир ки, бцтцн сялащиййяти бир ялдя топлайыб ашаьы 

органлара щеч бир сялащиййят вермядян онлардан иш тяляб етмяк олмаз. 

Ямяк коллективляринин юзцнцидаряси юзцнц биринжи нювбядя 

ашаьыдакыларда ифадя едир: 

- идаряетмя, тясяррцфат гярарларынын щазырланмасында; 

- гярарларын ижрасына нязарятин едилмясиндя; 
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- мцяссися рящбяринин, мцяссисядахили бюлмя рящбярляринин сечкили 

олмасында; 

- тякбашына принсипин щяйата кечирилмясиндя; 

- идаря органынын, ижтимаи тяшкилатларын фяалиййятиня бцтцн коллективин 

фяалиййятиня коллективин истигамятверижи тясири; 

- ямяк коллективляринин сялащиййятляринин щяйата кечирилмясинин ясас 

формасы олан цмуми йыьынжаг (конфранс) гайдасынын мцяййян едилмяси; 

- йыьынжаглар (конфранслар) арасындакы мцддятдя коллективлярин 

сялащиййятляринин мцяссисянин шурасы тяряфиндян ижра едилмяси гайдасынын 

мцяййян едилмяси. 

Бу, мцяссися коллективляринин тясяррцфат щесаблы эялиринин 

бюлцшдцрцлмяси гайдасы, игтисади стимуллашдырма фондлары вя ямяк щаггы 

фондунун бюлцшдцрцлмяси сащясиндя мцяссисялярин щцгугларынын хейли 

эенишляндирилмясини нязярдя тутур. 

Мцасир дюврдя истяр мяркязляшдирилмиш, истярся дя гейри-

мяркязляшдирилмиш рящбярлик системляриндян, гайдаларындан, онларын мювжуд 

имканларындан эениш истифадя олунмалыдыр. Идаряетмядя планлашдырма, 

мяркязляшдирилмиш идаряетмянин диэр методларындан сямяряли вя эениш истифадя 

етмяк лазымдыр. Мцяссисялярин игтисади вя тясяррцфат мцстягиллийи щеч дя 

онларын макроигтисади просеслярдян тяжрид олунмуш щалда фяалиййят 

эюстярмяси демяк дейилдир. Мяркязляшдирилмиш идаряетмя вя планлашдырманын, 

щабеля идаряедижи тясиретмянин тясяррцфат механизми, ижтимаи формалары вя 

планлашдырманын, щабеля идаряедижи тясиретмянин тясяррцфат механизми, 

ижтимаи формалары вя инзибати-щцгуги системляриндян ардыжыл истифадя олунмасы 

зяруридир. Бунунла йанашы, дювлят мцяссисяляринин фяалиййятинин щяддиндян 

артыг сярт чярчивяйя алынмасы – истещсал олунажаг бцтцн мящсулларын, лазым 

олан мадди ресурсларын, бцтцн тясяррцфат ялагяляринин, ресурслардан истифадя 

олунмасынын, щяр жцр тясяррцфат тяшяббцсляринин мяркязляшдирилмиш щалда 
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тянзим едилмяси игтисади инкишаф бахымындан оптимал бир вариант щесаб едиля 

билмяз. 

Фирмаларын идаряетмя структуру, идаряетмя функсийалары вя идаряетмя 

апараты арасында цзвц, айрылмаз ялагя вардыр. Идарячилик функсийаларынын ижра 

едилмяси зяруриййяти идаря апаратынын формалашмасыны тяляб едир. Апаратын 

структуру садяжя олараг она дахил олан щялгялярин тяркиби вя мигдары иля дейил, 

щям дя онларын гаршылыглы табечилийи вя ялагяляри иля мцяййян олунур. 

Менежмент елми бахымдан еля етмяк лазымдыр ки, идаря апараты структуру, 

тяшкилати структур вя истещсал структуру бир-бириня уйьун эяля билсин. 

Тяшкилатларын структурларына бир нечя бахымдан йанашмаг олар: 

биринжиси, идаря органынын структуру (хятти, хятти штаб, чоххятли, йяни 

чохфунксионал); икинжиси, истещсал структуру (истещсал щялгяляринин, 

хидмятляринин тяркиби вя кооперасийасы формалары). Истещсал структурунун 

йухарыда эюстярилян щяр бир нювцнцн юзцнямяхсус цстцн жящятляри вя 

чатышмамазлыглары вардыр (мясулиййятин бюлцшдцрцлмяси, нязарятин 

апарылмасы, хятти вя функсионал рящбярлийин ялагяляндирилмяси, гярарларын гябул 

едилмяси вя разылашдырылмасы вя б. бахымдан). Цчцнжцсц, ихтисаслашма вя 

кооперасийа (бюлмяляр вя хидмятляр цзря тапшырыгларын верилмяси характери 

бахымындан) бахымында истещсал  структуруну ашаьыдакы кими тяснифата 

айрылыр: а) дивизионал; б) функсионал; в) матритса; г) лайищя. Тяшкилати 

структурун формалашмасы иля тапшырыгларын верилмяси ашаьыдакы яламятляр цзря 

апарылыр: фяалиййят нювцня эюря; идаряетмя функсийаларына эюря; бизнес сферасы 

вя истещлакчылар групу цзря мящсулун нювцня эюря; дивизиал бюлэцдя истещсал 

просесинин мярщяляляриня эюря; ийерархийа сявиййясиня вя яразижя йерляшмясиня 

эюря. Бурада фяалиййят нювц дедикдя – истещсал, малиййя, тяжщизат вя с. 

идаряетмя функсийаларына эюря дедикдя – мягсядйюнлц фяалиййят, 

планлашдырма. Нязрят, тянзимлямя вя с. истещсал просесинин мярщяляляриня эюря 

дедикдя – истещсал щазырлыьы, механики емал, йыьма, габлама, айры-айры 
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ямялиййатларын ижра ардыжыллыьы вя с. ийерархийа сявиййяси дедикдя – иш йери, 

истещсал сащяси, сех, мцяссися баша дцшцлцр. 

Ири ширкятлярин, хцсусиля, бейнялхалг транс милли ширкятлярин идаря апараты 

бир гайда олараг цч сявиййядян: Али сявиййя – директорлар совети, Комитетляр, 

Идаря щейяти; орта сявиййя – мяркязляшдирилмиш хидмят гуруму, о жцмлядян 

функсионал ялагяляри, истещсала хидмят, учот вя нязарят гурумлары; ашаьы 

сявиййя – оператив – тясяррцфат бюлмяляри - ибарятдир. Директорлар шурасы 

сящмдарларын цмуми ижласында сечилир вя онун сядри олур. Директорлар 

Шурасынын функсийасыны фирманын баш стратеэийасыны вя узун мцддятли планыны, 

ресурсларын бюлцшдцрцлмясини, фирмадахили ялагяляндирмя вя с. ишляри эюрмяк 

функсийасы дахилдир. Ширкятин идаря щейятиня онун президенти рящбярлик едир вя 

жари планлашдырма, истещсал вя сатыш, елми-тядгигат вя с. мясялялярля 

мяшьулдур. Ширкятлярдя Комитетляр функсионал яламятляр – малиййя, тяфтиш, 

планлашдырма вя с. цзря йарадылыр вя бунлар щаглы олараг функсионал комитяляр 

адланырлар. 

Тяшкилатын лайищяляндирилмясиндя биринжи нювбядя она тясир едян амилляр 

(харижи амилляр, ишин технолоэийасы, стратеъи сечим, ишчилярин  давранышы) нязяря 

алыныр. Харижи амиллярдя, ишин технолоэийасында, стратеъи сечимдя гейри 

мцяййянлик щаллары йцксяк олдугда тяшкилатын лайищяляндирилмясиндяки 

ситуасийалы шяраит дя башга жцр олажагдыр. Бир гайда олараг гейри мцяййянлик 

сявиййясиня эюря ситуасийалар ашаьы, мцлайим вя йцксяк ола биляр. 

Тяшкилатын лайищяляндирилмяси цнсцрляри ашаьыдаклардан ибарятдир:  

1. Ямяк бюлэцсц вя ихтисаслашма. 

2. Департаментасийа вя кооперасийа. 

3. Тяшкилатда ялагя вя координасийа. 

4. Идарячилик мигйасы вя нязарят. 

5. Тяшкилатда ийерархийа вя онун щялгяляри. 

6. Щцгуг вя мясулиййятин бюлцшдцрцлмяси. 
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7. Мяркязляшдирмя вя гейри мяркязляшдирмя. 

8. Дифференсасийа вя интеграсийа. 

Тяшкилатын структуру лайищяляндириляркян фяалиййят нювляринин бир-бириля 

фярглянмяси жящяти щюкмян нязяря алынмалыдыр. Фирмадахили структур 

формалашаркян бу фяалиййят нювляринин характери вя мязмуну щюкмян нязяря 

алынмалыдыр. Бу заман ашаьыдакы принсипляр нязяря алыныр: функсионал, базар, 

мящсулун характери, мягсядли, мцвяггяти, мигдар, ярази, пешя, технолоъи, 

инновасийа, ихтисаслашма вя с. принсипляр. 

Идаряетмя гярарларына гаршы мцщцм ящямиййят кясб едян ашаьыдакы 

тялябляр дя иряли сцрцлцр: а) гярарларын мягсядяуйьунлуьу (гярарларын 

мцяйяйн мягсядлярля конкрет ялагяляндирилмяси); б) гярарларын кямиййят вя 

кейфиййят мцяййянлийиня малик олмасы (кямиййят вя кейфиййят эюстярижилярини 

ифадя етмяси); в) гярарларын оптималлыьы (оптимал вариантлара ясасланмасы); г) 

гярарларын комплекслийи (игтисади, сосиал, сийаси вя с. бахымдан йанашма); ь) 

гярарларын стимуледижи, тясиредижи хассясинин эцжляндирилмяси (гярарларын 

ижрасында ишчилярин мадди вя мяняви мараьынын йцксялдилмяси); д) гярарларын 

чевиклийи (истещсалдахили амиллярин дяйишмяси иля ялагядар олараг гярарларда 

мцяййян дцзялишлярин едилмяси). 

Идаряетмядя ян башлыжа проблем идаряедянин – субйектин юз мягсядиня 

йахынлашмасыдыр. Бурада идарячилик гярарларынын кейфиййяти ясас шяртлярдяндир. 

Инди дя идарячилик гярарларына олан тяляблярин мязмунуну нязярдян кечиряк: 

1. Гярарларын елми жязятдян ясасландырылмасы: бцтювлцкдя идаряетмя 

системинин елми консепсийалара ясасланмасы; идаряетмя субйектинин обйектя 

тясиринин елми мцддяалар, мцлащизяляр ясасында апарылмасы; идарячилик 

фяалиййятиндя обйектив мейллярин нязяря алынмасы вя с. 

2. Гярарларын кямиййят вя кейфиййят мцяййянлийи: субйектин обйектя 

тясириндя конкрет эюстярижилярин, нятижялярин нязяря алынмасы; идаряетмя 

гярарлары мязмунунун идаряетмя вязифяляри иля ялагяляндирилмяси (кямиййят 
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вя кейфиййят эюстярижиляри ясасында); гярарларла вязифяляр арасында гейри 

мцяййялийин арадан галдырылмасы. 

3. Гярарларын  мягсядяуйьунлуьу: гярарларын мягсядйюнцмлцйц; 

мягсядячатма, мягсядя йахынлашма; гярарла мягсядин вящдятинин тямин 

едилмяси. 

4. Гярарларын оптималлыьы: гярарларда оптимал вариантларын сечилмяси; 

гярарларын аз хяржля йцксяк нятижяляр ялдя етмяйя хидмят етмяси; гярарларын 

оптимал игтисади, истещсал вя сосиал мейарлара уйьун эялмяси. 

5. Гярарларын щцгуги вя гануни мцддяалара уйьун эялмяси: гярарларын 

гябул едилмяси заманы щцгуги нормалар ямял едилмяси; гярарларын гябулу 

цчцн щцгуги шяхсин сялащиййятя малик олмасы; гярарларын ижрасынын мяжбури 

характери; гярарларын гябулунда айры-айры рящбяр ишчилярин сялащиййят 

щцгугунун мцяййян едилмяси; гярарларла мювжуд дювлят нормативляри, 

стандартлары арасындакы зиддиййятлярин арадан галдырылмасы, беля щаллара йол 

вермямяк; дювлят интизамынын мющкямляндирилмяси. 

6. Гярарларын комплекслилийи вя системлилийи: идаряетмя обйектинин 

техники, технолоъи, истещсал, игтисади, сосиал, психолоъи тяряфляря, жящятляря малик 

олмасы иля ялагядар гярарларын чохжящятли мязмуна малик олмасы; гярарларын 

бир-бириля ялагяляндирилмяси; гярарларын бир-бириндян асылылыьы вя она эюря дя 

гярарларын бцтюв, ващид бир систем ямяля эятирмяси. 

