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Xülasə. Məqalədə sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin idarə-

edilməsinin təkmilləşməsində klaster yanaşmanin rolunun artirilmasi tədqiq 

olunmuşdur. Azərbaycanda klaster yanaşmanın xüsusiyyətləri araşdırılmış, 

neft klasterinə daxil olan bəzi istehsal sənayesi sahələrinin alış-satış 

əməliyyatlarının əlaqəsi öyrənilmişdir. 
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Abstract. The article studies the increasing the 

role of the cluster approach in improving the 

management of marketing activities of the 

industrial enterprise. The features of the cluster 

approach in Azerbaijan are analyzed and the 

relation between input-output operations of the 

various production fields included to the oil cluster 

is studied.  
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Резюме. В статье изучается вопрос о повы-

шении роли кластерного подхода в совер-

шенствовании управления маркетинговой 

деятельностью в промышленных предприяти-

ях. Проанализированы особенности кластерно-

го подхода в Азербайджане и изучена взаимо-

связь между операциями ввода-вывода различ-

ных отраслей нефтяного кластера. 

Ключевые слова: кластерный подход, марке-

тинг, матрица И. Ансоффа, нефтяная промыш-

ленность. 

 

1. Giriş 

Marketinqin idarəedilməsi prosesi 1) müəssisənin bazar imkanlarının analiz 

edilməsindən; 2) zəruri bazarın müəyyən edilməsindən; 3) marketinq kompleksinin 

işlənilməsindən və nəhayət 4) marketinq üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu 

prosesi sənaye müəssisələrində marketinqin idarəedilməsinə də tətbiq etmək olar. Marketinqin 

idarəedilməsi prosesinin 1-ci tədbiri, yəni müəssisənin bazar imkanlarının analiz edilməsi 

tədbiri əksər sənaye sahələri üçün ən mühüm tədbirlərdən biridir. Çünki hər bir müəssisənin 

istehsal etdiyi məhsul qısa bir müddətdə köhnələ bilər. Bazara yeni-yeni mallar daxil olur. 

Müasir dövrdə bazarda malların növləri elə sürətlə dəyişir ki, sənaye müəssisələri istehsal 

üçün texnoloji qurğuları istifadəyə verməyə belə vaxt çatdıra bilmirlər. Lakin elə sənaye 
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müəssisələri də var ki, onların istehsal etdiyi malların rəqabətliliyi üzun müddət saxlanıla 

bilər. Belə sənaye müəssisələrindən ən geniş yayılanı neft hasilatı və neft məhsulları istehsalı 

sənayesidir. Lakin bütün hallarda hər bir müəssisə özünün bazar imkanlarını mütəmadi analiz 

etməyə cəhd edir. Bəzi müəssisələr istehsal üçün yeni ideyalar və ya mövcud məhsullarının 

satışını genişləndirmək üçün yeni bazarlar axtarır. Yeni bazarların tapılması üçün ən geniş 

tətbiq edilən  metodlardan biri İ.Ansoff  şəbəkəsidir. İ.Ansoff matrisası satışın həcminin 

saxlanılması və ya artırılması  üçün tətbiq edilən dörd strategiyadan ibarətdir [5]. Birinci 

strategiya bazara daxilolma strategiyasıdır. Bu strategiya o halda tətbiq edilir ki,  müəssisə 

digər rəqiblərlə eyni malla bu bazara daxil olub, lakin bazara təklif edilən mallarla “tam 

doymuş” halda deyil və bazarda tələbat artandır. Məsələn, elə sənaye məhsulları var ki, 

onların bazarda artması ilə istehlak həcmi də artır. Hətta istehlak həcminin artması üçün 

istehsalçılar sosial marketinq metodlarından istifadə edirlər. Məsələn, diş pastasının 

istifadəsini artırmaq üçün əhalinin dişlərinə daha diqqətli olmasını təbliğ edirlər. Belə 

məhsullardan biri də neft məhsullarıdır. Tarixən neft məhsullarına olan tələb elə daxiliyanma 

mühərrikinin ixtirası ilə genişlənib. Əgər neft məhsullarının təklifi azalarsa, benzin və ya 

dizellə işləyən mühərrikli avtomobillərdən istifadə  həcmi də kəskin azala bilər. Atomobil 

bazarının genişlənməsi neft məhsulları bazarının genişlənməsi ilə ciddi şəkildə əlaqəlidir.  

