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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda tikinti materialları bazarında kommersiya 

münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini şərtləndirən amillər tədqiq olunmuş və 

onların sxemi verilmişdir. Bu məqsədlə tikinti materialları bazarında 

kommersiya münasibətlərinin xüsusiyyətləri, formalaşması prosesləri təhlil 

edilmişdir.  
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Abstract. The article studies the factors that cause 

the improvement of the commercial relations in the 

market of building materials in Azerbaijan and the 

scheme of these factors is given. The existing 

mechanisms and elements of commercial relations in 

the building materials market are analyzed with this 

purpose.  
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Резюме. В статье исследованы факторы, обус-

лавливающие совершенствование коммерческих 

отношений на рынке строительных материалов в 

Азербайджане и дана схема этих факторов. С 

этой целью анализированы существующие меха-

низмы и элементы коммерческих отношений на 

рынке строительных мaтериалов. 
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1. Giriş 

Tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin zaman kəsiyində yenidən 

baxılması və təkmilləşdirilməsi zərurəti ortaya çıxır. Şübhəsiz, bazar iştirakçılarının 

əksəriyyəti uzunmüddətli və sabit əməkdaşlıq münasibətlərinə daha çox önəm verirlər. Amma 

sabit və səmərəli əməkdaşlığın ömrü heç də bütün hallarda bazar iştirakçılarından asılı 

deyildir. Bazar iqtisadiyyatı daim yenilənir, yeni tendesiyalar yaranır, yeni tələblər formalaşır, 

tələb və təklif arasında disbalans yaranır, istehsal olunan məhsulların və tikinti materiallarının 

istehsal və təsərrüfat xərcləri dəyişdikcə bazar qiymətlərinin yenidən formalaşdırılması və 

tənzimlənməsi lazım gəlir və bütün bunlar geniş həcmli kommersiya münasibətlərinin 
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formalaşdırılmasını və balanslaşdırılmasını şərtləndirir. Kommersiya münasibətlərinin əsas 

məqsədi kommersiya fəaliyyəti çərçivəsində nəzərdə tutulan vəzifənin öhdəsindən maksimum 

səmərəli gəlməkdən ibarətdir. Bunun üçün bazarda yaranmış mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq 

müvafiq qərarların vaxtında qəbul edilməsi, tərəfdaşlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələrin və 

münasibətlərin qurulması, müqavilələrin rolunun artırılması və tərəfdaşlarla imzalanmış 

müqavilələrə ciddi əməl edilməsi, marketinq tədqiqatları əsasında bazar konyukturunun 

öyrənilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi, mal göndərənlərlə mal alanlar arasında uzunmüddətli 

təsərrüfat-kommersiya əlaqələrinin qurulması, ayrı-ayrı əməliyyatların avtomatlaşdırılması 

vasitəsilə kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və s. vəzifələrin öhdəsindən 

gəlmək lazımdır [1, s.6]. Tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərin 

yenilənməsi, təkmilləşdirilməsi kompleks yanaşmanı və ardıcıl tədbirlərin görülməsini 

şərtləndirir. Belə ki, kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlər, şübhəsiz, ilk növbədə 

mövcud tikinti materiallaı bazarında özlərinin iqtisadi maraqlarının qorunmasına və bazar 

iştirakçılarının hər biri üçün həyata keçirilən kommersiya əməliyyatlarının cəlbediciliyinin 

təmin edilməsinə səy göstərirlər. Ümumiyyətlə, kommersiya münasibətlərinin əsas hədəfi və 

məntiqi sonluğu kommersiya fəaliyyətindən proqnozlaşdırılan gəlirin əldə edilməsi və 

ənənəvi münasibətlərin möhkəmləndirilməsi ilə bərabər, yeni münasibətlərin, yeni 

partnyorların, yeni tərəfdaşların tapılmasıdır. Hər bir bazar subyekti öz fəaliyyətinin 

şaxələndirilməsinin qayğısına qalmalı və bu problemi həll etməlidir. Bunun üçün bazar 

iqtisadiyyatı mexanizmləri əsas göstərilməklə ticarət texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, bu 

texnologiyaların yeni elementlərinin işlənib hazırlanması, kommersiya münasibətlərinə təsir 

edən alət və mexanizmlərin yenilənməsi, tikinti materialları bazarının mal mübadiləsi 

potensialının yüksəldilməsi, alqı-satqı əməliyyatlarının səmərəliliyinin maksimum artırılması 

vacib şərtlərdəndir.  