7. Гярарларын вахтында верилмяси: идаряетмя гярарларынын конкрет 

ситуасийайа уйьун олараг юз вахтында верилмяси, эежикдирилмямяси; проблемин 

мейдана чыхмасы иля гярарларын верилмяси арасындакы вахтын чох олмамасы; 

гярарларын гябулу иля щяйата кечирилмяси арасындакы бюйцк вахт фяргинин 

олмамасы. 

8. Гярарларын конкретлийи вя чевиклийи: гярарларын мязмунунун дягиг 

вя айдын олмасы; гярар  цнсцрляринин конкрет тядбирлярля мцшайият олунмасы; 

гярарларын конкрет кямиййят вя кейфиййят эюстярижилярля ялагяляндирилмяси вя 
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онларын ресурслар тяминаты; гярар ижрачыларынын конкрет гайдада 

стимуллашдырылмасы; гярарларын ижрасы заманы оператив гайдада зярури 

дцзялишлярин едилмяси; гярарлара догма щалында дейил, йарадыжы щалда 

йанашылмасы. 

Идаряетмя гярарларынын щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя 

мцтяхяссислярля бирликдя тясяррцфат рящбярляри дя фяал иштирак едирляр. Бурада 

оптимал вариантларын сечилмяси вя тятбиг едилмясиндя, она систем щалында 

йанашылмасында идаряетмя субйектиндян, рящбяр ишчидян чох шей асылыдыр. 

Тясяррцфат рящбяри бунун цчцн зярури информасийаларын топланмасы вя 

щазырланмасыны, онлардан мцяййян гярарларын гябул едилмяси цчцн истифадя 

етмяйи тяшкил едир, бу ишдя тяшкиледижи вя истигамятверижи бир функсийаны йериня 

йетирир. Ян башлыжасы ися идаряетмя гярарларынын ижра едилмяси цчцн ямяк 

коллективляринин бирэя фяалиййятини мцяййянляшдирир. Демяли, рящбяр ишчи йалныз 

гярар гябул етмир, бунун цчцн ижрачыларын фяалиййятиня истигамят верир, 

онларын тяшяббцслярини стимуллашдырыр вя зярури нязарят формалары тяшкил едир. 

Идаряетмя гярарларына гаршы олан мцасир тялябляр тясяррцфат 

рящбярляринин елми биликляринин вя бажарыьынын даща да артырылмасыны, онун 

тякмилляшдирилмясини обйектив олараг иряли сцрцр. Бурада тясяррцфат рящбяринин 

пешя бажарыьы вя вярдиши мцщцм ящямиййят кясб едир. Рящбяр ишчи идаряетмя 

гярарларыны фярди вя коллектив щалда йцксяк сявиййядя щялл етмяк цчцн, 

мцтяхяссислярля, габагжыл фящлялярля, хятти вя функсионал бюлмя  рящбярляри иля 

бу сащядя фикир мцбадиляси етмяк цчцн зярури олан елми-техники вя игтисади 

билийя, тяфяккцря малик олмалыдыр. Якс тягдирдя рящбяр ишчи юзцнцн 

бажарыгсызлыьыны, ян башлыжасы ися фярсизлийини сцбут етмиш олар. Она эюря дя 

рящбяр ишчиляр гаршысында ашаьыдакы тялябляр иряли сцрцлцр: а) информасийалардан 

истифадя етмяйи бажармалы, бу сащядя мцяййян вярдишя малик олмалыдыр; б) 

проблемлярдян баш чыхармалы, вязиййяти дцзэцн тящлил етмялидир; в) оптимал 



64 

 

тясяррцфатчылыг гярарларынын гябул едилмяси вя онларын ижра едилмясини тямин 

етмяйи бажармалыдыр. 

Бу о демякдир ки, бцтцн тясяррцфат рящбярляри даими олараг 

идаряетмянин нязяри вя методолоъи ясасларыны юйрянмяли, юз билийини елм вя 

техниканын ян йени наилиййятляри иля йениляшдирмяли вя истещсалын тяшкилинин 

мцтярягги методларына йийялянмялидир. Йалныз беля олан тягдирдя рящбяр 

ишчилярдян йцксяк кейфиййятли гярарлар вя онларын ардыжыл ижрасыны эюзлямяк 

олар. 

 

 

 

3.2. Тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин  

эюстяриъи вя параметрляринин  щесабланмасы 

 

Мцасир шяраитдя базар йалныз ямтяя базарыны, истещсал васитялярини, пулу вя 

с. дейил, щям дя спесифик мал – фирмалара даща тез коммерсийа гярары гябул 

етмяйя вя нятиъядя йцксяк эялир ялдя етмяйя имкан верян ишэцзар информасийаны 

да якс етдирир.  

 Ишэцзар информасийа истифадячиляринин ясас кцтлясини мцяссисянин фяалиййяти 

щаггында щесабат вя йа диэяр эюстяриъиляр формасында мялумат алан верилянлярин 

хариъи истифадячиляри тяшкил едир.  

Базар шяраитиндя коммерсийа фяалиййятинин щяр бир иштиракчысы шяхси файда 

вя марагларыны рящбяр тутур. Буна эюря дя коммерсийа разылашмасынын айры-айры 

иштиракчыларында ейни информасийанын, бязян ися коммерсийа фяалиййятинин айры-

айры эюстяриъилярининдяйяриня мцхтялиф бахышлар олур.  

Нятиъядя профессионал шякилдя информасийа хидмятляринин эюстярилмяси 

зяруряти йараныр ки, бу да айры-айры тиъарят фирмаларынын информасийа мцшайияти 

сащясиндя бизнесин мцстягил сащясинин  тяшкилиня  эятириб чыхарыр.  

Информасийа йюнялдилмясинин чятинлийи тиъарят фирмаларынын коммерсийа 
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фяалиййятинин  малиййя-игтисади тящлилини дя чятинляшдирир. 

Тящлилин цмуми йюнцмц ондан ибарятдир ки, онун апарылмасы заманы 

диэяр бярабяр шяртляр данышылыр вя мцяййян мящдудиййятляр дахил едилир, лакин сон 

нятиъядя онлар ашаьыдакы груп амиллярдян мейдана эялмялидирляр: цмуми 

игтисади – цмуми милли мящсул, фаиз гойулушу, валйута мязянняляри, 

инфлйасийанын темпи, верэи гойулушлары; цмуми истещсал амилляри – мящсулун 

щяйат сикли, майа дяйяри вя мящсулун гиймяти, ямтяя базарынын инкишаф 

тенденсийасы; мцяссисянин спесифик амилляри – мцяссисянин малиййя мювгейи, эялир 

ямяляэятирян потенсиал вя онун сабитлийи, малиййя стимуллары, мцяссисянин 

хяръляри вя с. 

Бу ишдя биз ясасян амиллярин цчцнъц групуну нязярдян кечиряъяйик. 

Игтисади ядябиййат бизя малиййя-игтисади тящлилин методларына эениш 

йанашма имканы верир. Онларын арасында ашаьыдакы тящлилляр айрылыр: сатылма 

габилиййяти, активлярин дювретмя интенсивлийи, малиййя васитяляри, малиййя 

ещтийатлары вя с. Мяс: сатылма габилиййятинин тящлили заманы гысамцддятли пул 

вясаити эютцрянляр, тядарцкчцляр вя диэяр кредиторлар мцяссися активляринин 

сатылма габилиййяти сявиййясиндя мцщасибат щесабатынын тящлили заманы  

диггятлярини ъям едирляр.  

Активлярин дювретмя интенсивлийинин тящлили цмуми ямялиййат сикли 

чярчивясиндя даима метаморфоз вязиййятиндя олан сабит капиталы якс етдирир. 

Активлярин дюнмя эюстяриъиляри онларын сатылма габилиййятинин юлчмялярини 

тамамлайырлар.  

Малиййя васитяляринин тящлилини шяхси ишин дястяклянмяси вя эенишлянмяси 

цчцн хариъи малиййя мянбяляринин ъялб едилмяси фярзиййяляриля щяйата кечирирляр. 

Бу заман кредиторлар мцддятин баша чатмасы анында йалныз  ясас боръ 

мябляьини дейил, щямчинин дя малиййяляшдирян тяряфин ялдя етдийи эялирдян фаиз 

алмаьы нязярдя тутурлар. Сащибкар ися малиййяляшдирмянин хариъи мянбяляринин 

еффектив истифадясиндя мараглыдыр.  

Эялирлилийин тящлилиня дя мцщцм йер айрылыр, чцнки ишэцзар тяряфдашлыьын 

бцтцн иштиракчылары онлары марагландыран мцяссисянин ня гядяр еффектив ишлямяси 
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иля марагланырлар. Бурада эялирлилийин гаршылыглы ялагя эюстяриъилярини тяйин едирляр. 

Малиййя ещтийатларынын тящлили дя мараг доьурур, беля ки, ямтяя сатышы 

заманы истещсалчы диэяр сатыъыларла рягабятя эирмяли олур. Буна эюря дя сащибкар 

юз давранышында кифайят гядяр ещтийатлы олмалыдыр, о эяляъякдя щадисялярин      

мцмкцн эедишини щесабламалы, тясяррцфат риски ися онун цчцн эюзлянилмяз олма-

малыдыр.  

Малиййя тящлилинин диэяр аспектляриня потенсиал мцфлисляшмя, инвестисийа, 

дивиденд юдямяляри, активлярин диверсификасийасы, капитал бцдъяляшдирилмяси, лизинг 

ямялиййатлары, ещтийатларын идаря олунмасы, узунмцддятли ссудаларын юдянилмяси, 

мцгавилялярин ишляниб щазырланмасы вя с. тящлилини аид етмяк олар.  

Мцяссисялярин малиййя-игтисади тящлилинин йухарыда эюстярилян 

методларындан  ялавя истещсалчылыг методлары да мювъуддур: мяс. тящлилин ясас 

истигамятляри (физики капиталын мящсулдарлыьынын тящлили мащиййят етибариля 

истещсалын ресурс потенсиалынын формалашмасынын вя онун фактики истифадясинин 

еффективлик сявиййясинин юйрянилмясиндян ибарятдир); истещсал капиталынын 

формалашмасынын тящлили (истещсал фяалиййятинин нятиъяси еквивалент олараг онун 

алынмасы цчцн истифадя олунмуш потенсиалы якс етдирир); истещсал эцъцнцн тящлили 

(тящлил истещсал функийасы параметрляринин гиймятляндирилмяси иля статистик 

материал базасында, еляъя дя истещсалын ресурс комплексинин артымынын интенсив 

вя екстенсив мянбяляринин ролларынын нисбятинин мцяййян едилмясиля апарылыр); 

ютцрмянин ресурс верилмясинин цмуми эюстяриъиляри (истещсал просесинин бцтцн 

амилляринин гаршылыглы ялагяли мцзакиряси еффективлийин шяхси эюстяриъилярини 

интеграсийа етмяк имканы верир); эялирин формалашмасынын тящлили (маржинал тящли-

лин ясас идейасы ишэцзар фяаллыьын сявиййяси вя мцяссисянин эялири арасында ялагянин 

билаваситя яксиндян ибарятдир).  

Мцяссисянин малиййя-игтисади тящлилиня щямчинин маркетинг тящлилинин 

методларыны аид етмяк олар. 

Беляликля, тяряфимиздян мцяссисялярин малиййя-игтисади тящлилиня цмуми 

йанашмалар апарылмышдыр, лакин тиъарят фирмаларынын коммерсиа фяалиййятинин 

айры-айры эюстяриъиляринин айрынтылы тящлили дя тяклиф олунур. Онларын арасында, мяс. 
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Дювриййя хяръляринин мцтляг мябляьи вя онун динамикада дяйишилмяси, дювриййя 

хяръляринин сявиййясинин азалма юлчцсц, дювриййя хяръляринин нисби сявиййяси, 

дювриййя хяръляринин дяйишилмя темпи кими эюстяриъиляриюзцндя бирляшдирян (ъядвял 

5.) дювриййя хяръляринин тящлилини эюстярмяк олар.  

 

Ъядвял 5 

Тиъарят мцяссисяляриндя хярълярин тящлили заманы истифадя олунан дцстурлар 

 

Дювриййя хяръляринин вя 

онун динамикада дяйишилмясинин 

мцтляг мябляьи 

Дювриййя хяръляринин 

нисби сявиййяси 

Дювриййя хяръляринин 

нисби гянаяти 

Дювриййя хяръляринин 

динамикада мцтляг гиймятляри 

арасындакы фярг хярълярин мцтляг 

артым (вя йа игтисадиййат) 

эюстяриъиси адланыр. 

