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Korporativ idarəetmənin 

qiymətləndirilməsi üzrə 

vəziyyətin təhlil 

edilməsi

SORĞU



GİRİŞ

Sorğunun keçirildiyi tarix Avqust-sentyabr, 2021-ci il

Respondetlərin sayı 82 sahibkarlıq subyekti

Əhatə dairəsi ölkənin şəhər və rayonları

Məqsəd:
Ölkədə fəaliyyət göstərən KOB subyektlərinin korporativ idarəetmə dəyərlərinin öyrənilməsi, onların 
qiymətləndirilməsi üzrə vəziyyətin təhlil olunması

Sualların sayı 20 

Sorğunun keçirilmə üsulu                                        sorğu platforması (google forms)

Respondetlərin fəaliyyət sahəsi:
qida məhsullarının istehsalı, nəqliyyat və logistika, ticarət, təhsil, turizm və s.



Şirkətinizdəki korporativ idarəetmə növünü bildirin: 

Təkbaşına 60 nəfər /  73.2 %

Kollegial 9 nəfər /  11.0 %

Cavabsız 13 nəfər / 15.9 %

Şirkətinizdə korporativ idarəetmə standartları və qaydaları tətbiq 
olunurmu?

56 nəfər / 68.3 % 27 nəfər / 32.9 %



Şirkətinizdə tətbiq olunan korporativ idarəetmə standartları və 
qaydaları iştirakçıların və digər maraqlı tərəflərin tanış olması üçün 
əlçatandırmı?

Yazılı şəkildə
mövcuddur

19 nəfər / 23.2 %

Şirkətin internet 
səhifəsində 
yerləşdirilib  

63 nəfər / 76.8 %

Şirkətinizdə tətbiq olunan korporativ idarəetmə standartları və qaydalarına riayət 
olunmasına nəzarət edən şəxs və ya struktur mövcuddurmu?

48 nəfər / 58.5 % 26 nəfər / 31.7 % 8 nəfər / 9.8 %



Şirkətinizdəki mövcud korporativ idarəetmənin effektivliyini 
qiymətləndirin

2.4 %
Çox pis

14.6 %
Pis

29.3 %
Orta

24.4 %
Yaxşı

29.3 %
Əla

Şirkətinizdə daxili nəzarət sistemini və risklərin idarə edilməsi 
mexanizmi mövcuddurmu?

Cavab “Bəli” olan halda sözügedən daxili nəzarət sistemini və risklərin idarə edilməsi 
mexanizmi qiymətləndirin:

46 nəfər / 56.1 % 36 nəfər / 43.9 %

1.2 %
Çox pis

2.4 %
Pis

35.4 %
Orta

31.7 %
Yaxşı

29.3 %
Əla



Şirkətinizin illik hesabatlarının yoxlanılması məqsədilə kənar auditor 
cəlb edirsinizmi?

Şirkətin idarə edilməsi zamanı səlahiyyətlərin ötürülə biləcəyi uyğun şəxsi(ləri) müəyyən 
edən qaydalar varmı?

39 nəfər / 47.6 % 30 nəfər / 36.6 % 13 nəfər / 15.9 %

17 nəfər / 20.7 % 58 nəfər / 70.7 % 7 nəfər / 8.5 %

Cavab “Bəli” olan halda sözügedən qaydaları qiymətləndirin:

6.1 %
Pis

28.0 %
Orta

35.4 %
Yaxşı

30.5 %
Əla



Şirkətinizdə səhmdarların əməkdaşlığını necə qiymətləndirirsiniz?

Səhmdaraların əməkdaşlığının effektivliyinin artırılması üçün hansı tədbirlərin görülməsi 
nəzərdə tutulur?

2.4 %
Çox pis

7.3 %
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34.1 %
Orta

26.8 %
Yaxşı

29.3 %
Əla
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Səlahiyyətlərin ötürüləcəyi şəxsin(lərin) fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi necə aparılır, hər hansı mükafatlandırma qaydası 
varmı?