 

2. Tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin problemlərinin 

mahiyyəti və xüsusiyyətləri 

Ümumiyyətlə, müasir dövrdə tikinti təşkilatları, ilk növbədə tikinti materialları istehsal 

edən müəsisələri öz fəaliyyətlərində innovativ mexanizmlərə və innovativ strategiyalara 

üstünlük verməyə məcburdurlar [4]. Əks halda, tikinti materiallari müəssisəsinin innovativ 

mexanizmlərlə gücləndirilməsi, tikinti materialları bazarı iştirakçılarının kommersiya 

münasibətlərinin effektiv təmin edilməsi məqsədi ilə innovasiya funksiyalarının tətbiqi 

çətinləşə bilər və nəticədə kommersiya münasibətlərinin səmərəliliyi azalar, kommersiya 

fəaliyyəti subyektləri arasında əlaqələr zəifləyər, mal mübadiləsi aşağı düşər və s. Tikinti 

materiallaı bazarında kommersiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əsas 

amillərinlə, tikinti materialları sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətini rəqabət qabliyyətinin 

artırılması arasındakı bağlılıq diqqət çəkir [6]. Bu halda, ilk növbədə tikinti materialları 

bazarında kommersiya münasibətlərinə təsir edən faktorların əsasən rəqabət qabliyyətlilik 
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amilindən çıxış etməsi diqqət çəkir. Belə ki, rəqabət qabiliyyəti xüsusiyyətlərinə malik 

olmayan bazar mexanizmləri və digər praktiki kommersiya alətləri, şübhəsiz rəqabətə tab 

gətirə bilməz və tezliklə sıradan çıxar. Və yaxud, kommersiya fəaliyyətini təkmilləşdirilməs 

prinsiplərinin və metodlarının seçilməsi zamanı fəaliyyət sahəsini özəllikləri ilə bərabər eyni 

zamanda kommersiya fəaliyyə dairəsində dövr edəcək mal və materiallarin etibarlı və yüksək 

potensiala malik istehsalçı-göndərənlərin optimal müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir [3]. Eyni zamanda kommersiya fəaliyyəti proseslərində zəruri olan kommersiya 

münasibətlərinin tərəflərin maraqları çərçivəsində formalaşdırılması və tənzimlənməsinə ciddi 

önəm verilməlidir. Məsələn, ayrı-ayrı tikinti materiallarının kommersiya fəaliyyətinə cəlb 

edilməsi və bununla əlaqədar olaraq kommersiya münasibətlərinin formalaşdırılması üçün bir 

çox problemlərin və effektiv münasibətlərin qurulması üçün zəruri olan elementlərin nəzərə 

alınması vacibdir. Bunun üçün malın və yaxud konkret materialın tikinti materialları 

bazarında dövriyyəyə cəlb edilməsi və kommersiya fəaliyyətinə daxil olunması 

mexanizmlərinin daha çox diqqət mərkəzində saxlanılması və onun tikinti materialları 

bazarında hərəkətinin effektivliyinin müəyyənləşdirilməsi vacib şərtlərdəndir. Tikinti 

materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin daha konstruktiv formalarının inkişaf 

etdirilməsi son nəticədə bütün bazar iştirakçılarının uğurlu fəaliyyətinin əsas şərtlərindən biri 

kimi baxılmalıdır [8]. Kommersiya münasibətləri çoxlu sayda elementlərin, subyektlərin və 

qarşılıqlı fəaliyyətin məcmusundan formalaşır. Bununla əlaqədar olaraq analitik təhlillərin 

aparılması, kommersiya münasibətlərinə təsir edən amillərin öyrənilməsi və 

dəyərləndirilməsi, kommersiya fəaliyyətinin təşkilində bütün bunların sistemli şəkildə 

baxılması mühüm zərurət kimi çıxış edir. Bu proseslərdə kommersiya münasibətlərinin 

təşkilati-iqtisadi aspektlərinin kompleks baxılması və qiymətləndirilməsi də xeyli əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə ki, kommersiya münasibətlərinin əhatə etdiyi sahələrdə və tikinti materialları 

bazarının bütün seqmentləri üzrə mühüm amillərin bir birinə təsirinin baxılması, xüsusilə 

kommersiya əməliyyatlarının daha rentabelli və gəlirli olmasını təmin edən münasibətlərin 

formalaşdırılması kommersiya münasibətlərinə daxil olan tərəflərin hər birinin 

adekvatlığından və mövcud vəziyyətə optimat münasibətlərindən asılıdır [6]. Tikinti təşkilatı, 

o cümlədən tikinti materialları müəssisəsi öz fəaliyyəti dövründə mürəkkəb proseslərlə üzləşir 

və müəssisənin etibarlığının obyektiv qiymətləndirilməsi, müəssisənin əsas fəaliyyət 

istiqamətlərinin mexanizmlərinin optimallığının müəyyənləşdirilməsi, müəssisənin qarşıya 

qoyduğu streteji hədəflərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə tətbiq olunan alət və vasiələrin 

səmərəliliyinin təmin edilməsi lazım gəlir. Tikinti materialları müəssisələri istehsal etdikləri 

materialların uğurlu bazar tsiklindən və bilavasitə bazar dövriyyəsindən birbaşa asılıdır.  