 ∑ и.о. = ∑ и1 - ∑ иб, 

бурада ∑ и.о. – дювриййя 

хяръляринин мцтляг артымы 

(гянаяти); 

∑ и1 – щесабат дюврцндя 

хярълярин мцтляг гиймяти; 

∑ иб – база дюврцндя 

хярълярин мцтляг гиймяти 

Дювриййя хяръляринин 

нисби сявиййяси ашаьыдакы 

дцстурла щесабланыр: 

Й и.о. = ∑и.о. х 100% 

                        Я/дюв 

Бурада Й и.о. – 

дювриййя хяръляринин нисби 

сявиййяси (%); 

∑ и.о. - дювриййя 

хяръляринин мцяййян дювр 

цчцн мцтляг гиймяти; 

Я/дюв – тиъарят 

мцяссисясинин ейни дювр 

цчцн ямтяя дювриййяси. 

Дювриййя 

хяръляринин нисби гянаяти 

(артым) ашаьыдакы дцстурлар 

цзря щесабланыр: 

Щэ= Я/дюв (Йф – Йб) вя йа 

     100 

Щэ=  Я/дюв х  Йб - ∑и.о.ф 

   100 

бурада Щэ – 

дювриййя хяръляринин нисби 

гянаят (артым) мябляьи; 

Я/дюв - тиъарят 

мцяссисясинин дювр цчцн 

фактики ямтяя дювриййяси; 

Йф  - тиъарят 

мцяссисясинин дювриййя 

хяръляринин дювр цчцн 

фактики сявиййяси (ямтяя 

дювриййясиня %-ля); 

Йб - тиъарят 

Дювриййя хяръляри 

сявиййясинин азалма юлчцсц 

Дювриййя хяръляринин 

дяйишмя темпи 
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ПЪ=Йф - Йб , 

Бурада ПЪ – дювриййя 

хяръляри сявиййясинин азалма 

(артма) юлчцсц (%); 

Йф  - дювриййя хяръляринин 

фактики сявиййяси (ямтяя 

дювриййясиня %-ля);  

Йб - дювриййя хяръляринин 

база дюврцндя сявиййяси (ямтяя 

дювриййясиня %-ля планлы вя йа 

юнъяки) 

Дювриййя хяръляринин 

дяйишилмя темпи эюстярир ки, 

дювриййя хяръляринин 

сявиййяси база сявиййяиня 

нисбятян щансы фаиздя 

дяйишмишдир (яэяр сонунъу 

100% кими гябул едилмишся). 

Щесаблама цчцн ашаьыдакы 

дцстурдан истифадя едирляр:  

Т = Йф - Йбиз  х 100% 

                  Й баз 

Бурада Т – дювриййя 

хяръляринин дяйишилмя темпи 

(%); 

Йф – дювриййя 

хяръляринин фактики сявиййяси 

(ямтяя дювриййясиня %-ля); 

Й баз – база (план 

дюврц, яввялки дювр) дюврц-

нцн дювриййя хяръляринин 

сявиййяси. 

мцяссисясинин дювриййя 

хяръляринин база дюврцндя 

сявиййяси (ямтяя дювриййя-

синя %-ля); 

∑и.о.ф   - тиъарят 

мцяссисясинин дювриййя 

хяръляринин дювр ярзиндя 

фактики мябляьи. 

 

 

 

Конкрет нцмунядя (бурада вя даща сонра Бакы шящяринин бир нечя тиъарят 

мцяссисяляринин цмумиляшдирилмиш эюстяриъиляри верилмишдир) Бакы шящяринин тиъарят 

мцяссисяляриндя дювриййя хяръляринин тящлили ашаьыдакы кими щяйата кечирилир 

(ъядвял 6). Бу щесабламанын мягсяди фактики алынан хярълярин мябляьини базис 

сявиййяси сахланылмагла фактики ямтяя дювриййяси заманы мцшащидя олунаъаг 

хярълярин мябляьиля мцгайися етмякдир. Беляликля, ъядвял эюстяриъиляринин тящлили 

эюстярир ки, дювриййя хяръляринин цмуми мябляьи щям плана нязярян, щям дя 

кечян иля нязярян артмыш, вя мцвафиг олараг 109% вя 120% олмушдур. 
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Ъядвял 6. 

Тиъарят мцяссисясиндя дювриййя хяръляринин тящлили (млн. манат) 
 
 

Эюстяриъиляр 
Кечян 
ил цчцн 
фактики 

Щесабат или Кянарачыхмалар Кечян 
иля 

нисбятдя 
%-ля 

План 
цзря 

Фактики % Пландан 
Кечян 
илдян 

Пяракяндя 
мал дюв-
риййяси 

19000 19500 20000 102,2 +500 +1000 105,2 

Дюврийя 
хяръляринин 
цмуми 
мябляьи 

1000 1100 1200 109 +100 +200 120 

Дювриййя 
хяръляринин 
сявиййяси 
(мал 
дювриййясиня 
%-ля) 

5,2 5,6 6,0 107,1 0,4 0,8 115,3 

 

 

 

Конкрет нцмунядя (бурада вя даща сонра Бакы шящяринин бир нечя тиъарят 

мцяссисяляринин цмумиляшдирилмиш эюстяриъиляри верилмишдир) Бакы шящяринин тиъарят 

мцяссисяляриндя дювриййя хяръляринин тящлили ашаьыдакы кими щяйата кечирилир 

(ъядвял 6). Бу щесабламанын мягсяди фактики алынан хярълярин мябляьини базис 

сявиййяси сахланылмагла фактики ямтяя дювриййяси заманы мцшащидя олунаъаг 

хярълярин мябляьиля мцгайися етмякдир. Беляликля, ъядвял эюстяриъиляринин тящлили 

эюстярир ки, дювриййя хяръляринин цмуми мябляьи щям плана нязярян, щям дя 

кечян иля нязярян артмыш, вя мцвафиг олараг 109% вя 120% олмушдур. 
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Ъядвял 7. 
 

Тиъарят мцяссисясиндя дювриййя хяръляринин тящлили (млн. манат) 
 
 

Эюстяриъиляр 
Кечян 
ил цчцн 
фактики 

Щесабат или Кянарачыхмалар 
Кечян иля 
нисбятдя 
%-ля План 

цзря 
Фактики % Пландан 

Кечян 
илдян 

Пяракяндя мал 
дювриййяси 19000 19500 20000 102,2 +500 +1000 105,2 

Дюврийя 
хяръляринин цмуми 
мябляьи 

1000 1100 1200 109 +100 +200 120 

Дювриййя хяръляри-
нин сявиййяси (мал 
дювриййясиня %-ля) 

5,2 5,6 6,0 107,1 0,4 0,8 115,3 

 

 

Щямчинин кечян ил цчцн 5,2% тяшкил едян дювриййя хяръляри сявиййясинин дя 

щесабат или цчцн 6,0%-дяк артмасы мцшащидя олунур. Тиъарят фирмаларында 

дювриййя хяръляри тящлилинин ясас вязифяляри бунлардыр: структур щяъминин вя 

хрълярин динамикасынын бйярнилмяси; дювриййя хяръляринин цмуми сявиййясиня 

тясир эюстярян амиллярин тядгиги вя бу тясирин кямиййят юлчцлмяси; гейри-истещсал 

хяръляринин вя иткилярин ашкара чыхарылмасы вя онларын арадан галдырылмасы цчцн 

тядбирлярин ишляниб-щазырланмасы. Хярълярин тящлили щям бцтювлцкдя, щям дя айры-

айры маддяляр цзря апарыла биляр. Тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин 

диэяр зярури эюстяриъиси цзря  эялир гисминдя онун там тящлил арсеналы тяклиф 

олунур: Бурайа ашаьыдакылары (ъядвял 7) аид етмяк олар:   
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Ъядвял 8. 
Эялир вя мянфяятин тящлили заманы истифадя олунан дцстурлар 

 
Цмуми эялир Баланс эялири Мцяссисяйя верэи гойулмасы 

Цмуми эялирин ясас щиссяси 
тиъарят фяалиййяти щесабына 
формалашыр. Цмуми шякилдя 
цмуми эялир ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр: 

ЦЭ = А+Д+Э, 
Бурада ЦЭ – цмуми эялир; 
А – тиъарят мцяссисясинин 
артымы;  
Д – эюстярилян хидмятлярин 
дяйяри; 
Э – диэяр эялирляр. 

Баланс эялири / иткиси (Иб) 
ашаьыдакы дцстур цзря 
щесабланыр: 

Иб + Ис + Ид + Сэх, 
Ис – мящсулун сатышынын 
(хидмятлярин) нятиъяси; 
Ид – диэяр сатышларын нятиъяляри; 
Сэх – гейри-сатыш 
ямялиййатларынын эялир вя 
хяръляринин салдосу. 

БЭ = ЦЭ – ЯДВ – ДХ + ДС 
+  ЭГЯ– ХГЯ, 

Бурада БЭ – баланс эялири 
(иткиси); 
ЦЭ – мящсулларын (ишлярин. 
хидмятлярин) сатышындан щасилат 
(цмуми эялир); 
ЯДВ – ялавя дяйяр верэиси; 
ДХ – дювриййя хяръляри; 
ДС – диэяр сатышларын нятиъяляри 
(ясас фондларын вя башга 
ямлакын); 
ЭГЯ – гейри-сатыш 
ямялиййатларындан эялян эя-
лирляр (мцлкиййятин иъаряйя 
верилмяси, ъяримяляр, ъязалар, 
санксийа формасында алынан 
диэяр мябляьляр вя тясяррцфат 
мцгавиляляри цзря зярярин 
юдянилмяси, щесаблар цзря 
банк тяряфиндян щесабланан 
фаизляр, ямтяянин, ясас фонд-
ларын вя диэяр мцлкиййятин 
сатышы иля ялагядар олмайан 
ямялиййатлардан эялян эялир); 
ХГЯ – гейри-сатыш 
ямялиййатларынын хяръляри (тара 
иля баьлы ямялиййатлар цзря 
иткиляр, бцдъяйя вя йа 
бцдъядянкянар фондлара 
юдянилянляр истисна олмагла 
юдянилян ъяримяляр, ъязалар, 
иддиа мцддятинин гуртармасы 
иля ялагядар дебитор 
боръларынын силинмясиндян 
йаранан иткиляр вя с.) 

 

- цмуми мянфяятин щесабланмасыны; 

- реализасийадан ялдя едилян мянфяяти; 

- баланс мянфя ятини; 

- халис мянфйяяти; 

- баланс мянфяятинин конкрет щесабатыны   

Тиъарят фирмасынын коммерсийа фяалиййятинин диэяр бир мцщцм эюстяриъиси 
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олан эялир цзря бир сыра тящлил нювляри тяклиф олунур. Онлара цмуми эялирин 

щесабланмасы, сатышдан ялдя олунан мянфяят, баланс эялири, халис эялир, баланс 

эялиринин конкрет щесабланмасы. Эялир тящлилинин йухарыда садаланан эюстяриъиляри 

щягигятян тиъарят фирмасынын коммерсийа фяалиййятинин эялир вя мянфяят цзря 

цмуми мянзярясини якс етдирир вя мцвяффягиййятля ири тиъарят мцяссисяляриндя вя 

фирмаларда тятбиг едиля биляр. Тяърцбядя о, (ъядвял 8) эялир динамикасы, амиллярин 

эялирин дяйишилмясиня тясиринин тящлили цчцн вя эялир мябляьинин дяйишилмясиня 

амиллярин тясиринин щесабланмасы цчцн илкин эюстяриъиляр нцмунясиндя щяйата 

кечирилир. 

Ъядвял 9. 
Коммерсийа фирмасынын мянфяятин тяйин олунмасы (млн. манат) 

 

Эюстяриъиляр 
Кечян 
ил 

Щесабат дюврц 
Щесабат дюврц факты, 

%-ля 
Бцдъя цзря фактики Кечян иля Бцдъяйя 

Ямтяя дювриййяси  19000 19500 20000 105,2 102,2 

Цмуми эялир 2150 2700 4840 250,4 179,2 

Дювриййя хяръляри  1000 1100 1200 120,0 109,0 

Баланс эялири  120 150 220 189,3 146,6 

О ъцм.: сатышдан ялдя 
олунан эялир (ясас фяалий-
йят) 

112 220 297 265 135 

Диgяр сатышлардан элян 
эялир 

5 2 6 120,0 300 

Гейри-сатыш ямялиййатла-
рындан эялян эялир / итки 

+26 +28 +30,0 115,0 107,8 

Халис эялир 291 320 385 132,3 120,3 

 

 

Тиъарят фирмаларынын фяалиййятиндя мянфяятин нисби юлчцсцнц характеризя 

едян эялирлилик эюстяриъиси эениш тятбиг едилир. Щесабламаларын мягсядиндян асылы 

олараг тиъарят мцяссисянин эялирлилийини  адятян эялирин ашаьыдакы эюстяриъиляря фаиз 

нисбяти васитясиля тяйин едирляр: ямтяя дювриййяси; дювриййя хяръляри; дювриййя 

васитяляри; ямяйин юдянилмяси васитяляри; шяхси капитал; капитал. Тиъарят 
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фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин сон мярщялясини малиййя тящлили тяшкил едир 

(ъядвял 9) ки, бурада да чохлу щесабламалар апарылыр. 