 

2. Azərbaycanın neft klasterinə daxil olan sənaye müəssisələrinin marketinq 

xüsusiyyətləri 

Azərbaycanda neft klasterinə daxil olan sənaye müəssisələrinin bazara daxil olmasında 

ciddi problem yoxdur. Çünki klasterə daxil olan əksər müəssisələrin qarşılıqlı əlaqələri təmin 

edilib. Məsələn, neft klasterinin “nüvəsi”olan neft və qaz hasilatı sənayesində istehsal edilən 

xam neftin daxili bazarda satışı elə bu klasterə daxil olan neft ayırma müəssisəsi tərəfindən 

reallaşır. H. Əliyev adına BNEZ-nun emal etmək üçün satın aldığı neftin əsas hissəsi 

SOCAR-ın strukturuna daxil olan və neft hasilatı ilə məşğul olan Azneft İstehsalat Birliyi 

tərəfindən hasil edilir. SOCAR-ın daxil olduğu və xarici ölkələrin şirkətlərinin iştirakı ilə 

hasil edilən xam neftin böyük bir hissəsi isə xarici bazarlara ixrac edilir. Hər iki bazar “tam 

doymamış” bazardır. Hər iki bazarda neftın təklif həcminin artması istehlakı müəyyən qədər 

artıra və bazarı genişləndirə bilər. Bu xüsusiyyətlər Şəkil 1-də aydın görünür. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda istehsal edilən xam neftin yalnız 25%-ə qədəri SOCAR 

tərəfindən hasil edilir. Hasil edilən xam neftin 75%-dən çox hissəsi xarici şirkətlərin iştirakı 

ilə hasil edilir. SOCAR-ın hasilat həcminin son 10 ildə ciddi dəyişməməsi onun daxili bazarda 

tamamilə möhkəmlənməsindən xəbər verir. SOCAR-ın hasil etdiyi xam neft emal üçün 

istifadə olunur və dünya bazarında neft bazarının konyukturasının hər hansı istiqamətdə 

dəyişməsindən asılı olmayaraq, neft emalı müəssisələri dayanıqlı xammalla təmin olunurlar. 
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Şəkil 1. Azərbaycanın neft klasterinə daxil olan bəzi istehsal sənayesi sahələrinin alış-satış 

əməliyyatlarında əlaqəsi. 

 

Neft hasilatı və emalı müəssisələrində qarşılıqlı əlaqənin belə güclü olması klaster 

yanaşmasının üstünlüklərini sübut edir [2, 4]. Klaster yanaşması əsasında neft hasil edən 

Azneft İstehsalat Birliyi xam neftin satışını təmin etmək üçün yeni bazar axtarışında olmur. 

Azərbaycanda neft hasilatının dinamikası Şəkil 2-də verilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 2. Azərbaycan Respublikası üzrə neft hasilatının dinamikası, mln. ton  

(ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. http://www:stat.gov.az.) 
 

Hasilat sənayesi ilə emal sənayesi arasındakı klaster əlaqələri müəssisədə korporativ 

səviyyədə həyata keçirilən marketinq fəaliyyətində rəqiblərə qarşı hər hansı tədbirlərin 

görülməsi planını istisna edir. Adətən rəqiblərin olduğu bazarda müəssisə öz rəqiblərini 

zəiflətmək və bazara daha dərindən daxil olmaq üçün müxtəlif mahiyyətli proqramlar tərtib 
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edir. Belə proqramlar bəzi hallarda ciddi maliyyə resursları təşkil edir. Əksər hallarda bu 

tədbirlərə kənarda “köməkçilər” kimi ictimai təşkilatlar da cəlb edilir. Məsələn, bazarda 

bir-biriilə rəqabət aparan iki sənaye müəssisəsi varsa, onda onlar bazarda üstünlüyü ələ 

almaq üçün digərlərinə qarşı KİF-dən və ya ekoloji təşkilatlardan istifadə etməyə cəhd 

edirlər. Azərbaycanda neft klasterinə daxil olan hasilat və emal sənayesi müəssisələri eyni 

təşkilati-hüquqi şirkətin-SOCAR-ın tərkibinə daxil olduqlarından onların bazarda hər hansı 

rəqibləri olmadığından rəqiblərə qarşı mübarizə də mövcud deyil. 