Kommersiya münasibətlərinin dərinləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması, bu 

münasibətlərin təkmilləşdirilməsi proseslərində tikinti materialları müəssisələrinin və yaxud 

sırf məqsəd kimi bu tip materiallarının satışı üçün yaradılmış kommersiya müəssisələrinin, 

firma və kompaniyalarının, holdinqlərin, menecment heyətinin peşəkarlıq səviyyəsi və 

bacarığı da mühüm amillərdəndir. Məhz bu amilin yüksək olduğu təqdirdə tikinit materialları 
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bazarında olan vəziyyətin kompleks öyrəniləməsi, baxılması, müəssisənin istehsal etdiyi 

tikinti materiallarının sərfəli şərtlərlə kommersiya əməliyyatlarına cəlb edilməsi, müəssisənin 

bu sahədə strateji hədəflərini reallaşdırılması daha çox asan başa gələ bilər.  

 

3. Müasir şəraitdə tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin 

təkmilləşdirilməsi amilləri 

Məlumdur ki, tikinti materialları bazarlarının və kommersiya münasibətlərinin 

balanslaşdırılmasına və inkişafına mane olan amillərin ümumiləşdirilməsi və öyrənilərək 

adekvat tədbirlərin görülməsi kommersiya fəaliyyəti mexanzimlərinin daimi olaraq 

təkmilləşdirilməsini tələb edir. Bu heç də asan məsələ deyildir, belə ki kommersiya 

münasibətlərinin effektivliyinə təsir edən amillər sırasında iqtisadi amillərlə yanaşı, xeyli 

sayda subyektiv amillər də mövcuddur [7]. Belə ki, tikinti materialları müəssisəsi və yaxud 

kommersiya fəaliyyəti subyekti regional səviyyədə iqtisadi amillədən savayı, yerli inzibati 

baryerlərlə, infrastruktur çətinlikləri, yerli mütəxəssislərin yetərincə olmaması və s. 

problemlərlə üzləşirlər. Bu baxımdan, kommersiya münasibətlərinin uzunmüddədtlilik 

prinsipləri nəzərə alınmaqla, kommersiya fəaliyyəti subyektləri birgə fəaliyyətlərini 

genişləndirməklə ortaya çıxan problemlərin həlli istiqamətində uğurlar əldə edə bilərlər və 

bütün bunlar regionalarda tikinti materiallarının istehsalının artırılmasını stimullaşdırmaqla, 

eyni zamanda regionda kommersiya fəaliyyətini genişləndirilməsinə, bazar iqtisadiyyatı 

elementlərinə və mexanzmlərinə əsaslanmış kommersiya münasibətlərini formalaşdırılmasına 

imkan verir. Kommersiya münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi və zərurət yarandıqca yeni 

şərtlər əsasında formalaşdırılması kommersiya fəaliyyəti subyektləri arasında qarşılıqlı 

münasibətlərin uzunmüddətliyini təmin etməklə yanaşı, tikinti işlərinin intensivliyinin 

zəifləməsinin qarşısını alır, tikinti materiallarının təminatı üzrə öhdəliklərin vaxtında yerinə 

yetirilməsini təmin edir, kommersiya əməliyyatlarının çəkilən xərclərin optimallaşdırılması 

üçün əlavə əlverişli şərait yaradır və bütövlükdə tikinti materialları bazarının iştirakçılarının 

ümumi maraqlarını balanslaşdırır. Eyni zamanda, bütövlükdə tikinti sektorunda əsas 

problemləridən biri olan maddi-texniki təchizat məsələlərinin həll edilməsi mexanizmlərinin 

iqtisadi-təşkilati təkmilləşdirilməsi üçün güclü potensial formalaşdırır [5]. Tikinti materialları 

bazarlarında kommersiya münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi eyni zamanda tikinti 

materialları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin və bu materialların satışını həyata keçirən 

kommersiya fəaliyyəti subyektlərinin effektivliyinin təmin edilməsi baxımından da böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu sırada kommersiya münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini şərtləndirən 

amillər içərisində istehsal müəssisələrinin və kommersiya fəaliyyətinin subyektlərinin 

davamlı inkişafının təmin edilməsi, ilk növbədə həmin müəssisələrin zərərsiz fəaliyyətinin 

sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi, onların inkişaf istiqamətlərinin və əsas fəaliyyət 

parametrlərinin strateji hədəflərə adekvat modelləşdirilməsi, müəssisələrin uzunmüddətli dövr 