 

Ъядвял 10 
Амиллярин мянфяятин дяйишилмясиня тясиринин тящлили цчцн илкин эюстяриъиляр (млн. манат) 

 

Эюстяриъиляр Кечян дювр Щесабат дюврц 
Кянарачыхмалар  

(+, -) 
Ямтяя дювриййяси  19000 20000 +5000 
Цмуми эялир 2150 4840 +2690 
Ямтяя дювриййясиня %-ля 11,3 24,2 +12,9 
Дювриййя хяръляри  1000 1200 +1000 
Ямтяя дювриййясиня %-ля 5,2 6,0 +0,8 
Мянфяят  772 13000 +528 
Ямтяя дювриййясиня %-ля 4,0 6,5 +2,4 

 

Бу щесабламалар арасында ашаьыдакылары гейд етмяк олар: вясаитлярин бир 

дювриййясинин эцнлярля давамлылыьы; мухтариййят вя малиййя дайаныглыьы ямсалы 

(мухтариййят ямсалы, дайаныглыг ямсалы, юртмя ямсалы); вясаитлярин дювриййядя 

йцклянмяси вя дювриййя васитяляринин дюнмя ямсалы (дювриййялярин сайы); шяхси 

дювриййя васитяляринин вя ясас васитялярин юлчцсц (маневрлилик ямсалы, сатылма 

габилиййяти ямсалы). Дювриййя вясаитляринин дюнярлилийинин тящлилинин тяърцби 

нцмуняси 3.6. ъядвялиндя эюстярилмишдир. 

Онлар эюстярир ки, ъари вя базис дюврцндя бир эцнлцк ямтяя дювриййяси 

мцсбят тяряфя (+22,2) дяйишилмиш, бу заман ямтяянин дюнярлилийи ашаьы 

дцшмцшдцр (-3,5). Бурадан дюнмя ямсалы (+0,7), йцклянмя ямсалы ися (-0,04) 

олмушдур.  

Тиъарят фирмаларынын дювриййя вясаитляри шяхси, истиграз вя ъялб олунмуш ма-

лиййя мянбяляри щесабына формалашыр ки, бунлар да фондларын дювриййясинин тяшки-

линдя мцщцм рол ойнайыр, чцнки коммерсийа щесабламасы ясасында ишляйян 

мцяссисяляр мцяййян ямлак вя оператив мцстягиллийя малик олмалыдырлар. 

Фирмаларын дювриййя вясаитляринин формалашмасы онун мцяссися тясисатчыларынын 

вясаитляри щесабына тясис олунмасы анында баш верир. Мцяссисянин фяалиййят 
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просесиндя дювриййя вясаитляринин тамамланма мянбяйи халис эялир вя 

мцяссисянин дювриййясиня ъялб олунмуш вясаитлярдир (йяни давамлы пассивляр). 

 

 

Ъядвял 11. 
 

Тиъарят мцяссисянин малиййясинин тящлили заманы истифадя оунан дцстурлар 
 

Дювриййя васитяляринин бир дюврцнцн эцнлярля 
давамлылыьы 

Вясаитлярин дювриййядя йцклянмяси вя дювриййя 
вясаитляринин дюнмя ямсалы 

Дювриййя вясаитляринин бир дюврцнцн эцнлярля 
давамлылыьы (Б) ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 

Б = ВГ : Т = ВГ х Э 
                                Э          Т 
Бурада ВГ – дювриййя вясаитляринин галыглары 
(мцяййян тарих цчцн нязярдя тутулмушса, 
орта гиймяти); 
Т – ямтяя дювриййясинин щяъми; 
Э – тящлил олунан дюврдяки эцнлярин сайы. 

Дювриййя вясаитляринин дюнмя ямсалы (Ядюн) – 
мцяййян заман дюврц ярзиндя дювриййя 
вясаитляринин дювретмя сайы, - ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр: 

Ядюн – Т : ВГ, 
Вясаитлярин дювриййядя йцклянмя ямсалы 
дюнмя ямсалына якс эюстяриъи олуб ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр: 

Яйцк = ВГ : Т. 
Дювриййя вясаитляринин дюнмя эюстяриъиляри 
дювриййядя иштирак едян бцтцн дювриййя 
вясаитляри вя айры-айры елементляр цзря 
щесаблана биляр. 

Мухтариййят вя малиййя дайаныглыьы ямсалы Шяхси дювриййя вясаитляринин вя ясас 
вясаитлярин юлчцсц 

Мухтариййят ямсалы мцяссисянин вясаитлярин 
ъялб олунмасынын истиграз мянбяляриндян асылы 
олмамасыны характеризя едир вя шяхси 
капиталын баланс йекунуна нисбятини якс 
етидирир: 

Ямух = ШВ/Б, 
Бурада Ямух – мухтариййят ямсалы, ШВ – 
шяхси вясаитляр, Б – баланс йекунудур. 
Малиййя дайаныглыьы ямсалы – мцяссисянин 
шяхси вясаитляринин нисбятидир: 

Ядай =      ШВ 
                  ИВ + КБ 

Бурада Ядай – малиййя дайаныглыьы ямсалы;  
ИВ – истиграз вясаитляри, 
КБ – кредитор боръдур. 

Шяхси дювриййя вясаитляринин юлчцсц шяхси 
вясаитлярля ясас вясаит вя гойулушларын юлчцсц 
арасында фярг кими тяйин олунур: 

ШдювВ= ШВ – ЯВ, 
Бурада ШдювВ – шяхси дювриййя вясаитляри, 
ЯВ – ясас вясаит вя гойулушлардыр. 
 
Шяхси дювриййя капиталынын шяхси капиталын 
цмуми мбляьиня нисбяти маневрлилик (Яман) 
ямсалыны эюстярир: 
 

Яман =  ШдювВ 
           ШВ1 
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Ъядвял 11. арды 
Юртмя ямсалы Мцтляг сатылма габилиййяти ямсалы 

Юртмя ямсалы щярякятли (дювриййя) 
вясаитлярин гысамцддятли борълара нисбятини 
характеризя едир: 

Яюрт =  ДювВ  . 
         ГК + КБ 

Бурада Яюрт – юртмя ямсалы, 
ДювВ – дювриййя вясаитляри, 
ГК – гысамцддятли кредитляр вя истиграз 
вясаитляри. 

Мцтляг сатылма габилиййяти ямсалы юдяниш вя 
щесаблама цчцн щазыр олан пул вясаитляринин 
гысамцддятли ющдяликляря нисбятини якс етдирир: 

Ямцт. сат. = ПВ  + ГийК, 
           ГК + КБ 

Бурада Ямцт. сат. – мцтляг сатылма габилиййяти 
ямсалы, 
ПВ – пул вясаитляри (кассада, щес./щесабында, 
щесаблашмаларда, диэяр пул вясаитляри), 
ГийК – гиймятли каьызлар вя гысамцддятли 
гойулушлар. 

 

 

Ъядвял 12. 
Дювриййя вясаитляринин дюнярлилийинин тящлили (млн. манат) 

 
Эюстяриъиляр Базис дюврц Ъари дювр Дяйишикликляр (+,-) 

Ямтяя дювриййясинин 
щяъми (Т) 

15000 17000 +2000 

Дюврдя олан эцнлярин 
сайы (Д), эцнляр 

90 90 - 

Бир эцнлцк ямтяя 
дювриййяси (Т:Д) 

166,6 
(15000:90) 

1888,8 
(17000:90) 

+22,2 

Дювриййя вясаитляринин 
орта галыьы (ОЪ) 

5000 
 

4500 -500 

Дюнярлилик (Б), эцнляр 
30,0 

(5000:166,6) 
23,8 

(4500:188,6) 
-6,5 

Дюнмя ямсалы (Коб), 
дювриййялярин сайы 

3,0 
(15000:5000) 

3,7 
(17000:4500) 

+0,7 

Йцклянмя ямсалы 
(Кзагр) 

0,3 
(8000:15000) 

0,26 
(4500:17000) 

-0,04 

 

Бу вясаитляря мцяссися ишчиляринин ямяйинин юдянилмяси цзря минимал олараг 

айдан-айа кечян боръ, бцдъя вя бцдъядянкянар фондлар гаршысында боръ, 

кредитор борълар вя с. аиддир.  Мцяссисянин дювриййя вясаитляриня олан ялавя 

тялябаты ясасян гысамцддятли банк кредитляриндян ибарят олан истиграз вясаитляри 

щесабына юдянилир. Тиъарят мцяссисяляринин дювриййясиндя, хцсусян дя инфлйасийа 

шяраитиндя, истиграз вясаитляринин юлчцсц шяхси дювриййя вясаитляринин юлчцсцндян 

бир нечя дяфя артыгдыр. 
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3.3. Тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин игтисади еффективлийинин  

 тяйин едилмяси 

Коммерсийа фяалиййятинин формалашмасы вя тяшкили стратеэийасында онларын 

еффективлик, тиъарят фирмаларынын ясас игтисади параметрляринин тящлилиня комплекс, 

системли йанашма эюстяриъиляринин мцяййянляшдирилмяси мясяляляри мцщцм йер 

тутур.  

Коммерсийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня системли йанашма онун 

еффективлийининартырылмасы цчцн истинадлар йарадыр, елементлярин гаршылыглы ялагяси 

вя нисбятини кифайят гядяр яйани шякилдя тясяввцр етмяк вя ардыъыл олараг излямяк 

имканы верир, информасийа ахынларынын дцзэцн истигамятлярини, еляъя дя тиъарят 

мцяссисяляринин фяалиййятинин бцтцн аспектляринин даща дярин тящлили мягсядиля 

аналитик аппаратдан эениш истифадяни тямин едир. Системин ясас принсипи онун 

мягсядйюнлцйц, йяни  коммерсийа мцяссисяси гаршысында гойулан мягсядляря 

мцвафиг олараг фяалиййятидир.  Бу мягсядляря мцхтялиф  васитя вя методларын 

кюмяйиля мцхтялиф йолларла наил олуна биляр ки, бу да икинъи принсипи – 

чохвариантлылыьы шяртляндирир.  

Чохсайлы вариантлар ичярисиндян ян оптималынын сечилмяси мцхтялиф сявий-

йялярдя системин мягсядляринин дягиг формалашмасы вя конкретляшдирилмяси, 

онун даща йцксяк сявиййянин мягсядли вязифясиля гаршылыглы ялагясинин вя 

сонунъунун ялдя олунмасында ролунун мцяййян оунмасы зярурятини 

шяртляндирир. Бу мясяляляри мцхтялиф сявиййялярдя мягсядлярин гаршылыглы ялагяси вя 

асылылыьыны якс етдирян «мягсядляр аьаъынын» гурулмасы иля щялл етмяк олар.  

«Мягсядляр аьаъынын» гурулмасы тяйин олунмуш сон мягсддян асылыдыр, 

йяни коммерсийа мцяссисясинин эялиринин артырылмасы мцяййян олунмушдур. 

«Мягсядляр аьаъы»нын цч сявиййяси вар. Беляликля, ялавя хидмятлярин (биринъи 

сявиййянин мягсядляриндян бири) еффективлийини ялдя етмяк цчцн икинъи сявиййянин 

ики мягсядиня чатмаг кифайятдир: тиъарят ишчиляринин еффектив иши вя коммерсийа 

фяалиййятинин тяшкили, планлашдырылмасы, координасийасы цзря мяслящятлярин ишляниб-

щазырланмасы, бунларынса ялдя олунмасы цчцн, юз нювбясиндя, цчцнъц сявиййянин 

ики мягсядиня чатмаг кифайят едир – ямяйин стимуллашдырылмасынын еффективлийи вя 

коммерсийа фяалиййятинин тящлили. Биринъи сявиййянин икинъи мягсядиня – сатышын 
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прогнозлашдырылан щяъминин тямин олунмасына - наил олмаг цчцн ися, икинъи 

сявиййянин  5  мягсядиня яатмаг лазымдыр: реклам еффективлийинин тяминаты, 

тиъарят ишчиляринин ишинин  еффективлийинин артырылмасы, коммерсийа фяалиййятинин 

тякмилляшдирилмяси цзря мяслящятлярин тяминаты, ящалинин тялябатларынын 

стимуллашдырылмасынын еффективлийинин тяминаты, малларын ассортиментинин 

оптималлашдырылмасы вя кейфиййятинин артырылмасы.  