 

 
 

Şəkil 3. Azərbaycan Respublikası üzrə qaz hasilatının dinamikası, mlrd. m3 

(ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. http://www:stat.gov.az.) 

 

Təqribən oxşar vəziyyət qaz hasilatı və kimya sənayesi ilə bağlıdır. Azərbaycanda 

əhalinin və sənaye müəssisələrinin istehlak etdiyi qaz ölkəmizdə hasil edilir. Başqa sözlə 

desək, hasil edilən qazın bir mühüm bazarı da ölkədədir. Bu bazar da bir müəssisənin-

SOCAR-ın təbii inhisarındadır. Belə bazarın da genişlənməsi istehlak həcmini artıra bilər. 

Bu bazar rəqiblərsiz olan bazardır və neft –qaz klasterinə daxil olan bazardır. Belə 

bazarların üstünlüyü onun sabitliyindədir. 2016-cı ilin məlumatlarına əsasən SOCAR-ın 

hasil etdiyi qazın həcmi ümumi qaz hasilatının cəmi 20% təşkil edir. Lakin son 10 ildə 

SOCAR-ın hasil etdiyi qazın həcminin ciddi dəyişməməsi bazarın dayanıqlılığından xəbər 

verir. Yerli ehtiyacların ödənilməsindən sonra Azərbaycanda hasil edilən qazın  böyük bir 

hissəsinin (təqribən 80%) ixrac edilməsi dünya bazarında da SOCAR-ın mövqeyinin 

dayanıqlı olmasını göstərir. Belə ki, SOCAR-ın həm xam neft ixracı ilə, həm də qaz ixracı 

ilə daxil olduğu bazarlar, məsələn Gürcüstanda, Ukraynada, Yunanıstanda, Bolqariyada, 

Türkiyədə, İsraildə  və sair ölkələrin bazarları neft məhsulları ilə “tam doymuş” bazarlar 

deyil və bu bazarlarda SOCAR-ın rəqabətqabiliyyətliliyinə ciddi təhlükə yoxdur.   

Müəssisənin bazar imkanlarının tədqiq edilməsi üçün İ.Ansoff tərəfindən təklif 

edilən ikinci strategiya bazar sərhədlərinin genişləndirilməsi və məhsul üçün yeni 

bazarların yaradılmasıdır. Deməli, sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin 

idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsində mövcud bazarlara daxil olmaqla və orada 

möhkəmlənməklə yanaşı, yeni bazarların və ya bazar seqmentlərinin yaradılması da 
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vacibdir. Bu fəaliyyətin yerinə yetirilməsində üç variant mümkündür. Birincisi, artıq 

mövcud olan mal və ya xidmət texnoloji inkişafla daha geniş alıcı kütləsi üçün öz tətbiqini 

tapdığından onun istehsalçısı üçün yeni bazarlar yaranmış olur. İkinci variant artıq mövcud 

olan məhsulun daha geniş alıcı kütləsi üçün əlçatan olmasıdır. Bu halda da məhsulun yeni 

bazarları fomalaşmış olur. Əlbəttə, burada marketinqin əsas vəzifəsi əhalinin gəlirlərinin 

həmişə diqqətdə saxlanılması ilə bağlıdır. Bazarın genişlındirilməsi nəzərdə tutulursa, onda 

o ərazilərdə əhalinin gəlirlərinin nəzərə alınması vacibdir. Məsələn, bahalı kompüterlərin 

