
Özəl müəssisələrdə korporativ idarəetmə vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı 
keçirilmiş sorğunun nəticəsinə dair təqdimat



Ümumi məlumat

Respondetlərin sayı: 177 KOB subyekti

Sualların sayı: 15
Sorğunun əhatə dairiəsi: ölkə üzrə
Sorğu telefon zəngi vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Məlumatların audit yoxlamasını həyata keçirməmişik və bu 
məlumatların dəqiqliyi və etibarlılığına dair heç bir formada
rəy və ya əminlik bildirmirik.

Sorğunun keçirilmə müddəti: 2022-ci ilin may-iyul ayları



Sorğuya cəlb edilən şirkətlərin korporativ 
strukturu

Təssisçilərin 
sayı

1 nəfər  –
133 subyekt 

2 nəfər – 22 
subyekt 

3 nəfər və 
daha çox  – 22 

subyekt

İdarəetmə 
forması

Təkbaşçı-143 
subyekt

Kollegial-34 
subyekt

Direktorlar 
şurası

Müşahidə 
şurası



Korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi 
vəziyyəti

Şirkətinizdə korporativ idarəetmə standartları və qaydaları 
tətbiq olunurmu?

Bəli 

Xeyir 

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

Bəli    
Xeyir  

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

Bəli  

Xeyir

119 nəfər/ 67% 

58 nəfər/ 23%

174 nəfər/ 98%

3 nəfər/ 2%

99 nəfər/ 56%

78 nəfər/ 44 %



Korporativ idarəetmənin effektivliyi

Şirkətinizdəki mövcud korporativ idarəetmənin 
effektivliyini qiymətləndirin:

Yaxşı  

Orta

Pis

Çox pis

Şirkətinizdə daxili nəzarət sistemini və risklərin idarə 
edilməsi mexanizmi qiymətləndirin:

Yaxşı

Orta

Pis

Çox pis

86 nəfər/  48%

72 nəfər/ 40%

13 nəfər/ 7%

6 nəfər/ 5%

69 nəfər/ 39%

87 nəfər/ 49%

16 nəfər/ 9%

5 nəfər/ 3%

Şirkətinizin illik hesabatlarının yoxlanılması 
məqsədilə kənar auditor cəlb edirsinizmi?

42 nəfər/24%                             125 nəfər/70%

10 nəfər/ 6% məlumatım yoxdur



Səhmdarların əməkdaşlığı

Şirkətinizdə səhmdarların/payçıların əməkdaşlığını necə qiymətləndirirsiniz? 

Həmçinin, sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti səhmdarların/payçıların 
əməkdaşlığının effektivliyinin artırılması üçün şəffaflıq və hesbatlılıq 
məsələlərinin gücləndirilməsi, mütəmadi görüşlərin keçirilməsi və s.  
istqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər görürlər. 60 (34%) nəfər heç bir 
tədbirin görülmədiyini, 4 nəfər (2%) müxtəlif tədbirilərin nəzərdə 
tutulduğunu, 9 nəfər (5%) isə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. 

14, 8%

79, 45%

82, 46%

2, 1%

Pis

Orta

Yaxşı

Mükəmməl



Səlahiyyətlərin ötürülməsi

Səlahiyyətlərin ötürüləcəyi şəxsin(lərin) fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aparılırmı, hər hansı 
mükafatlandırma qaydası varmı?

81 nəfər/ 45%                                      96 nəfər/ 55% 

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

158 nəfər/ 89%                                         19 nəfər/ 11%

Səlahiyyətlərin ötürüləcəyi şəxsin(lərin) fəaliyyətinə 
nəzarətin effektivliyini qiymətləndirin:

Mükəmməl 
4 nəfər/ 2%

Yaxşı
96 nəfər/ 54% 

Orta
71 nəfər/ 40%

Pis
6 nəfər/ 4%



Əməkdaşlıq məsələləri

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

116 nəfər/ 65%                                             55 nəfər/ 32%

6 nəfər/ 3% - məlumatım yoxdur

Tədqiqat və inkişaf sahəsində universitetlərlə əməkdaşlıq edilirmi? 

45 nəfər/ 26%                                                120 nəfər/ 68%

11 nəfər/ 6% - məlumatım yoxdur



Nəticə və təhlil

- soruğuya cəlb edilən şirkətlərin əksəriyyəti 1 nəfər təsisçinin və təkbaşına idarəetmə 
formasının olduğunu qeyd etmişdir.

- respodentlərin 119 nəfəri (67 %) təmsil etdikləri şirkətlərdə korporativ idarəetmə 
standartlarının tətbiq ediliyini bildirmişdir.