Икинъи сявиййянин мягсядляриндян бири олан ящалинин тялябатларынын 

стимуллашдырылмасына наил олмаг цчцн цчцнъц сявиййянин цч мягсядиня чатмаг 

зяруридир: базарда алышларын мотивасийасынын вя алыъынын давраныш 

ганунауйьунлуьунун юйрянилмяси, базарын йени мала реаксийасынын 

юйрянилмяси, базарын сегментасийасы вя истещлакчыларын типолоэийасы. 

Цчцнъц сявиййянин мягсядляриндян бири – сатыш ишчиляринин стимуллашды-

рылмасынын еффективлийи -  икинъи сявиййянин он бир мягсядиндян доггузунун ялдя 

олунмасы цчцн васитядир ки, бу да коммерсийа ишчиляринин ямяйинин 

стимуллашдырылмасынын еффективлийинин тямин олунмасы амилинин ня дяряъядя 

ящямиййятли олмасыны сцбут едир. 

Беляликля, «мягсядляр аьаъы» ардыъыллыгла  щяр сявиййянин даща йцксяк ся-

виййя мягсядляриня наил олма васитяси олан конкрет мягсядляри мцяййян 

етмяйя, онлар арасында гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы асылылыьы эюстярмяйя вя 

бунун ясасында онлара наил оманын конкрет йолларыны мцяййян етмяйя имкан 

верир. 

Ъари дюврдя игтисали ядябиййатда тиъарят мцяссися вя йа фирмаларын 

коммерсийа фяалиййятиня мцхтялиф йанашмалар вар. Онлардан ян эениш йайылмышы 

одур ки, тиъарят мцяссисяляринин коммерсийа фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя 

истифадя олунан эюстяриъиляри ики игтисади дяряъяни гиймятляндирян ики група 

айырмаг олар: игтисади еффект, игтисади еффектлили. 

Еффект – мцяссисянин фяалиййятинин игтисади нятиъясидир. Тящлилин 

мягсядиндян асылы олараг игтисади еффект ямтяя дювриййяси, цмуми эялир, мянфяят, 

дювриййя хяръляри эюстяриъиляри иля ифадя олунур, игтисади еффектлилик ися алынан 

еффект вя онун ялдя оунмасы цзря мцхтялиф нюв ещтийатларын хярълянмяси нисбятиля 

мцяййян олунур. 

Сющбят коммерсийа фирмаларынын ещтийатлардан истифадя еффектлилийи 
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щаггында эедир. Бу йанашманын мянасы ондан ибарятдир ки, тиъарят 

мцяссисясинин коммерсийа фяалиййятинин гиймятляндирмя заманы эюстяриъиляр 

системиндян истифадя едирляр. Онларын тятбиги зярурятинин ясасландырылмасы 

мягсядляр чохлуьу нязяриййясиндя верилмишдир ки, бунун да ясасыны мцяссисянин 

тясвириня системли йанашма тяшкил едир. Бу йанашма ийерархийа системиндя 

мягсядлярин вя мцвафиг олараг онлара наил олма мейарларынын мювъудлуьуну 

нязярдя тутур. 

 Тясяррцфат вязиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн ъялб олунан эюстяриъилярин 

тяркиби щяр конкрет щалда мцяссисянин щяйат сикли иля, онун щяъми, план 

цфцгцнцн мцвяггяти нюгтейи-нязяриля, тящзлилин тяйини вя диэяр параметрлярля 

мцяййянляшдирилир. 

 

 

Ъядвял 13. 
ВАРИАНТ Ы 

Коммерсийа фяалиййятинин еффективлик гиймятинин эюстяриъиси (67) 
 

Истещлакчыларын мараглары Инвесторларын мараглары 
Мцяссисянин малиййя 

дайаныглыьы 
1. Ямтяя дювриййясинин 
щяъми 
2. Ямтяя дювриййясинин 
ямтяя структуру 
3. Хидмятин кейфиййяти 
4. Малларын гиймятляринин 
сявиййяси вя мцшайиятчи 
юдянишли хидмятляр   

1. Имтийазлы сящм цчцн 
щесаблашмада активлярин халис 
номинал дяйяри  
2. Активлярин халис номинал 
дяйяри 
3. Капиталлашдырма ямсаллары  
4. Артыг капитал  
5. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
6. Ади сящм цчцн щесабламада 
эялир 
7. Имтийазлы сящмляр цзря 
дивидендлярин юдянилмяси  
8. Сящм мязяннясинин эялиря 
нисбяти  

1. Шяхси вя дювриййя 
вясаитляринин нисбяти 

 

Коммерсийа фяалиййятинин еффектлилик эюстяриъиляри щаггында диэяр йанаш-

маларда гейд олунур ки, истянилян коммерсийа структурунун ямтяя 

мцбадилясинин еффективлийи онун малларын сатышындан ялдя етдийи эялирин алынма 

хръляриня вя дювриййя хяръляринин малларын сатышына нисбяти кими мцяййян олунур. 

принсипъя еффективлик щям дя тиъарят гиймятинин дювриййя хяръляриня нисбяти кими 
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тяйин   олуна биляр. Беля вариантлылыг она эюря мцмкцндцр ки, дахили тиъарятдя  

коммерсийа структуру цчцн еффективлийин юз юлчцсцндян чох, онун 

дяйишилмясинин малларын номенклатурасындан, алынан мцкафатларын вя йа тиъарят 

гиймятляринин сявиййясиндян айры-айры мал нювляринин щяъминдян вя онларын 

базарда сатыш вахтындан асылы оан динамикасы ваъибдир. Еффективлик динамикасыны 

изляйяряк шцурлу сурятдя бир сыра мясялялярин щяллиня йанашмаг мцмкцндцр ки, 

онларын арасында ашаьыдакылар ола бтляр: даща файдалы мал номенклатурасынын 

сечими, васитячилик мцкафатынын вя йа даща оптимал тиъарят гиймятинин тяйин 

олунмасы, щяъм вя сатыш мцддяти цзря щяр бир ямтяя нювцнцн тиъари 

дювриййясинин планлашдырылмасы. 

 

Ъядвял 14. 
ВАRİАНТ Ы 

Коммерсийа фяалиййятинин еффективлик эюстяриъиляринин щесабланма дцстуру  

 

Игтисади потенсиалын (Еп) еффектив тятбиги принсипини ашаьыдакы шякилдя тясяввцр етмяк олар: 
Еп =ϕ(Рп) - ϕ(Рв)         0, 

Бурада ϕ(Ещп) – потенсиал ещтийатларын функсийасы, 
ϕ(Еъ) – ъялб олунан ещтийатларын функсийасыдыр. 

Эюстярилян эюстяриъиляр арасында ашаьыдакылар даща 
тез-тез ттябиг олунур: мцяссисянин активляринин 
истифадя еффективлийи эюстяриъиляри (Еа)  

Еа=ЦЭ/А, вя йа Еа=БЭ/А, вя йа Еа=ХЭ/А, 
Бурада А – мцяссисянин орта цмуми активляри 
(мцяссисянин тящлил олунан дюврцн яввяли вя сону 
цчцн икигат азалдылмыш актив мябляьи); 
ЦЭ, БЭ, ХЭ – мцвафиг олараг цмуми эялир, 
баланс эялири, халис эялирдир.  

(Ер) ещтийатларын истифадя еффективлийинин эюстяриъиляри 
Ер = ЦЭ/Ъ, вя йа Ер=БЭ/Ъ, Ер= ХЭ/Ъ, 

Бурада Ъ – тиъарят мцяссисясинин дювриййя хяръляридир. 
 

Сатыш щасилатынын (ямтяя дювриййяси) мцяссисянин 
цмуми активляриня (Та) нисбяти  

Та=Т/А, 
Бурада Т – сатышдан алынан щасилат. 

Сатыш щасилатынын (ямтяя дювриййясинин) шяхси дювриййя 
капиталына нисбяти (ТАод) 

ТАод=Т/Аод, 
Бурада Аод - орта шяхси дювриййя капиталыдыр (шяхси 
дювриййя капиталы мябляьинин тящлил олунан дюврцн 
башланьыъы вя сону цчцн икигат азалдылмыш мябляьи) 

Эялирин щасилата нисбяти П: 
П=ЦЭ/Т, вя йа П=БЭ/Т, вя йа П=ХЭ/т 

Эялирин шяхси капитала нисбяти (Пао) 
Пао=ЦЭ/Ао, вя йа Пао=БЭ/Ао, вя йа Пао=ХЭ/Ао, 
Бурада Ао – орта шяхси капитал (мцяссисянин шяхси 
капиталынын тящлил олунан дюврцн башланьыъы вя сону 
цчцн икигат азалдылмыш мябляьи). 
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Тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин еффективлиинин тящлилинин 

эюстяриъиляр ситеми щаггында да ряй вар. Бу ряй ондан ибарятдир ки, тиъарят 

мцяссисясинин нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн даима дяйишян базар 

мцщитиндян асылы олараг онун коммерсийа фяалиййятинин дярин тящлилини апармаг 

лазымдыр. Бу да мцяссисяни мянфяятли вя рягабят габилиййятли етмяйя, онун 

инкишафыны тямин етмяйя, эяляъяйини эюрмяйя имкан йарадыр. 

Коммерсийа фяалиййятинин систематик вя дярин тящлилини апарараг, бцтцн 

мцяссисянин, щямчинин дя онун структур бюлмяляринин коммерсийа ишинин 

нятиъялярини тез, кейфиййятля вя профессионаллыгла гиймятляндирмяк; сатылан маллар 

вя эюстярилян хидмятлярин конкрет нювляри цзря ялдя олунан эялиря тясир едян 

амилляри дягиг вя вахтлы-вахтында тапмаг вя нязяря алмаг; тиъарят фяалиййятинин 

хярълярини (дювриййя хяръляри) вя онарын дяйишмя тенденсийаларыны мцяййян 

етмяк; коммерсийа просесляринин щяллинин оптимал йолларыны тапмаг  

мцмкцндцр.  

Тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин  гиймятляндирилмясинин щяр 

цч вариантынын ясас цстцнлцкляри вя чатышмазлыгларыны нязярдян кечиряк. 

Биринъи вариант цзря коммерсийа фяалиййятинин еффективлийинин гиймятлян-

дирилмяси тиъарят фирмаларынын  мцхтялиф сащялярдя фяалиййятинин юзцндя 

бирляшдирян бюйцк мигдарда эюстяриъиляри ящатя едир. Мцяссися активляринин 

еффектив истифадяси (сатышлардан ялдя олунан щасилатын мцяссисянин цмуми 

активляриня нисбяти; эялирин щасилата нисбяти), ещтийатлардан истифадянин еффективлийи 

(сатышлардан ялдя олунан щасилатын шяхси дювриййя капиталына нисбяти, эялирин шяхси 

капитала нисбяти) кими эюстяриъиляри садаламаг кифайятдир. 
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Ъядвял 15. 

 

ВАРИАНТ ЫЫ 

Тиъарят мцяссисясинин коммерсийа фяалиййятинин еффективлийинин тящлилинин эюстяриъиляр 

системи (52) 

Эялир  Нисби эюстяриъиляр  Малларын дювретмя 
сцряти 

Халис (ямялиййат) Баланс  Эялир сявиййяси  Дювриййя 
хяръляринин 
сявиййяси 

1. Эялирляр  1.Планлашдырылан 
эялир вя хяръляр 

1. Эялир 
мябляьинин 
ямтяя 
дювриййясиня 
нисбяти 

1. Дювриййя 
хяръляринин 
мябляьинин 
ямтяя дюврий-
йясиня  нисбяти 

1. Дювриййя цзря 
эцндялик ямтяя 
дюнярлилийи 

2. Хяръляр  2. Планлашдырыл-
майан эялир вя 
хяръляр 

2. Эялирин 
хяръляря 
нисбяти 

2. Дювриййянин 
халис хяръляри 

2. Малларын орта 
ещтийатынын мцяййян 
дювр цчцн орта 
эцндялик дювриййяси 

3.Мал ялавяляри вя дюв-
риййя хяръляри арасында 
фярг  

3. Верэиляр 3. Эялирин я/щ 
фондуна 
нисбяти 

3. Дювриййянин 
ялавя хяръляри 

3. Истянилян дювр цчцн 
орта ещтийатын 
дюврляринин сайы 

 4. Бцдъя 4. Эялирин 1 
ишчийя нисбяти 

  4. Маьаза вя йа 
анбарын 1 м2 цчцн 
ямтяя дювриййяси 

 5. Ъяримяляр 5. Эялирин ясас 
вя дювриййя 
вясаитляриня 
нисбяти  

  

 6. Артыглар    
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Ъядвял 16. 