satışının əhalinin gəlirlərinin yüksək olmadığı regionlarda nəzərdə tutulması uğursuzluqla 

nəticələnə bilər. Yaxud bahalı şampun və ya bahalı ətirlərin əhalinin gəlirlərinə 

uyğunlaşdırılması bu müəssisələrin, həmçinin satış üzrə vasitəçilərinin uğurlu fəaliyyətini 

təmin edə bilər. Neft sənayesi müəssisələri də bazarın genişlənməsində əhalinin gəlirlərini 

və istehlak həcmini nəzərə almalıdır. Məsələn, Gürcüstanda SOCAR-ın emal zavodunun 

yaradılmasını uğurlu hesab etmək olar. Belə ki, istehsal edilən neft məhsulları ilə SOCAR 

Gürcüstanın neft məhsulları  bazarında aparıcı və rəqabət üstünlüyü olan şirkətə  çevrildi. 

Lakin digər sənaye sahələrində olduğu kimi neft məhsulları istehsalı sahəsində də 

texnologiya sürətlə inkişaf edir. Ölkələr ekoloji təhlükəsizliklə bağlı yeni-yeni tələblər 

müəyyən edirlər. Neft məhsullarının mühüm hissəsini  istehlak edən avtomobil sənayesinin 

də sürətli  inkişafı neft məhsullarının keyfiyyətinə ciddi tələblər qoyur. Belə olan halda 

müəssisənin bazara yeni məhsul çıxarması ilə bazarın genişlənməsinə səy göstərməsi 

çətinləşir. Məsələn, A-95 və ya A-98 benzinin keyfiyyəti A-92 benzinin keyfiyyətindən 

daha yüksəkdir. Lakin SOCAR bu benzinlərin istehsalını dayandırdığından Azərbaycan 

bazarında bu məhsullar üzrə bazar seqmentinqə SOCAR-ın rəqabət üstünlüyü yoxdur. Əgər 

yaxın zamanlarda avtomobil sənayesində ciddi inkişaf olarsa və A-95 ilə A-98 benzininə 

tələb çoxalarsa SOCAR bu məhsulların istehsalına çalışmalıdır. Əks halda, sərbəst rəqabət 

şəraitində Azərbaycan bazarda öz üstün mövqeyini əldən verə bilər. Əlbəttə, neft 

hasilatında SOCAR-ın üstün mövqeyi neft klasterində və neft məhsulları bazarında 

SOCAR-ın rəqabət üstünlüyünə şərait yaradır. Lakin bütün hallarda SOCAR  dünya 

bazarında ümumi inkişaf trendini nəzərə alaraq yeni məhsulların istehsalına diqqət 

yetirməli və həm Azərbaycan  bazarında, həm də Gürcüstan bazarında üstünlüyünü əldən 

verməməlidir. Digər tərəfdən, xam neftdən alınan yüzlərlə çeşit məhsullar əvəzinə mövcud 

emal zavodlarında cəmi bir neçə adda məhsul istehsalı iqtisadi cəhətdən səmərəli deyil. 

Nəzərə alsaq ki,  neft məhsullarının ixracı getdikcə azalır, onda hasil edilən neftdən 

istifadənin səmərəliliyi ilə bağlı bəzi suallar yaranır. Dövlət Gömrük Komitəsinin 

məlumatlarına əsasən, 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında  xarici ölkələrə 1 milyard 387,4 

milyon dollar dəyərində 3,4 milyon ton xam neft göndərilib. Bu, ümumi ixracın  83,9%-ni 

təşkil edib.  2016-cı ilin yanvar-fevral aylarında xam neftin  ümumi ixracdakı payı 76,8% 

olub. Eyni zamanda 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə xam neftin ixracı dəyər 

ifadəsində 47,5% artıb, miqdar ifadəsində isə 8,9% azalıb. Xam neftdən sonra  ixracda 
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mühüm çəkiyə malik olan neft məhsullarıdır. 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında ixrac olunan 

neft məhsullarının dəyəri 46,3 milyon dollar olub.  2016-cı ilin yanvar-fevral ayları ilə 

müqayisədə neft məhsullarının ixracı 26,5% azalıb. Neft məhsullarının ixracı qaz ixracından 

çoxdur. 2017-ci ilin ilk iki ayında ixrac olunan qazın dəyəri 39,4 milyon dollara bərabər olub. 

