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8. TMK-ların təşkilati idarəetmə strukturları 

Müasir dövürdə TMK-ların yeni bazarlar və texnologiyalar uğrunda mübarizəsi 

olduqca geniş vüsət almışdır. 

 

Statistik məlumat 

BMT-nin hesablamalarına görə bu gün dünyada 65 min transmilli korporasiya 

fəaliyyət göstərir. Bu 65 min transmilli korporasiyanın ümumilikdə 850 min xarici 

filialları mövcuddur və onlar 75 milyona yaxın insanı işlə təmin etmişdirlər.  

Transmilli korporasiyaların filiallarının və ana kompaniyalarının ölkələr üzrə 

yerləşməsinə diqqət yetirsək görə bilərik ki, ana şirkətlərin əksəriyyəti, təxminən 80% 

sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə yerləşmişir.  

Ana şirkətlərin təxminən 19,5% inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerləşir.  

Ana şirkətlərin 0,5% isə post-sovet məkanında yerləşir.  

Qız şirkətlərin (xarici filialların) 33% inkişaf etmiş ölkələrdə yerləşir.  

Qız şirkətlərin 50% iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş ölkələrdə yerləşir. 

Qız şirkətlərin yerdə qalan 17% isə post-sovet məkanında yerləşir.  

 

Elmi menecmentin prinsiplərini müəyyən edən Frederik Teylor TMK-larda əməyin 

ciddi intizamına riayət edilməsini «Qamçı» və «Çörək» prinsipi adlandırmışdır.      

 

TMK-ların təşkilati idarəetmə strukturlara aşağıdakı kimi təsnif oluna bilər: 

 Xətti quruluş 

 Xətti funksional quruluş 

 Divizional quruluş 

 Funksional-divizional quruluş 

 Matrisaya bənzər quruluş 

 Proqram məqsədli quruluş 
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Xətti quruluş – bu quruluşu iyerarxik quruluş da adlandırırlar. Bu tip quruluşda 

əmrlər böyükdən kiçiyə doğru yuxarıdan aşağıya keçir.  

 

Xətti funksional quruluş – TMK-lar tərəfindən ən erkən çağlarda istifadə edilmiş 

idarəetmə quruluşudur. Bu quruluşa daha çox üstünlük verən şirkət ABŞ «Ford» 

şirkəti olub. Bu tip quruluşda xarici filialların idarə edilməsi üçün funksional bölmələr 

yaradılır. Vitse-prezidentlər və funksional bölmələrinin rəhbərləri daha geniş 

səlahiyyətlərinə malik olurlar.  

 

Divizional quruluş – TMK-ların bu tip quruluşu Birinci Dünya müharibəsindən 

sonra meydana gəlmişdir. Bu tip idarəetmə sistemində transmilli korporasiyaların 

müxtəlif xarici ölkələrdə yerləşən ayrı-ayrı filialları muxtar bir şirkət kimi fəaliyyət 

göstərirlər. Ana şirkətlər isə isə yeni bazarları müəyyən edən bir qurum, investor kimi 

fəaliyyət göstərirdilər. Bu tip idarəetmə quruluşunun mənfi cəhəti kimi ayrı-ayrı 

təşkilati vahidlərin vahid bir mərkəzdən ayrı düşməsidir. Bu ayrıdüşmə kooperasiya 

siyasətinin inkişafı üçün stimul yaratmır. 

      

Funksional divizional quruluş - bu tip idarəetmə sistemində TMK-rın tərkibində 

özündə bir neçə şirkəti birləşdirən qruplar mövcud olur. Bu qruplar müxtəlif tipdə 

təşkil olurnurlar. Məsələn, istehsal qrupu, ticarət qrupu, maliyyə qrupu və s... Hər bir 

qrupun mərkəzində subholdinq durur. Bu qrupların hər birini holdinqin bir hissəsi 

hesab etmək olar. Funksional divizional struktura malik olan idarəetmə sistemindən 

ilk dəfə ABŞ-n «General Electric» şirkəti istifadə etmişdir. Onu da qeyd edək ki, 

«General Electric» hal-hazırda 200-ə yaxın fəaliyyət göstərən şirkət və 43 strateji qrupa 

malikdir. 

 

Matrisaya bənzər quruluş - İdarəetmənin matrisaya bənzər modeli XX əsrin ikinci 

yarısında meydana gəlmişdir və TMK-lar arasında geniş yayılmağa başlamışdır. 