ВАРИАНТ ЫЫ 

Мцяссисянин коммерсийа фяалиййятинин эюстяриъиляр системинин щесабланма дцстуру 

Ямтяя дюнярлилийинин эцнлярля дювриййя 
цзря щесабланма дцстуру 

Орта ещтийатын дюврляринин ямтяя 
дюнярлилийинин рягямлярля ифадя олунмуш 

щесабланма дцстуру 

Ямтяя дюнярлилийинин эцнлярля 
дювриййя цзря щесабланмасы малларын 
орта ещтийатынын мцяййян дювр 
ярзиндя орта эцнлцк дювриййясиня 
бюлцнмяси йолу иля щесабланыр: 

 

                     Емд  =                                       

 

 

Бурада Д – эцнлярля мал 
дюнярлилийидир (бир дюврцн даваметмя 
мцддяти); 
Ео – мцяййян дювр ярзиндя малларын 
орта ещтийаты; 

То/э   - ейни дювр ярзиндя орта эцнлцк 
ямтяя дювриййяси.                   

Орта ещтиййат дювриййя рягями иля 
мцяййян мцддятя (адятян 1 иля) ифадя 
олунан ямтяя дюнярлилийи ашаьыдакы дцстур  
иля щесабланыр: 

  

                                      С=  Сщ  ;  С = Сэ 
                                              Ео            Д 

С – малларын кцтлясинин щесабат дюврц 
цчцн дювриййя сайы; Сщ – малларын ейни 
дювр ярзиндя сатыш щяъми; Ео – эюстянилян 
дювр ярзиндя малларын орта ещтиййаты; Сэ - 
щесабат дюврцндя эцнлярин сайы; О – 
эцнлярля ямтяя дюнярлилийи (бир дюврцн 
даваметмя мцддяти). 
Тиъарят тяшкилаты цзря щесабланмыш ямтяя 
дюнярлилийи малларын тядарцкчцдян алындыьы 
андан сатыш анынадяк эюстярилян тяшкилатда 
сахландыьы орта мцддятдя якс етдирир.  

Коммерсийа ишинин еффективлийинин 

гиймятляндирилмяси дцстуру 

Коммерсийа ишинин еффективлийинин гиймятляндирилмяси эялирин мювъуд хяръляря 
(дювриййя хяръляри) гаршы гойулмасыдыр: 

                                          Э  х 100% 
                                               Х 

Бурада Э - мцяййян дювр ярзиндя мцяссисянин эялири,  

Х – мцяссисянин хяръляридир.  

Бу эюстяриъи коммерсийа фяалиййятинин еффективлийи щаггында фикир йцрцтмяйя имкан 
верир, чцнки коммерсийанын апарылмасы цзря щяр бир хяръ цчцн эялир пайыны эюстярир. 

Гп – Гс 

Σ ИО + Ск 
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Ъядвял 17. 

ВАРИАНТ ЫЫЫ 

Коммерсийа фяалиййятинин еффективлик эюстяриъиляри (60) 

Мал мцбадилясинин 
еффективлийи 

Кредитин дяйяри 
Мал истещсалчысы цчцн 
ихраъ еффективлийи 

Мал алыъысы цчцн 
идхал еффективлийи 

1. Мцяййян малаын сатыш 
гиймяти 
2. Алыш гиймяти 
3. Йекун дювриййя 
хяръляри 
4. Дювриййя вясаитляриня 
кредитин дяйяри 

1. Кредитин там мябляьи 
2. Мцгавиля иля мцяййян 
олунмуш юдямя мярщяляси 
цчцн фаиз гойулушу 
3. Кредитин юдянилмяси 
мярщяляляринин сайы 

1. Валйутанын рясми 
мязянняси 
2. Ихраъ цчцн йекун 
валйта щасилаты 
3. Там ихраъ хяръляри  

1. Аналожи малын 
дахили гиймяти 
2. Идхал цчцн 
там мябляь 
3. Валйутанын 
рясми мязянняси 

 

Ъядвял 18. 

ВАРИАНТ ЫЫЫ 
Коммерсийа  фяалиййятинин еффективлилийинин  щесабланма  дцстурлары 

Ямтяя мцбадиля  еффективлилийинин щесабланма  дцстуру 
Кредит  дяйяринин  щесабланма  дцстуру 

Щяр бир фирма она уйьун олан коммерсийа фяалиййятинин 
игтисади эюстяриъилярин оптималлашма цсулуну сечя биляр. 
Онлардан бири ашаьыдакы формада ифадя олунан ямтяя 
мцбадиля еффективлилийи эюстриъисинин тятбиги ола биляр: 

Емд= Гс – Га 
ΣИД + Дк 

Бурада  Емд - ямтяя мцбадиля  еффективлилийидир,  Гс - 
мцяййян малын сатыш гиймяти; Га - щямин малын 
алма гиймяти;  ΣИД – щямин малын дювриййя 
хяръляри, Дк – кредитин дювриййя вясаитляри цзря 
дяйяридир. (Гс – Га) фяргинин явязиня ейни мал 
ващидинин  мцбадиляси цзря мцкафат мябляьи гябул 
олуна биляр. 

Кредитин мцгавиля иля тяйин олунмуш 
мцддят ярзиндя бярабяр юлчцлц 
мярщяляли юдяниш шяртиля дяйяри 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

Дк =    К х Р   х      н+1 
                           100            2 
бурада Дк – кредитин дяйяри, К – 
кредитин там мябляьи, Р – мцгавиля 
иля мцяййян олунмуш юдяниш 
мярщяляси цчцн фаиз гойулушу, н – 
кредитин юдяниш мярщяляляринин сайы. 

Ямтяя истещсалчысы цчцн ихраъ еффективлийинин щесабланма 
дцстуру 

Мал алыъысы цчцн идхал еффективлийинин 
щесабланма дцстуру 

Ямтяя истещсалчысы цчцн ихраъ еффективлийи (Еи) милли валйута 
мязяннясиня дцзялишля  валйута щасилатынын там мябляьинин 
истещсалат вя ихраъ хяръляриня нисбятини якс етдирир: 

Еи= ΣВЩ  х М 

Σ ИХ 

бурада М – манатын юдяниш валйутасына нязярян Мяркязи 

банк тяряфиндян тяйин олунмуш рясми мязянняси, ΣВЩ  - 

Мал алыъысы цчцн идхалын еффективлийи (Еид) 
дахили базарда аналожи малын алыш 
гиймятинин валйута хяръляриня нисбятини 
якс етдирир: 

Еид =     Г     х   1 

           Σ ИМ      М 

бурада Г – аналожи малын дахили гиймяти, 
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ихраъ цчцн валйута щасилаты, Σ ИХ – ихраъ цзря там хяръляр. Σ ИМ – идхал цчцн манатла там мябляь, 
М – манатын юдяниш валйутасына 
нисбятян Милли Банк тяряфиндян тяйин 
олунмуш мязянняси. 

 

 

Ялбяття, тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин йухарыда садаланан 

еффективлик эюстяриъиляри онларын айры-айры аспектляринин тящлилиндя олдугъа 

мцщцм рол ойнайыр, лакин онлар тяснифатдан вя ятраф мцщитдян асылы олараг 

тиъарят фирмаларынын фяалиййят щяъминдян дифференсасийа олунмамышлар. 

Икинъи варинт цзря тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин 

еффективлийинин тящлил эюстяриъиляринин щяр шейдян яввял, эялири, нисби эюстяриъиляри вя 

малларын дювретмя сцрятини бирляшдирян дясти бир гядяр башгадыр. Бурада мцхтялиф 

эюстяриъилярдян истифадя олунур, мяс. бирэцнлцк дювриййянин давамлылыьы, щесабат 

дюврц цчцн ямтяя кцтлясинин дювриййяляринин сайы, коммерсийа ишинин 

еффективлийинин гиймятляндирилмяси. 

Йухарыда эюстярилян йанашма тиъарят фирмасынын коммерсийа фяалиййятинин 

еффективлик эюстяриъиляриля мцгайисядя бир гядяр цмумиляшдирилмиш вя садядир. 

Лакин, бизим фикримизъя, тиъарят фирмаларынын коммерсийа фяалиййятинин 

еффективлик эюстяриъиляринин бу системи ялавя эюстяриъиляр вя щесабламалар тяляб 

едир.  

Цчцнъц йанашма даща ефективдир ки, бурада тиъарят фирмаснын коммерсиа 

фяалиййятинин еффективлик эюстяриъиляри дясти даща компактдыр вя мащиййятъя 

ямтяя дювриййяси, гиймят, дювриййя хяръляри кими мцщцм эюстяриъиляри юзцндя 

бирляшдирир. Онлара мал мцбадилясинин  еффективлик эюстяриъисини аид етмяк олар.  

 Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эюстяриъидян щям дахили тиъарятля мяшьул олан 

фирмалар, щям дя хариъи тиъарят цчцн истифадя олуна биляр. Бу мягсядля бурада 

ялавя олараг йалныз истещсалчы цчцн ихраъ еффективлийи эюстяриъисиндян, мал алыъысы 

цчцн идхал цзря еффективлик эюстяриъисиндян вя кредитин дяйяр эюстяриъисиндян 

истифадя олунур.  

Беля эцман едилир ки, коммерсийа фяалиййятинин еффективлик эюстяриъиляринин 

мцяййян олунмасынын бу варианты фяалиййятиндян асылы олмайараг щям дахили, 
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щям дя хариъи тиъарятин бир чох (ири, орта юлъцлц, кичик)  фирмалары цчцн истифадя 

олуна биляр.  

Тиъарят мцяссисяляринин игтисади эюстяриъиляри системинин истифадяси заманы 

дедуктив методун тятбиги, йяни тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини 

цмумиляшдирян синтетик эюстяриъинин гурулмасы, сонра ися фяалиййятин бу вя йа 

диэяр вязиййятини конкретляшдирян шяхси эюстяриъидярин сечилмяси нязяря алыныр. 

Цмумиляшдириъи эюстяриъи цчцн ясас гисминдя тиъарят фирмасынын игтисади 

потенсиалындан – тясяррцфатчы субйектин ихтийарында олан ресурсларын мяъмусу, 

еляъя дя онун ямякдашларынын вя менеъерляринин мцяссисянин фяалиййят мягсяди 

вя мювъуд игтисади шяртляр алтында мцмкцн олан максимал эялирин ялдя 

олунмасына мцвафиг олараг ресурслардан истифадя габилиййятляриндян -  истифадя 

етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Мцяссисянин игтисади потенсиалы, биринъиси, мцяссисянин реал имканлары, юзц 

дя йалныз реализя олунмуш дейил, щям дя щяр щансы сябябя эюря реализя 

олунмамыш потенсиалы иля тяйин олунур; икинъиси, ресурсларын вя тиъарят фяалиййятиня 

ъялб олунмуш вя ъялб олунмамыш ещтийатларын щяъми иля характеризя олунур; 

цчцнъцсц, менеъерлярин мцяссисянин стратежи мягсядляря наил олмаг цчцн 

имканлардан вя ресурслардан истифадя етмяк габилиййяти иля тяйин олунур. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

Коммерсийа фяалиййятинин тяшкили вя онун идаря едилмяси методларынын 

тящлили щаггында беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бурада тиъарят фирмасынын 

мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси цчцн онун коммерсийа фяалиййятинин 

даима дяйишян базар мцщитиндян асылы олараг дяриндян тящлил олунмасы ваъибдир. 

Коммерсийа фяалиййятинин систематик вя дярин тящлилини апарараг, бцтцн 

мцяссисянин, щямчинин дя онун структур бюлмяляринин коммерсийа ишинин 

нятиъялярини тез, кейфиййятля вя профессионаллыгла гиймятляндирмяк; сатылан маллар 

вя эюстярилян хидмятлярин конкрет нювляри цзря ялдя олунан эялиря тясир едян 

амилляри дягиг вя вахтлы-вахтында тапмаг вя нязяря алмаг; тиъарят фяалиййятинин 

хярълярини (дювриййя хяръляри) вя онарын дяйишмя тенденсийаларыны мцяййян 

етмяк; коммерсийа просесляринин щяллинин оптимал йолларыны тапмаг 

мцмкцндцр.  