33 nəfər / 40.2 % 32 nəfər / 39.0 % 17 nəfər / 20.7 %

Səlahiyyətlərin ötürüləcəyi şəxsin(lərin) fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi hansı sıxlıqla aparılır:

24 nəfər / 29.3 %

İldə 1 dəfə

17 nəfər / 20.7 %

6 aydan bir

5 nəfər / 6.1 %

3 aydan bir

9 nəfər / 11.0 %

Hər ay

27 nəfər / 32.9 %

Digər



Səlahiyyətlərin 
ötürüləcəyi 
şəxsin(lərin) 
fəaliyyətinə 
nəzarətin 

effektivliyini 
qiymətləndirin:

Səlahiyyətlərin 
ötürüləcəyi 
şəxsin(lərin) 
fəaliyyətinə 

nəzarətin şəffaflığını 
qiymətləndirin:

Çox pis

Pis

Orta

Yaxşı

Əla21 nəfər / 25.6 %

33 nəfər / 40.2 %

25 nəfər / 30.5 %

2 nəfər / 2.4 %

1 nəfər / 1.2 %

29 nəfər / 35.4 %

26 nəfər / 31.7 %

23 nəfər / 28.0 %

4 nəfər / 4.9 %

0 nəfər / 0 %



Şirkətdaxili, digər şirkətlərlə əməkdalıq və innovativ ideyaların 
bölüşülməsi həyata keçirilirmi?

Cavab “Bəli” olan halda hansı sıxlıqla olduğunu qeyd edin:

51 nəfər / 62.2 % 23 nəfər / 28.0 % 8 nəfər / 9.8 %

2.0 %
Çox nadir

13.7 %
Nadir

51.0 %
Bəzən

23.5 %
Mütəmadi

9.8 %
Tez-tez

Tədqiqat və inkişaf sahəsində universitetlərlə əməkdaşlıq edilirmi?

11 nəfər / 13.4 % 59 nəfər / 72.0 % 12 nəfər / 14.6 %

0.0 %
Çox nadir

18.2 %
Nadir

45.5 %
Bəzən

18.2 %
Mütəmadi

18.2 %
Tez-tez

Cavab “Bəli” olan halda hansı sıxlıqla olduğunu qeyd edin:



NƏTİCƏ və TƏKLİFLƏR
Sorğuda:

 iştirak edən respodentlərin əksəriyyəti şirkətin (73,2%) təşkilati-
hüquqi forması Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət və təkbaşına
idarəetmə formasının olduğunu qeyd etmişdir.

 respodentlərin 56 nəfəri (68,3 %) təmsil etdikləri şirkətlərdə
korporativ idarəetmə standartlarının tətbiq ediliyini bildirmişdir.

 diqqət cəlb edən məsələrdən biri də odur ki, respodentlər şirkətin
korporativ idarəetmə standartları və qaydaları ilə bağlı məlumatın
maraqlı tərəflər üçün əlçatan olduğunu vurğulamış, həmçinin
respondentlərdən 63 nəfəri (76,8%) məlumatın internet
resurslarında yerləşdirildiyini qeyd etmişdirlər.

 respodentlərin böyük qismi şirkətdə səhmdarların əməkdaşlığını
normal qiymətləndirmiş, əməkdaşlığının effektivliyinin artırılması
üçün müəyyən müştərilərlə görüşlərin keçirilməsi və məlumat
xarakterli məlumatların ötürülməsi, təşviqat-təbliğat işlərinin
aparılması, həmçinin bəzi stumullaşdırıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsinin uyğun olduğunu bildirmişlər.

 iştirakçıların 33 nəfəri (40,2 %) səlahiyyətlərin ötürüləcəyi
şəxsin(lərin) fəaliyyətinin qiymətləndirildirilyini, o cümlədən
respodentlərin əksəriyyəti onların fəaliyyətinə nəzarətin şəffaflığını
normal olduğunu bildirmişdir.

Təkliflər:

Dinamik şəkildə mövcud olan iqtisadi mühitdə korporativ idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi bir sıra mühüm məqsədlərə xidmət göstərə bilər. Korporativ
idarəetmənin tətbiqi ilə müəssisələrin biznes fəaliyyətinə başlamasına əlverişli
şərait yaratmaq onlara imkan verir ki, daha sürətlə inkişaf etsinlər, o cümlədən
dayanıqlı iş yerləri açsınlar. Bunun üçün aşağıdakı təkliflər qeyd edilə bilər:

 Mütəmadi olaraq korporativ idarəetmə sahəsində beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi və uğurlu nümunələrin tətbiqi;

 Korporativ idarəetməyə dair tənzimləyici və qanunvericilik məsələləri ilə
əlaqədar dövlət-özəl əməkdaşlığının genişləndirilməsi;

 Şirkətlərdə korporativ idarəetmənin tətbiqinin təşviq oluması ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsi;

 Korporativ idarəetmənin tətbiq olunduğu şirkətlərdə səhmdarlar arasında
əməkdaşlığının effektivliyinin artırılması üçün bəzi stumullaşdırıcı
tədbirlərin həyata keçirilməsi;

 Şəffaflığın təmin edilməsi məqəsdilə səlahiyyətlərin ötürüləcəyi
şəxsin(lərin) fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə və onların fəaliyyətinə
nəzarətin təkmilləşdirilməsi üçün tədirlərin icrası.
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