Neft məhsullarından fərqli olaraq təbii qazın ixracı artıb. 

Hər bir ölkə özünün şirkətlərinin digər ölkələrdə daha geniş bazara malik olmasına 

müxtəlif yollarla imkan yaratmağa çalışır. SOCAR transmilli şirkət kimi fəaliyyət göstərməyə 

geniş  potensialı olan ciddi  dövlət şirkətidir.  Onun digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən törəmə 

müəssisələri xam neftin və istehsal edilən neft məhsullarının satışı və paylanmasını həyata 

keçirərək bazarın coğrafi genişlənməsini təmin edir. Azərbaycanın neft klasterinə daxil olan 

digər sənaye müəssisələrinin də ixrac potensialı genişdir. Məsələn, Azərbaycanın neft 

klasterinə daxil olan Azərkimya İstehsalat Birliyinin xammal ehtiyatı davamlı olduğundan 

onun ixrac potensialını inkişaf etdirmək üçün imkanlar genişdir. Lakin təəssüf ki, bu 

imkanlardan hələ tam istifadə edilmir. 

Müəssisənin bazar imkanlarının analizi üçün mühüm addımlardan biri də istehsal 

mallarının diversifikasiyasıdır. Diversifikasiya metodu bazarda hər hansı bir məhsulun 

qiymətində kəskin azalmalar olduqda və ya hər hansı bir məhsul seqmenti üzrə müəssisənin 

rəqabət üstünlüyü əldən veriləndə digər malla vasitəsilə müəssisənin davamlı mənfəət əldə 

etməsinə imkan yaradır. Müəssisənin mənfəəti  bir məhsuldan gələn gəlirlərdən asılı olmur.   

 

Cədvəl 1. Azərbaycanın bəzi kimya məhsullarının ixrac dinamikası 

 

 Kimyəvi üzvi 

birləşmələr  

(min ABŞ dollar) 

Gübrələr  

(min ABŞ dollar) 

Plastik kütlələr 

(plastmass) və 

onlardan hazırlanan 

məmulatlar  

(min ABŞ dollar) 

Kauçuk, rezin və 

onlardan hazırlanan 

məmulatlar 

 (min ABŞ dollar) 

1995 8416.2 1344 10602.6 3035.9 

1996 11208.7 134.8 23294.5 3362.4 

1997 9265.8 1074.6 17996.5 4488.4 

1998 5295 178.6 8115 3871.1 

1999 6624.5 423.9 12551 568.6 

2000 9902.5 65 20020.7 503.6 

2001 6739.5 380.2 13165.3 655.9 

2002 11252.6 131.5 22363 728.9 

2003 12242.8 102.4 33950.5 164 

2004 20957.4 10.2 67073.4 279 

2005 25106.8 0 71658.6 210.9 

2006 28283.4 1.3 99869.9 693.9 

2007 21353.5 26.7 70898.5 558.3 

2008 63693.3 689.4 123096 685.2 

2009 19551.7 554.6 60722.5 60.6 
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2010 33279.8 18 84509.5 154.6 

2011 53221.3 414.9 123892.6 128.4 

2012 39719.2 618.2 108827.2 161.7 

2013 34704.7 354.4 122103.7 511.8 

2014 49458.8 967.3 156979.3 302.2 

2015 59931.7 1859.7 112451.5 518.5 

2016 43070.2 2415.5 98980.9 674.4 

 
Qeyd: ARDSK-nin məlumatları əsasında tərtib edilib.http://www:stat.gov.az. 