- respodentlər şirkətin korporativ idarəetmə standartları və qaydaları ilə bağlı məlumatın 
maraqlı tərəflər üçün əlçatan olduğunu  vurğulamış, həmçinin respondentlərdən 174 nəfəri 
(98%) məlumatın internet resurslarında yerləşdirildiyini qeyd etmişdirlər. Qeyd edək ki, bu 
rəqəm ötən ilki nətciədən 22% çoxdur.

- respodentlərin böyük qismi şirkətdə korporativ idaəretmənin effektliyini, daxili nəzarət 
sistemini və risklərin idarə edilməsi, səhmdarların əməkdaşlığını müsbət qiymətləndirimişdir. 

- sorğuda iştirak edənlərin bir qismi səhmdarların əməkdaşlığının effektivliyinin artırılması üçün 
şəffaflıq və hesbatlılıq məsələlərinin gücləndirilməsi, mütəmadi görüşlərin keçirilməsi və s. 
istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər görürlər. 

- respodentlərin əksəriyyəti (89%) şirkətin idarə edilməsi zamanı səlahiyyətlərin ötürülə 
biləcəyi uyğun şəxsi(ləri) müəyyən edən qaydalar olduğunu bildiriblər. Həmçinin, onların 
fəaliyyətinin qənaətbəxş olduğunu qeyd ediblər.  

- Respodentlərin 65%-i şirkətdaxili, digər şirkətlərlə əməkdaşlıq və innovativ ideyaların 
bölüşülməsi həyata keçirildiyini bildiribsə də, bu rəqəm tədqiqat və inkişaf sahəsində 
universitetlərlə əməkdaşlıq məsələsində 26%-dir.



Nəticə və təhlil

Sorğunun əsas məqsədi şirkətlərin korporativ idarəetmənin hansı səviyyədə tətbiq etdiyini, həmçinin 
korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsində maneləri və barədə məlumatlılığının öyrənilməsi 
olmuşdur. Effektiv korporativ idarəetmə sistemi daha yaxşı nəzarət və strateji planlaşdırma, 
əməliyyat risklərinin və məhkəmə çəkişmələrinin azalması deməkdir.

Korporativ idarəetmə səviyyəsinin istənilən səviyyədə olmamasının əsas səbəblərindən biri də bu 
sahədə ixtisaslı mütəxəsislərin olmamasıdır.

Əksər şirkət rəhbərlərinin korporativ idarəetmənin və qiymətli kağızlar bazarı vasitəsi ilə 
investisiyanın cəlb edilməsi əhəmiyyətini başa düşməməsi hallarına hələ də rast gəlinir.

Bəzi şirkətlər öz investisiya cəlbediciliyinin təmin edilməsi üçün korporativ idarəetmə ilə bağlı bir çox 
tələblərə cavab verməməsi bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmirlər.



Təklif və tövsiyələr

Araşdırmalar göstərir ki, müasir iqtisadi inkişaf şəraitində şirkətlərdə korporativ idarəetmənin tətbiqi 
və optimallaşdırılması nəticəyönümlü uğurlara səbəb ola bilər. Bu şirkətlərin investisiya cəlb etmək 
imkanlarını atırır, daha sürətlə inkişafa, o cümlədən iş yerlərinin dayanıqlı olmasına səbəb olur.  Qeyd 
olunan nəticələri əldə etmək üçün aşağıdakı təkliflər qeyd edilə bilər: 

 Korporativ idarəetmə ilə bağlı mütəxəsiss hazırlığına diqqətin artırılması;

 Şirkətlərdə korporativ idarəetminin tətbiqinin gücləndirilməsi ilə maarifləndirmə tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi;

 Səlahiyyətlərin şirkətdaxili qayda, prosedur və digər sənədlərlə dəqiq müəyyən edillməsi və 
işçilərin həmin sənədlərlə yazılı qaydada tanış olması təmin edilməsi;

 Bu sahə üzrə digər maraqlı tərəflərlə (yerli icmalar, təhsil müəssisələri və s.) əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsinin təşviqi;

 Şirkətlərdə korporativ idarəetmə prinsiplərinin icra olunmasına cavabdeh olan orqan və ya 
korporativ katib kimi vəzifə yaradılmasının zəruriliyi;

 Şirkət fəaliyyətində bütün sahələr üzrə, o cümlədən korporativ idarəetmə üzrə beynəlxalq 
praktikadan yararlanmanı təmini, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişafı.



Diqqətinizə görə təşəkkür edirik


