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Xülasə 

Məqalədə müəssisələrin potensialı, iqtisadi potensialı, onun struktur elementləri, o müəssisə-

nin istehsal potensialı anlayışları tədqiq edilir. Müəllif belə qənaətə gəlir ki, müəssisənin istehsal 

potensialı dörd elementdən ibarət dinamik sistemdir. Bu elementlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli 

inkişaf edir. 

Aşar sözlər: iqtisadi potensial, istehsal potensialı, bazar potensialı, əmək potensialı, 

innovasiya potensialı, investisiya potensialı 

 

GİRİŞ 

Ən ümumi halda müəssisənin potensialı 

deyiləndə onun hər hansı bir şəraitdə normal 

fəaliyyət göstərməsi üçün sərəncamında olan 

strateji ehtiyatların küllüsü başa düşülür. Mü-

əssisənin sərəncamında olan bütün ehtiyatları 

“strateji” hesab etmək olmaz. Yalnız elə ehti-

yatlar “strateji” hesab edilir ki, onların həcmi 

və strukturu müəssisədə qəbul edilən strateji 

qərarlarla dəyişdirilə bilir. Müəssisənin iş 

çəraitindən və bazardakı konyukturadan asılı 

olaraq hər hansı bir ehtiyatın “strateji” xarak-

teri olması da dəyişə bilir. Məsələn, müəssisə 

elə bir şəraitdə fəaliyyət göstərə bilər ki, onun 

normal fəaliyyəti üçün maliyyə ehtiyatlarına 

ciddi ehtiyacı ola bilər. Bu halda onun onun 

sərəncamında olan maliyyə ehtiyatlarını “sta-

rateji” hesab etmək olar. Əgər müəssisə elə 

bir şəraitdədir ki, onun mövcud bazarda rəqa-

bətqabiliyyətini möhkəmləndirməyə daha çox 

ehtiyac varsa, bu halda rəqabət üstünlüyünün 

əldə edilməsi üçün yeni texnologiyaya, yeni 

kadrlara, müasir avadanlıqlara və sair yiyələn-

məsi müəssisə üçün “strateji” əhəmiyyət 

daşıyacaq. Beləliklə “potensial” anlayışı  bu 

və ya digər məqəsədin əldə edilməsi üçün zə-

ruri olan imkanların əldə edilməsidir. Belə im-

kanlar isə maliyyə, texnika və ya texnologiya, 

insan resurları, xammal, informasiya  və sair 

formada ola bilər.  Müəssisələrin  mahiyyətin-

dən, qarşıya qoyduğu məqsədlərdən asılı ola-

raq malik olmalı olduğu ehtiyatlar küllüsü də 

dəyişir. Məsələn, hüquqi xidmətlə məşğul 

olan müəssisədə onun malik olmalı olduğu 

ehtiyatlar arasında əsasən ofis avadanlıqlarına 

ehtiyac olur. Burada hər hansı xammal və ya 

nəyinsə istehsal edilməsi üçün zəruri olan 

maşın və avadanlıqlara ehtiyac yoxdur. Lakin 

belə müəssisələrin yüksək ixtisaslı hüquq-

şünaslara ehtiyacı var.  

Hər bir təsərrüfat subyektinin real imkanla-

rının düzgün qiymətləndirilməsi mühüm 

məsələdir. Bu imkanların qiymətləndirilməsi 

müxtəlif dövrlərdə müxtəlif cür qiymətlən-

dirilsə də keçən əsrin 60-70 –ci illərindən 

başlayaraq  elmi cəhətdən əsaslandırılıb və 

“potensial nəzəriyyəsi” adı ilə sistemləşdirilib. 

Hər hansı təsərrüfat subyektinin real imkanla-

rının onun “potensialı” kimi qiymətləndiril-

məsi təsərrüfat subyektinin üstün və zəif cə-

hətlərini əsaslandırılmış şəkildə üzə çıxarma-

ğa və qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq 

üçün çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına 

şərait yaradır.  

 

Müəssisənin potensialı və iqtisadi potensial 

Təsərrüfat subyektinin “potensialı” haqqın-

da tədqiqatçıların yanaşmasını əsasən iki 

qrupa ayırmaq olar [1], [2] : birinci qrupa da-

xil olan yanaşmada potensial anlayışı hər han-

sı iqtisadi sahədə və ya ölkə iqtisadiyyatda  

səmərəliliyi artırmaq üçün  tətbiq edilir. İkini-

ci yanaşmada isə potensial anlayışının özünə 

dinamik sistem kimi baxılaraq onun özü və 

elemetləri tədqiqat obyekti kimi analiz edilir. 

“Potensial” anlayışı iqtisadi fəaliyyət üçün 

zəruri olan ehtiyatlarla bağlı olduğundan 

ehtiyatların müxtəlif cür qruplaşdırılması  da 

potensialın müxtəlif növlərini xarakterizə edir. 

Iqtisadi ədəbiyyatda müxtəlif növ potensialın 

UOT: 330.31/.33;330.567;330.12 
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geniş tədqiqinə rast gəlinir. Məsələn, V.N. 