 

Sənaye müəssisəsində istehsal diversifikasiya olunmalı və asanlıqla əvəzlənə bilən bir 

neçə məhsul istehsal olunmalıdır. Belə olan halda müəssisə, bazarın konyukturasından asılı 

olaraq, rəqabətə dözümlü malın istehsalına başlaya bilər. Neft klasterinə daxil olan 

müəssisələrdə də istehsal olunan malların diversifikasiyasına xüsus diqqət yetirilir. Klasterin 

bütövlükdə diversifikasiyası ilə yanaşı, ona daxil olan müəssisələrin də hər birində daxili 

diversifikasiya həm bütövlükdə klasterin müstəqilliyini və rəqabətə dözümlülüyünü təmin 

edir, həm də ölkənin idxal mallarından ciddi asılılığını aradan qaldırılaraq Azərbaycanın neft 

klasterində diversifikasiya  imkanları da normal vəziyyətdə qiymətləndirilə bilər. Lakin onun 

inkişaf etdirilməsinə müəyyən qədər ehtiyac var. Xüsusilə, neft klasterində ən zəif həlqə olan 

neft maşınqayırma sənayesində diversifikasiya arzu olunan səviyyədə deyil. Cədvəl 2-dən 

göründüyü kimi, Azərbaycanın neft maşınqayırma sənayesi ölkə üçün zəruri olan neft 

avadanlıqlarının və maşınlarının istehsalında rəqabətqabiliyyətli deyil. İstehsal həcmi o qədər 

də yüksək deyil. Azərbaycanın neft maşınqayırma sənayesinin keçən əsrin 70-80-ci illərindəki 

istehsal potensialından lazımınca istifadə edilmir.  Azərbaycanın bütün neft maşınqayırma 

sənayesinin istehsal dövriyyəsi həcmi 2014-cü ildə cəmi  23, 6 milyon manat olması faktı da 

bu müəssisələrin ümumi gücünün yüksək olmadığını sübut edir.  

 

Cədvəl 2.Neft maşınqayırma zavodları və onlara xidmət edən layihə İnstitutlarının  

əsas göstəriciləri (2014) 

 

 

Zavodun adı 

Y
ar

an
m

a 

ta
ri

x
i 

ər
az

is
i 

(h
a)

 

İş
çi

lə
-r

in
 

sa
y

ı 

(n
əf

ər
) İstehsal etdiyi 

məhsul növü 

İxrac etdiyi 

məhsular 

İxrac 

etdiyi 

ölkələr 

İstehsal 

dövriyyəsinin 

həcmi 

 (min azn) 

Bakı neft 

maşınqayırma zavodu 

 19,6 600 fontan armaturları; 

qazma rotorları; 

siyirtmələri 

fontan 

armaturları; 

kəmər başlıqları 

Ukrayna  

Rusiya 

5561,5 

“Bakı fəhləsi” 

maşınqayırma zavodu 

1900 16 380 mancanaq;  

qaldırıcı kranlar;  

qazma aqreqatları 

mancanaq; 

AZİNMAŞ 80 

qurğusu 

Qazaxıstan 1971,2 

Suraxanı 

maşınqayırma zavodu 

1926 11,3 368 dərinlik nasosları;  

qaz-lift klapanları; 

pakerlər 

dərinlik 

nasosları; 

pakerlər 

Rusiya 

Qazaxıstan 

5000,4 

Sabunçu Elmi-

İstehsalat Birliyi 

1914 9,2 236 metal 

konstruksiyalar; 

körpülər üçün metal 

özüllər; işıq dirəkləri 

- - 3010,0 

http://www:stat.gov.az
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B.Sərdarov adına 

maşınqayırma zavodu 

1926 37 210 siyirtmələr; 

dönən kranlar; 

fontan armaturlar; 

manifold qurğusu 

manifold 

qurğusu 

Rusiya 2004,40 

Zabrat maşınqayırma 

zavodu 

1921 4,6 118 buruq qüllələri; 