Цчцнъц йанашма даща ефективдир ки, бурада тиъарят фирмаснын коммерсиа 

фяалиййятинин еффективлик эюстяриъиляри дясти даща компактдыр вя мащиййятъя 

ямтяя дювриййяси, гиймят, дювриййя хяръляри кими мцщцм эюстяриъиляри юзцндя 

бирляшдирир. Онлара мал мцбадилясинин  еффективлик эюстяриъисини аид етмяк олар.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, эюстяриъидян щям дахили тиъарятля мяшьул олан 

фирмалар да, щям дя хариъи тиъарят цчцн истифадя олуна биляр. Бу мягсядля бурада 

ялавя олараг йалныз истещсалчы цчцн ихраъ еффективлийи эюстяриъисиндян, мал алыъысы 

цчцн идхал цзря еффективлик эюстяриъисиндян вя кредитин дяйяр эюстяриъисиндян исти-

фадя олунур.  

Коммерсийа фяалиййятинин еффективлик эюстяриъиляринин мцяййян 

олунмасынын бу варианты фяалиййятиндян асылы олмайараг щям дахили, щям дя 

хариъи тиъарятин бир чох (ири, орта юлъцлц, кичик)  фирмалары цчцн истифадя олуна 

биляр.  

Тиъарят мцяссисяляринин игтисади эюстяриъиляри системинин истифадяси заманы 

дедуктив методун тятбиги, йяни тясяррцфат фяалиййятинин нятиъялярини 
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цмумиляшдирян синтетик эюстяриъинин гурулмасы, сонра ися фяалиййятин бу вя йа 

диэяр вязиййятини конкретляшдирян шяхси эюстяриъидярин сечилмяси нязяря алыныр. 

Цмумиляшдириъи эюстяриъи цчцн ясас гисминдя тиъарят фирмасынын игтисади 

потенсиалындан – тясяррцфатчы субйектин ихтийарында олан ресурсларын мяъмусу, 

еляъя дя онун ямякдашларынын вя менеъерляринин мцяссисянин фяалиййят мягсяди 

вя мювъуд игтисади шяртляр алтында мцмкцн олан максимал эялирин ялдя 

олунмасына мцвафиг олараг ресурслардан истифадя габилиййятляриндян -  истифадя 

етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Qeyd etdiyimiz kimi kommersiya fəaliyyəti iqtisadiyyatın əvəzedilməz 

fəaliyyət sahələrindən biridir.  

 Mürəkkəb və çoxşaxəli bazar münasibətləri şəraitində kommersiya 

fəaliyyətini yalnız yaxşı hazırlanmış yüksək ixtisaslı və kommersiya işinin müasir 

təşkili və texnologiyası, marketinq, menecment sahəsində dərin hazırlıq keçmiş və 

ya ixtisaslarını yükşəltmiş kadrlar müvəfəqqiyətlə həyata keçirə bilərlər. Ticarət 

müəssisələrinin, kommersiya xidmətlərinin başında kommersiya işini yaxşı bilən 

ixtisaslı kommersant-təşkilatçılar, komersant-əmtəəşünaslar, komersant-menecerlər 

durmalıdırlar. 

Kommersiya fəaliyyəti milli iqtisadiyyatın təkmilləşməsi və sahələri arasında 

əlaqələrin genişlənməsinə öz töhvəsini verməkdə davam edir. Belə ki, milli 

istehsalçıların məhsaullarının maldövriyyəsinə daxil edilməsində ticarət müəəsisə 

və təşkilatlarının kommersiya işçilərinin aktual vəzifəsidir. 

Kommersiya işinin səviyyəsinin artırılması onun texnologiyasının daim 

təkmilləşdirilməsini, idarəetmənin yeni texnikasından, avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemindən, kommersiya işçilərinin avtomatlaşdırılmış iş yerlərindən 

istifadə olunmasını, kommersiya proseslərinin, o cümlədən əmtəələrin topdan və 

pərakəndə satışının idarə olunmasının kompüterləşməsini tələb edir. Kommersiya 

əməliyyatlarının kompüterləşməsi kommersiya məlumatlarının işlənməsi və 

ötürülməsi üzrə informasiya sisteminin yaradılmasına imkan verir ki, bu da əmtəə 

tədavülü sferasında bazar, marketinq fəaliyyətlərinin texniki əsasını təşkil edir.  
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Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkil edilməsində aşağıdakı təkliflər əsas 

tutulmalıdır: 

- Kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçümn yüksək ixtisaslı 

kadrlar yetişdirilməlidir. 

- Kommersiya fəaliyyəti zamanı əmtəə və digər bazarlar təkmil tədqiq 

edilməli, alıcıların tələbi və istehlak qabiliyyə öyrənilməli, marketinq fəaliyyəti ilə 

qarşılıqlı informasiya mübadiləsi aparılmalı. 

- Kommersiya fəaliyyəti dövlətin qanunları çərçivəsində aparılmalı belə 

ki, dövlətin qeyri-qanuni saydığı sahələrdə fəaliyyət göstəməməlidir. 

- Kommersiya fəaliyyəti ədalətlilik prinsipinə əməl etməli və rəqiblərin 

kommersiaya sirrini əldə etməyə çalışmamalıdır ( Rəqiblər haqqında informasiya 

benchmarking vasitəsilə əldə edilməlidir). 

- Kommersiya fəaliyyəti elmi-texniki tərəqqi ilə paralel fəaliyyət 

göstərməlidir, onun texniki və sosial nailiyyətlərini öz sahəsinə tətbiq etməlidir. 

- Kommersiya fəaliyyəti komputerləşdirilmiş iş sisteminə malik 

olmalıdır. Onun hər bir informasiya təhlili sektoru bilavasitə kompüter vasitəsilə 

həyata keçirilməlidir. 

- Kommersiya fəaliyyətinin işçilərinin əməyi avtomatlaşdırılmalı və 

faydalı iş əmsalı yüksəldilməli və s. 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya fəaliyyətinin səmərəli 

təşkil edilməsi ölkənin intellektual səviyyəsi ilə mütənasib olaraq onların inkişafı 

eyni müstəvidə davam edir. 

Magistr dissertasiyasında  eyni zamanda topdan satışın mahiyyəti qeyd 

olunub.  Məlum oldu ki, topdan satışın aşağıdakı üştün cəhətləri vardır: 

-topdan satıcıların  satış qabiliyyəti istehsalçılara aşağı qiymətlərlə bir çox 

kiçik müştərilərə öz mallarını satmaq imkanı verir 

- topdan satıcılar malları seçə bilər və müştərilərin ehtiyacı olduğu çeşidləri 

təklif edə bilərlər. Bununla onlar müştəriləri artıq işdən azad edirlər; 
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- topdan satıcılar malları partiya şəklində almaqla və hissələrə bölməklə 

müştərilərin puluna qənaət edirlər 

- topdan satıcılar material ehtiyatlarını anbarlarında saxlamaqla müştərilərin 

 və təchizatçılarin saxlama xərclərini azaldırlar 

- topdan satıcılar  alıcıları daha tez təmin edə bilirlər. Çünki onlar müştəriyə 

təchizatçılardan daha yaxındırlar 

- topdan satıcılar borc verməklə qabaqcadan sifariş vermək və vaxtında nəğd 

ödəməklə təchizatçıları   maliyyələşdirə bilərlər 

- topdan satıcılar  ad götürmək, qiymət oğurluğu zərər, ziyan ,korlanma, 

xarab olma və s. kimi riskləri öz üzərinə götürür 

- topdan satıcılar  təchizatçıplara  və müştərilərə rəqiblər, yeni məhsullar və 

qiymətlər barədə məlumat verirlər 

- topdan satıcılar  tez-tez pərakəndə satıcılara öz satış məmurlarına təlim 

keçməklə, dükanların nümayişi və yerləşdirilməsi, hesablama və material 

ehtiyatlarına nəzarət etməklə köməklik edirlər 

  İkinci sualda Respublikamızda hal-hazırda topdan və pərakəndə ticarət 

şəbəkələrində ticarətin həyata keçirilmə üsullarıhaqqında  qeyd olundu.Bu  nəticəyə 

gəlindi ki, hələ ölkəmizdə olan ticarət müəssisələri əhalinin artan tələbatına tam 

cavab vermir. Buna  da əsas səbəb boşluqların olmasıdır. Ümid edirik ki, 

sahibkarların ticarətlə məşğul olmasına mane olan bir neçə səbəblər  yaxın 

vaxtlarda öz həllini tapacaq. 

Sonuncu üçüncü sualda konkret müəssisənin təhlili aparılır. Həmin 

müəssisənin mal dövrüyyəsi və satış üsulları qeyd edildi. İlbəil  mal dövrüyyəsinin 

artdığını nəzərə alsaq müəssisələrin surətlə bu cür artımı gözəçarpan  olacaqdır. 

Ümid edirik ki,  Respublikamızda “Sahibkarlığın inkişafı” haqqında olan 

qanunlar mövcud olan topdan və pərakəndə ticarət müəssisələrinin gələcəkdə daha 

da inkişaf etməsinə və azad rəqabət şəraitində günü- gündən artan istehlakçıların 

tələbatının ödənilməsinə kömək edəcək. 
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Sonda qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizdə ticarətlə məşğul olan sahibkarlara  

dövlət  tərəfindən  müəyyən güzəştlər edilsə, idxal olunan mallara gömrük  

rüsumunu azaldılsa , onda  sahibkarlarda  stimul yaranan,  əhalinin   tələbatı  tam və 

fasiləsiz ödənilər.  

Коммерсийа фяалиййяти истещсал вя ислещлак просесляринин инкишафына фяал 

тясир эюсиярир. Коммерсийа структурлары базар тялябаты тенденсийаларыны юйрянир 

вя истещсалчылары сатыш цчцн даща перспектив малларын ишляниб щазырланмасына вя 

истещсалына йюнялдирляр. Коммерсантлар малларын мцасир нювляриня тялябатын 

артмасы цчцн шяраит йарадараг истещлакчылара да фяал тясир эюстярир. Илкин 

материалларын ал ынмасы  вя щазыр мящсулун сатышы иля щям истещсалчыларын юзляри, 

щям дя онларын йаратдыьы, йа да тамамиля мцстягил васитячи, топдан вя 

пяракяндя сатыш фирмалары мяшьул олурлар.  

Апарылан тядгигатлар нятиъясиндя ашаьыдакы нятиъяляр ялдя етмиш вя конкрет 

мяслящятляр вермишик: 

1. Базар шяраитиндя коммерсийа фяалиййятинин ясасыны тяшкил едян мцхтялиф 

игтисади категорийаларын дяриндян юйрянилмяси зяруряти мейдана чыхыр. Бу, ян 

яввял щал-щазырда базар шяраитиндя коммерсийа фяалиййяти (коммерсант), 

сащибкарлыг   фяалиййяти (сащибкар), бизнес  (бизнесмен) вя  с. кими анлайышлардан   

истифадя   олунмасы   иля   ялагядардыр.   Йухарыда   садаланан анлайышларын дягиг 

айрылмасы базар игтисадиййатынын ясас категорийаларынынн еволйусийасинин дягиг 

тядгигаты, онларын ясас функсийаларынын тяйин олунмасы жящди, коммерсийа 

фяалиййяти, сащибкарлыг фяалиййяти вя бизнес анлайышларынын нисбятинин ашкар 

олунмасы зярурятини доьурур. Бир сюзля, гаршыйа гойулан  проблемин щялли цчцн 

ващид комплекс йанашма ваъибдир.  

2. Тиъарят тяшкилатлары вя мцяссисяляринин коммерсийа фяалиййяти ящалинин 

тялябаты вя малларын сатыш базарынын юйрянилмяси, малларын дахил олма мянбяляри 

вя тядарцкчцляринин ашкара чыхарылмасы вя юйрянилмяси, маллар цчцн сифариш вя 

яризялярин ишляниб-щазырланмасы вя тядгигаты да дахил олмагла тядарцкчцлярля 

расионал тясяррцфат ялагяляринтн тяшкили, малларын тядарцкц цчцн мцгавилялярин 

баьланмасы, тядарцкчцляр тяряфиндян мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси 
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цзря цчот вя нязарятин тяшкили мясялялярини ящатя едир. Бундан ялавя, тиъарят 

мцяссисяляринин коммерсийа иши малларын топдан вя пяракяндя сатышынын 

тяшкилини, алыъыларла мцгавиля цзря ялагялярин гурулмасыны, оптимал 

ассортиментинин формалашмасыны, мал ещтийатларынын идаря олунмасыны, реклам-

информасийа фяалиййятини, тиъарят хидмятинин эюстярилмяси вя диэяр тиъарят ямялий-

йатларыны да юзцндя бирляшдирир. 