üçün uğurlu fəaliyyətlərinin proqnozlaşdırılması, istehsal və kommersiya məqsədlərinin 
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səmərəli fəaliyyət mexanizmlərinin tətbiqi hesabına həyata keçirilməsi, müasir 

texnologiyaların gətirilməsi hesabına öz fəaliyyətlərinin innovasiyalaşdırılması və s. daha çox 

üstünlük təşkil edir. Tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin 

təkmilləşdirilməsini şərtləndirən amillər içərisində, bu kimi fəaliyyət sahələrinin 

makroiqtisadi sabitliyə, sosial-iqtisadi sabitliyə müsbət təsiri də az əhəmiyyət kəsb etmir [9]. 

Bu qeyd olunanlar, göstərilən amillər, tikinti materialları bazarında kommersiya 

münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini şərtləndirən məsələlər və s. nəzərə alınmaqla, bu 

istiqamətdə ümumiləşdirmələr aparmaq imkanı yaranmışdır. Əvvəla qeyd edək ki, tikinti 

materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin ənənəvi mexanizmlərinin mütəmadi 

baxılması və təkmilləşdirilməsi qaçınılmaz bir prosesdir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatı 

mexanizmləri mövcud iqtisadi inkişaf tendensiyalarına və bizim tədqiqat istiqamətimizə 

uyğun olaraq, tikinti sektorunun inkiaf tempinə, tikinti materialları bazarının intensivliyinə 

uyğun olaraq yeni yanaşmalar və yeni mexanizmlər tələb edir. Daha sonra, mövcud bazar 

konyukturasına və kommersiya fəaliyyətinin səviyyəsinə uyğun olaraq, daha səmərəli və 

məhsuldar kommersiya münasibətləri formalaşdırmaq lazım gəlir. 

 

 
 

Şəkil 1. Tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini  

şərtləndirən amillərin təxmini sxemi (müəllif tərəfindən hazırlanmışdır). 

Kommersiya münasibətlərinin 

balanslaşdırılması və yenilənməsi zərurəti 

Bazarda kommersiya fəaliyyətinin yeni 

mexanizmlərinə tələbatın artması  

Kommersiya münasibətlərinin 

rəqabətqabiliyyətlilik prinsipində 

baxılması 

Kommersiya münasibətlərinin innovativ 

mexanizmlər əsaında yenilənməsi 

Kommersiya münasibətlərinin gəlirlilik və 

zərərsiz təşkili prinsipləri əsasında baxılması 

və s.  

Kommersiya münasibətlərinə kompleks 

və sistemli yanaşmanın vacibliyi 

Kommersiya münasibətlərinin uzun 

müddətlilik prinsiplər əsasında 

formalaşdırılması 

Tikinti materialları bazarında kommersiya 

münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini 

şərtləndirən amillər 
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Şəkil 1-də tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin 

təkmilləşdirilməsini şərtləndirən amillərin təxmini sxemi verilmişdir.  

Şəkil 1-dən göründüyü kimi tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin 

təkmilləşdirilməsini şərtləndirən amillər çoxşaxəli və çoxfunksiyalı xarakterlərə malikdirlər. 

Bu baxımdan kommersiya fəaliyyətinin təşkili və genişləndirilməsi proseslərində həmin 

amillərin kompleks olaraq dərindən öyrənilməsi və kommersiya münasibətlərinin 

formalaşdırılmasında, inkişaf etdirilməsində nəzərə alınması vacibdir.  

Nəticə. Beləliklə, kommersiya fəaliyyətinin modelləşdirilməsi, bu fəaliyyətin baza 

prinsipi olan gəlirlilik prinsipinin reallaşdırılması, tikinti materialları bazarlarının maksimum 

effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi, mövcud kommersiya münasibətlərinin obyektiv 

qiymətləndirilməsi, ənənəvi mexanizmlərdən müasir şəraitdə dayanıqlılarının 

müəyyənləşdirilərək təkmilləşdirilməsini və eyni zamanda müasir yanaşmalar, çağırışlar əsas 

götürülməklə yeni praktiki alətlərin tətbiqini zəruri edir. 
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