özüllər; 

metal konstruksiyalar 

qüllə özülləri Rusiya 968,2 

Bakı neftqazmədən 

avadanlıqları zavodu  

1967 1,6 70 neft avadanlıqlarının 

təmiri və servisi; 

avtoçənlər, 

borudaşıyan xüsusi 

qoşqular; 

nasos avadanlıqları 

- - 398,5 

Balaxanı 

maşınqayırma zavodu  

1900 3 84 qazma baltaların və 

alətlərin istehsalı;  

boru tutucular; 

metçiklər; 

kolokovlar; 

baltalar; 

karbiratorlar; 

frezervlər  

- - 1985,8 

Səbail maşınqayırma 

zavodu  

1906 1,7 50 neft mədən 

alətlərinin və 

elevatorların 

istehsalı; 

 

- - 880,50 

Azərbaycan Elmi 

Tədqiqat və Layihə 

Konstruktor Neft 

Maşınqayırma İnstitutu 

(AZİNMAŞ) 

1931 4 70 neft maşınqayırması 

alət və avadanlıqları 

qazma qurğusu Birləşmiş 

Ərəb 

Əmirliyi 

557,0 

Azərbaycan 

Maşınqayırma 

Texnologiya İnstitutu 

1961 6,0 70 mufta - - 1178,70 

“Neftmaş” Xüsusi 

Konstruktor Bürosu 

1966  25 yeraltı neft 

avadanlıqlarının 

layihələndirilməsi; 

pakerlər; 

klapanlar; 

dərinlik nasoslarının 

təmiri; 

fontan quyuları üçün 

xüsusi kompleks 

hissələrin 

hazırlanması 

pakerlər; 

klapanlar; 

neft-qaz 

quyuları üçün 

xüsusi alətlər; 

neft 

avadanlıqlarının 

hissələri 

Rusiya 45,30 

“Azərdövlətmaşlayihə” 

İnstitutu  

1968  22 İnstitut layihə işləri 

ilə bağlı xidmətləri 

təklif edir 

- - m/y 

 
Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

 

3. Sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsi 

Müxtəlif sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin idarəedilməsinin analizi bunu 

deməyə əsas verir ki, istənilən sənaye müəssisəsində marketinq fəaliyyətinin təşkili bir neçə 

mərhələnin həyata keçirilməsini tələb edir: 1) marketinqin idarəedilməsi strukturunun 

formalaşması; 2) marketinq ixtisası üzrə müəyyən bilik və bacarıqlara malik olan kadrların 

seçilməsi; 3) marketinqin idarəedilməsi sistemində vəzifələrin, hüquqların və məsuliyyətin 

dəqiq bölüşdürülməsi; 4) marketinq xidməti əməkdaşlarının səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitin 

yaradılması; 5) marketinq xidmətini həyata keçirən bölmə ilə müəssisənin digər bölmələri 

arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi [3]. Müxtəlif sənaye müəssisələrində marketinq 
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fəaliyyətinin idarəedilməsinin müqayisəli təhlili göstərir ki, sənaye müəssisələrində marketinq 

fəaliyyətini həyata keçirən müvafiq qurum müxtəlif prinsiplər əsasında yaradıla bilər. Bu 

prinsipləri belə qruplaşdırmaq olar: 1) marketinq fəaliyyəti qarşısına qoyulan funksiyalar 

əsasında; 2) fəaliyyətin coğrafiyası əsasında; 3) bazara çıxarılması nəzərdə tutulan mal və 

xidmətlərin növü əsasında; 4) istehlak bazarı əsasında.  Bu prinsiplər əsasında yaradılan 

qurum bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə malik ola bilər. Belə ki, bu qurumlar müvafiq olaraq 

1) funksional; 2) coğrafi; 3) əmtəə; 4) bazar təyinatlı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə üstünlük 

verə bilərlər.   

Azərbaycanın neft klasterinə daxil olan bəzi müəssisələrdə hər üç səviyyədə, yəni 

korporativ, biznes və funksional səviyyədə marketinq fəaliyyətinin müqayisəli analizi deməyə 

əsas verir ki, istehsal vasitələri istehsal edən və ya hər hansı bazar seqmentində monopolist 

üstünlüyə malik olan, xüsusilə təbii monopolist kimi dövlət tərəfindən dəstəklənən sənaye 

müəssisələrində marketinq fəaliyyəti gündəlik tələbat malları istehsal edən  və ya azad rəqabət 

mühitli bazarda fəaliyyət göstərən müəssisələrdən fərqli olur. Xüsusilə, sənaye klasterinə 

daxil olan müəssisələrdə marketinq fəaliyyəti son istehlakçının tələbatının ödənilməsinə 

yönəlmədiyindən onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi xeyli çətindir [1, 6]. 