3. Коммерсийа фяалиййятинин функсийасы чярчивясиндя рисклярин идаря 

олунмасы проблеми – мцяссисянин артыг, эюзлянилмяз рисклярдян йан кечмяйя 

имкан верян идаряетмяси мцщцм йер тутур. Базар мцнасибятляри шяраитиндя, 

рягабятин мювъуд олдуьу вя бязян эюзлянилмяз ситуасийаларын йарандыьы бир 

вахтда сащибкарлыг вя щяр щансы истещсал-коммерсийа фяалиййяти рисксиз мцмкцн 

дейилдир. Мцяссисянин хидмяти вязифяси ясас тясяррцфат фяалиййяти чярчивясиндя 

коммерсийа рисклярини минималлашдырмаг, ишляри йанлыш коммерсийа 

щесабламаларындан мцяййян зяманят ялдя етмяйя имкан верян стратежи 

тясяррцфат зоналарында вя ялверишли маллар вя методларла апармагдан ибарятдир. 

Бурада мцяссисянин савадлы, профессионал шякилдя идаря олунмасы вя сащибкарлыг 

фяалиййятинин дювлят вя коммерсийа сыьорта системляриндя мцмкцн рисклярдян 

алдыьы сыьорта олдугъа ваъибдир. 

4. Коммерсийа фяалиййятиндя мцяййянлик шяраитиндя гярарларын гябул 

олунмасы, гябул олунан гярарларла онун нятижяси арасында мювъуд олан 

бирмяналы ялагя иля характеризя олунур. Мцяййянлик шяраитиндя мейдана чыхан 

мясяляляри детерминасийа олунмуш адландырырлар. Онлар гярара тясир едян, идаря 

олунмайан амиллярин характеристикасынын дягиглийиня яминлик, йяни мцщитин 

йалныз бир вязиййятини нязяря алмаг имканы йарадыр. Мцяййянлик шяраитиндя щяр 

бир мювге нятиъянин сечилмясиня йюнялдилир. Ян йахшы мювге – нятижялярин 

тясвиринин ващид мейара эятириб чыхардыьы щалда, ян йахшы нятиъянин, максимум 

файданын вя ян аз хяржлярин ялдя олунмасына шяраит йарадан мювгедир. Беля 

щалларда нятиъялярин ядяди гиймяти заманы гярарын гябул олунмасы мясяляси 

мягсядли функсийанын екстремумларынын (максимум вя йа минимум) 
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тапылмасына йюнялдилир ки, бу да идаряетмя щаггында гярарын оптималлыьыны 

эюстярир. 

5. Гейри-мцяййянлик шяраитиндя гярарларын гябул олунмасы цчцн хятти вя 

динамик програмлашдырманын рийази метод вя моделлярини тятбиг едирляр. 

Тиъарят проблемляринин щялли мцряккяблийи, щятта мцяййянлик шяраитиндя дя илк 

бахышда эюрцндцйцндян даща чох ола биляр. Айдындыр ки, бцтцн мювгеляр вя 

нятижяляр бу щалда чятин шярщ олунур. Лакин бу мясяляни хцсуси рийази методлар 

васитясиля щялл етмяк мцмкцндцр. Бу мягсядля ону хятти програмлашдырманын 

цмуми мясяляси формасында тягдим етмяк ваъибдир. 
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REFERAT 

Мювзунун актуаллыьы. Базар мцнасибятляри шяраитиндя коммерсийа 

фяаллиййят даиряси тякъя мадди истещсалаты дейил, щям дя интеллектуал фяалиййяти 

ящатя едяряк эенишлянир. Коммерсийа фяалиййяти актив шякилдя истещсал вя тялябат 

просесляринин инкишафына тясир едир. Коммерсийа структурлары базарын тялябинин 

инкишаф мейллярини юйряниб, истещсалчылары сатыш цчцн даща перспектив олан 

малларын ишляниб щазырланмасы вя истещсалына йюнялдирляр. Коммерсантлар мцасир 

нювлц маллара тялябин артмасы цчцн шяраит йарадараг истещлакчылара фяал тясир 

эюстярирляр. Чыхыш материалларынын алынмасы вя щазыр мящсулун сатышы иля щям 

истещсалчылар юзляри, щям дя онлар тяряфиндян йарадылан, вя йа тамамиля мцстягил 

васитячилик эюстярян, топдан вя пяракяндя сатыш фирмалары мяшьул олурлар. 

Юз хцсусиййятиня эюря коммерсийа фяалиййяти иътимаи тялябатларын юдянил-

мясиня йюнялдилмишдир. Лакин коммерсант ямлак рискини юз цзяриня хейриййя 

мягсядляри цчцн эютцрмцр. Эялирдя ифадя олунмуш мадди мараг – сащибкарлыг  

фяалиййятинин щявясляндириъи мяьзидир. Ялбяття, нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир 

эялир сащибкарлыг фяалиййятинин нятиъяси дейилдир. Бу, йалныз истещсал амилляриндян 

ян йахшы сурятдя истифадя едилдикдя беля олур. Буна эюря дя мцхтялиф нюв рента 

эялирляри, капитал фаизляри сащибкарлыг фяалиййятиндян эялян эялир кими бахыла 

билмяз. Реал щягигятдя бу эялир сащибкарлыг фяалиййятинин билаваситя  

мотивляшдирмя   формасы кими чыхыш едян игтисади эялир формасында тягдим едилир. 

Базар игтисадиййатына кечид йени тип – тяшяббцскар, мцстягил гярар гябул 

едян, узагэюрян коммерсийа ишчисинин йаранмасыны шяртляндирди. Бу кейфиййятляр 

олмадан мцасир шяраитдя коммерсийа ишини мцвяффягиййятля щяйата кечирмяк 

мцмкцн дейил. Беля тапшырыглары йалныз мцвафиг нязяри щазырлыг кечмиш вя бу 

фяалиййят сащясиндя практик тяърцбяси олан йцксяк тящсилли пешякар коммерсант 

уьурла йериня йетиря биляр. Бу бахымдан «Коммерсийа фяалиййятинин тяшкили вя 

онун идаря едилмясинин мцасир методлары» мювзусу чох актуалдыр.  

Тядгигатын предмети вя обйекти. Йени нясил коммерсийа ишчиляринин 

щазырланмасы електрон коммерсийа идаряетмя системинин йаранмасына эятириб 
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чыхармышдыр. Мцасир технолоэийа бирбаша маркетингин фяалиййятини йени електрон 

сферасы сявиййясиня галдырыр. Електрон коммерсийа анлайышы информасийа 

мцбадилясинин бирбаша електрон системи васитясиля ютцрцлмясинин ишэцзар 

активлийинин эениш спектирлярини юзцндя бирляшдирир: трансаксийаларын щяйата 

кечирилмясиндя Интернет, телефакс вя портдан истифадя едилмякля гаршылыглы 

щесаблашмалары тезляшдирир вя асанлашдырыр. 

Бцтцн бунлар эениш базара эириш активлийини артырыр, Интернет васитясиля 

истещлак малларынын сатын алынма темпинин даима йцксялмясиня бахмайараг 

ишэцзар трансаксийа щяъминин артымы даща сцрятля эедир. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədə həyata keçirilən sistemli islahatların 

müvəffəqiyyətlə başa çatması müvafiq ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasından 

funksional asılılıqdadır. Ticarət prosesinin təşkili, optimal  idarəedilməsi və alınan 

nəticələrin effektivlik səviyyəsinin yüksəldilməsi problemi artıq ənənəvi 

yanaşmaların səmərəli olmamasını və onlardan istifadənin yararsızlığını üzə 

çıxarmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatına keşid ənənəvi ixtisaslardan olan mütəxəssislərə tələbatı 

kəskin surətdə azaltmış, müasir yönümlü mütəxəssislərə yeni imkanlar açmışdır. 

  Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq bir sıra yeni-yeni 

sahələrə meyllər artmışdır. Belə ki, ticarətin inkişafı, istehsalın müasir istehsal 

fondları ilə silahlanması, beynəlxalq əlaqələrəin çoxtərəfli tənzimlənməsi və digər 

fəaliyyət sahələrinin inkişafı və müəyyən inkişaf istiqamətində yönəldilməsi üçün 

kommersiya fəaliyyətinin öyrənilməsi və onun tətbiq edilməsi müasir dövrün 

iqtisadi fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edir. 

Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Kommersiya fəaliyyəti istehsal olunmuş 

məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması zamanı görülən iş və xidmətlər 

başa düşülür. Yuxarıda deyilənlərdən kommersiya fəaliyyətinin necə geniş əhatəyə 

malik olduğunu müəyyən etmək çox da çətin məsələ deyil.  

Kommersiya istehsal prosesləri ilə yanaşı ticarətdə əlavə ticarət xidmətləri də 

yerinə yetirilir, belə ki, əmtəələrin alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsi alıcılara 
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xidmət üzrə müxtəlif əməliyyatlarla daha da genişlənir. Sivil ticarətdə məhz bu 

əlavə xidmətlər mahiyyət etibarilə onlara sərf olunan əməyin kütləsinə görə daha 

çox üstünlük təşkil edir. 

Kommersiya fəaliyyətinin strukturu çox mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Belə ki, 

onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün hər bir element tədqiq edilməlidir.  

Kommersiya işi ilə məşğul olan komersantlar bu fəaliyyəti həyata keçirmək 

üçün ümumi iqtisadi, hüquqi, sosial və siyasi elmlərdən dərin anlayışı olmalıdır. 

Onun digər elmlərlə əlaqəsi çox mühüm tədqiqat obyekti sayılır. 

 Kommersiya fəaliyyətinin nizamlanması dövlətin qəbul etdiyi hüquqi 

aktlarla həyata keçirilir. Bu aktlar əsasən kommersiya fəaliyyəti haqqında 

qanunlarda özünü büruzə verir və hər bir bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin buna 

əməl etməsini tələb edir.  

Тядгигатын информасийа базасы вя ишлянмяси методлары. Ölkədə bazar 

münasibətlərinin formalaşması istiqamətində həyata keçirilən sistemli islahatların 

müvəfəqiyyətlə başa çatması müvafiq ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasından 

funksional asılılıqdadır. Ticarət prosesinin təşkili, optimal  idarəedilməsi və alınan 

nəticələrin effektivlik səviyyəsinin yüksəldilməsi problemi artıq ənənəvi 

yanaşmaların səmərəli olmamasını və onlardan istifadənin yararsızlığını üzə 

çıxarmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatına keşid ənənəvi ixtisaslardan olan mütəxəssislərə tələbatı 

kəskin surətdə azaltmış, müasir yönümlü mütəxəssislərə yeni imkanlar açmışdır. 

Hal-hazırda bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq bir sıra yeni-yeni 

sahələrə meyllər artmışdır. Belə ki, ticarətin inkişafı, istehsalın müasir istehsal 

fondları ilə silahlanması, beynəlxalq əlaqələrəin çoxtərəfli tənzimlənməsi və digər 

fəaliyyət sahələrinin inkişafı və müəyyən inkişaf istiqamətində yönəldilməsi üçün 

kommersiya fəaliyyətinin öyrənilməsi və onun tətbiq edilməsi müasir dövrün 

iqtisadi fəaliyyətinin əsas hissəsini təşkil edir. 

Kommersiya fəaliyyəti istehsal olunmuş məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya 

çatdırılması zamanı görülən iş və xidmətlər başa düşülür. Yuxarıda deyilənlərdən 
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kommersiya fəaliyyətinin necə geniş əhatəyə malik olduğunu müəyyən etmək çox 

da çətin məsələ deyil.  

Тядгигатын елми йенилийи. Kommersiya istehsal prosesləri ilə yanaşı ticarətdə 

əlavə ticarət xidmətləri də yerinə yetirilir, belə ki, əmtəələrin alqı-satqı aktlarının 

həyata keçirilməsi alıcılara xidmət üzrə müxtəlif əməliyyatlarla daha da genişlənir. 

Sivil ticarətdə məhz bu əlavə xidmətlər mahiyyət etibarilə onlara sərf olunan 

əməyin kütləsinə görə daha çox üstünlük təşkil edir (əmtəələrin evlərə çatdırılması, 

texniki cəhətdən mürəkkəb əmtəələrin alıcının evlərində quraşdırılması, alıcalardan 

sifarişlərin qəbul edilməsi və s.) 

Тядгигатын практики ящямиййяти. Kommersiya fəaliyyətinin strukturu çox 

mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Belə ki, onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün hər bir 

element tədqiq edilməlidir.  

Kommersiya işi ilə məşğul olan komersantlar bu fəaliyyəti həyata keçirmək 

üçün ümumi iqtisadi, hüquqi, sosial və siyasi elmlərdən dərin anlayışı olmalıdır. 

Onun digər elmlərlə əlaqəsi çox mühüm tədqiqat obyekti sayılır. 

 Kommersiya fəaliyyətinin nizamlanması dövlətin qəbul etdiyi hüquqi 

aktlarla həyata keçirilir. Bu aktlar əsasən kommersiya fəaliyyəti haqqında 

qanunlarda özünü büruzə verir və hər bir bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin buna 

əməl etməsini tələb edir.  

 

 

 