İdarəetmənin bu tipi özündə funksional və divizional idarəetmə formalarının bəzi 

elementlərini cəmləşdirir. Matrisaya bənzər idarəetmə modelinin yaradılmasına səbəb 

kimi TMK-larda çalışan mütəxəssislərin, mühəndislərin, peşəkar kadr və alimlərin 

bilik və bacarıqlarından səmərəli istifadə edərək və istehsal bazarının tələblərinə 

uyğun olaraq düzgün adaptasiya olunmaq istəkləri göstərilə bilər. Bu model üçün 

texniki və ixtisaslaşmış personalların öz yerlərini dəyişməsi (kadrlar rotasiyası) 

xarakterik bir xüsusiyyətdir. İxtisaslaşmış personal yalnız tələb olunduğu yerdə 
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fəaliyyət göstərir. Matrisaya bənzər idarəetmə modelinin daha bir xüsusiyyəti də 

birdən çox idarəetmə kanalının mövcud olmasır. 

 

Proqram məqsədli quruluş - İdarəetmənin proqram məqsədli modelinin əsasında 

«Məqsədlər ağacı»-nın qurulması durmuşdur. Bu «ağac» aşağıdan yuxarıya doğru 

qurulur və həmin bu «ağac»-ın budaqlarının hər birisi təşkilatın bir məqsədilə bağlı 

olur. Bu zaman nəzərdə tutulan əsas prinsip ondan ibarət olur ki, hər bir məqsəd 

(«budaq») özündən əvvəlki məqsədin həyata keçməsinə xidmət etməlidir.  

 

Ümumiyyətlə, istənilən TMK-nın əsas struktur forması kooperativ idarəçilik 

mexanizminin əsasında qurulub. 

 

Proqnozlar. TMK-ın fəaliyyətində müşahidə yeni xüsusiyyətlər 

Transmilli korporasiyaların gələcək inkişaf perspektivləri haqqında danışmazdan 

əvvəl onu qeyd edək ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən çoxsaylı proseslərdən hər 

hansısa birinin proqnozunu vermək çox çətin və riskli bir işdir.  

      

Məsələn, Birinci dünya müharibəsinə qədər Filippin Asiyanın ən perspektivli, ən 

inkişaf edən və ən qabaqcıl ölkəsi hesab edilirdi. XX əsrin ikinci yarısının ilk on ilində 

Filippin Cənubi Koreya və Tayvanı geridə qoyurdu. Hazırda isə Filippin Cənubi 

Koreyadan dörd dəfə, Tayvandan isə altı dəfə geri qalmaqdadır. XX əsrin əvvəllərində 

heç kəs Filippin iqtisadiyyatının durumunun bu cür dəyişməsini güman etmirdi. 

 

Həmçinin heç kəs ikinci dünya müharibəsindən sonra sözün bütün mənalarında 

çökmüş, süquta uğramış Almaniya və Yaponiyanın bu qədər tez bir zamanda ayağa 

qalxıb inkişaf edəcəyinə inanmazdı. XX əsrin sonunda dünyanın üç əsas iqtisadi güc 

mərkəzlərindən birinin Almaniya, digərinin isə Yaponiya olacağını o zaman heç kəs 

ağlına belə gətirə bilməzdi. 

 

İnformasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir dövrdə transmilli korporasiyalar öz 

əmtəələrini müxtəlif bazarlara daha asan və çevik çatdıra bilirlər. Transmilli 

korporasiyalar həmin bazarlarda artq fiziki olaraq mövcud olmayada bilərlər.  
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Elektron ticarətin inkişafı ilə bağlı olan bir praktiki hala nəzər salaq:  

Hazırki şəraitdə ABŞ-da müxtəlif WEB saytlar vasitəsilə minik avtomobillərinin satışı 

sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Məsələn, belə bir satışla daha çox «Carsdirect» 

şrkəti (carsdirect.com) məşğul olur. Bu şirkət 1999-cu ildə Los-Ancles şəhərində 

yaradılmışdır. ABŞ-a məxsus olan «Carsdirect»” şirkəti 1999-cu ilin iyulunda 20 ən iri 

ABŞ avtomobil dilerlərindən biri olmuşdur. Bu şirkətin tanınmasına və şöhrət 

qazanmasına səbəb heç də onun ucuz qiymətlərlə işləməsi olmamışdır. Səbəb odur ki,  

«Carsdirect»-da unikal çatdırılma sistemi işlənilmişdir. Bütün ölkə üzrə fəaliyyət 

göstərən 1100 diler ilə çoxsaylı müqavilələr imzalanmışdır. Bu kontraktlarda satılmış 

avtomobillərin zəmanətli çatdırılması və yerindəcə keyfiyyətinin yoxlanılması 

nəzərdə tutulur. 

      

 Yaxın gələcəkdə elektron kommersiya sahəsində daha mütərəqqi yeniliklərin 

olacağını proqnozlaşdırmaq olar. 

 

  

Transmilliləşmə indeksi  

I T = 1/3 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %  

Burada: 

I T — transmilliləşmə indeksi, %; 

A I — xarici aktivlər; 

A — ümumi aktivlər; 

R I — xarici filiallar tərəfindən mal və xidmətlərin satış həcmi; 

R — mal və xidmətlərin ümumi satışı; 

S I — xarici kadrlar; 

S — şirkətin ümumi heyəti. 