Nəticə. Müqayisəli araşdırmalar göstərir ki, sənaye müəssisələrində marketinq 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksək olmaması bir neçə səbəblə bağlıdır. Birincisi, belə 

müəssisələrdə rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsi məqsədi daşıyan inkişaf strategiyası əksər 

hallarda olmur. Bu da onunla bağlıdır ki, istehsal vasitələri istehsal edən sənaye 

müəssisələrində əsas alıcı belə istehsal vasitələrindən istifadə edən sənaye müəssisələridir və 

ayrı-ayrı fiziki şəxslər deyil. İkincisi, belə müəssisələr hətta mülki vətəndaşlar üçün  

məhsullar istehsal edən hallarda belə marketinq yanaşmasından istifadə etmirlər. Çünki əksər 

hallarda belə müəssisələr dövlətin xüsusi nəzarətində olur və onların fəaliyyəti birbaşa 

istehlakçının tələbatının ödənilməsinə yönəlmir. Üçüncüsü, sənaye müəssisələrinin 

modernləşməsində adətən ətalət mövcud olur. İstənilən sənaye müəssisəsində hər hansı yeni 

məhsulun kütləvi istehsalı bu məhsulun yaradılmasından bir müddət sonra baş verdiyindən 

yaradıcılıq gecikmiş olur. Ona görə də kreativ gəncliyin sənaye müəssisələrində toplaşması 

bir qədər mümkün olmur. Belə kadr axını sənaye müəssisələri üçün xasdır. Dördüncüsü,  

sənaye müəssisələrində idarəçiliklə bağlı istənilən qərar müxtəlif səviyyəli razılaşmalar tələb 

etdiyindən onun çevik yerinə yetirilməsi mümkün olmur. Bu isə marketinq fəaliyyətində 

zamanın və beləliklə, bazarda faydalı inkanların itirilməsinə səbəb olur. Beşincisi, sənaye 

müəssisələrində bütün bölmələrin inkişafla bağlı maraqlarının üst-üstə düşməməsi. 

Müəssisədə hətta elə bölmələr ola bilər ki, məhsulun keyfiyyəti, bazar seqmentinin seçilməsi 

və sair məsələlər onları maraqlandırmasın. Altıncı, marketinq fəaliyyətinin məqsədi ilə reklam 

fəaliyyəti arasında əlaqələrin və ya razılaşmaların lazım olan səviyyədə olmaması və sair.  

Araşdırmalar göstərir ki, bəzi hallarda, sənaye müəssisələrində həm marketinq 

xidməti, həm də satış üzrə şöbələr fəaliyyət göstərir. Əksər hallarda isə satış üzrə şöbələr 
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fəaliyyət göstərdiyi halda marketinq xidməti yoxdur. Bu onu göstərir ki, əksər sənaye 

müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin mahiyyəti ya tam şəkildə mənimsənilməyib, ya da bu 

xidmətin səmərəli həyata keçirilməsi üçün kadr potensialı yoxdur. Tədqiqata cəlb edilən 

sənaye müəssisələrin əksəriyyətində marketinq xidmətinin, satış şöbələrinin, maddi-texniki 

təchizat şöbələrinin, hətta reklam şöbəsinin  ayrı-ayrılıqda mövcud olması və ya marketinq 

xidmətinin vəzifələrinin axırıncı üç şöbə tərəfindən yerinə yetirilməsi belə sənaye 

müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin səmərəli olmayacağına əvvəlcədən zəmanət verir.  

Belə müəssisələrdə marketinq fəaliyyəti və onun qarşısında duran vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi yalnız kağız üzərində qalır.  
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