Avdeenkonun, V.A Kotlovu [3], həmçinin 

B.V.Voznesenski və R.Q. Manilovskinin [4] 

tədqiqatlarında “istehsal potensialı” və ya 

“iqtisadi potensial” anlayışları, V.İ. Qromey-

kanın[5], S. Xeynmanın [6] və digərlərinin 

tədqiqatlarında isə “elmi- texniki potensial”,  

“elmi potensial”,  “təhsil potensialı”, “idarə-

etmə potensialı”, “təbii potensial”, “insan 

potensialı” və sair kimi potensial növləri 

analiz edilir.  

Qeyd edək ki, müasir iqtisadi ədəbiyyatda 

“potensial” anlayışına bir mənalı tərif veril-

mir. “Potensiala” gah təsərrüfat subyektinin 

bu və ya digər sahədə fəaliyyət imkanı kimi, 

gah mövcud ehtiyatların küllüsü kimi baxıl-

maqda davam edilir. Məsələn, D.Han “poten-

sial” anlayışına mövcud ehtiyatlar nöqteyi- 

nəzərindən yanaşaraq qeyd edir ki, müəssisə-

nin potensialı istehsal prosesinə daxil olan 

mövcud ehtiyatların hazır məhsula çevrilməsi 

prosesində iştirak edən bütün  kadrlardan və 

istehsal vasitələrindən ibarətdir [7].   

 “Potensial” anlayışının müxtəlif növlərinin 

müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən analizi bunu 

deməyə əsas verir ki, bu anlayışın analizi 

metodoloji olaraq iki müxtəlif  nəzəri yanaş-

ma ilə fərqləndirilməlidir. Birinci yanaşmada  

“potensial” anlayışları mahiyyət etibarı ilə 

“mövcud olan ehtiyatlarla” bağlıdır. İkinci 

yanaşmada isə “potensial” anlayışı “mövcud 

ehtiyatların istifadəsindən əldə edilə bilən nə-

ticələrlə” bağlıdır. Hər iki yanaşmanın özünə-

məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, birinci 

yanaşmada təsərrüfat subyektinin “poten-

sialının” başa düşülməsi və ölçülməsi metodu 

daha aydındır. Belə ki, hər bir təsərrüfat sub-

yekti üçün mövcud ehtiyatların hesablanması 

praktiki olaraq mümkündür. İkinci yanaşmada 

isə mövcud resurslardan istifadə etməklə han-

sı nəticələrin əldə edilə bilməsini müəyyən 

etmək o qədər də asan deyil. “Potensiala” 

mövcud ehtiyatların sadəcə küllüsü kimi 

yanaşmada  əslində təsərrüfat subyektinin 

mövcud imkanları yox, bu imkanları yaradan 

maddi şərait, yəni istehsal amilləri nəzərdə 

tutulmalıdır. Yəni “potensiala” mövcud ehti-

yatlar küllüsü kimi yanaşma elə mövcud 

istehsal amillərinin nəzərə alınması deməkdir. 

Ancaq istehsal amillərindən hansı səmərə ilə 

istifadə edilməsi və hansı nəticələrin əldə 

edilməsi “potensialın” mahiyyətinə ikinici ya-

naşmanı zəruri edir.   

Təsərrüfat subyektinin “potensialına” ikini-

ci yanaşmada da bəzi qeyri-müəyyənlik var. 

Belə ki, mövcud istehsal amillərinin (“po-

tensiala” mövcud ehtiyatlar kimi yanaşma) 

səmərəli istifadəsindən yaranan nəticələr (“po-

tensiala” nəticə kimi yanaşma) müxtəlif ola 

bilər. Məsələn, nəticələr “real” və “maksimum 

mümkün olan” nəticələr  kimi ən azı iki cür 

ola bilər. Məsələn, iqtisadi potensialı istehsal 

olunan məhsulun həcmi ilə müəyyən etməli 

olsaq, onda müəssisənin potensialı dedikdə 

onun maksimum məhsul istehsalı imkanı yox, 

real istehsal imkanı nəzərdə tutulmuş olacaq. 

Digər tərəfdən, istehsal olunan məhsulun na-

tural və pul ifadəsində həcmini müqayisə et-

sək, müəyyən fərqlər yaranmış olacaq. Çünki 

bazardakı mövcud konyukturadan asılı olaraq 

istehsal olunan malların pul ilə idafə olunan 

həcmi də dəyişmiş olacaq.  

İlk baxışda təsərrüfat subyektinin “poten-

sialının”  birinci yanaşma ilə, yəni mövcud 

ehtiyatların küllüsü kimi xarakterizə olunması 

daha cəlbedicidir. Belə ki, “potensialın”  ikin-

ci yanaşmaya əsaslanaraq daha abstrakt im-

kanlar kimi qiymətləndirilməsindən fərqli ola-

raq birinci yanaşma ilə xarakterizə olunması 

daha real dəyərləndirməyə imkan verir. Lakin 

birinci yanaşmanın inkincidən ciddi çatış-

mazlığı ondan ibarətdir ki, birinci yanaşmada 

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsinə “etinasızlıq” 

hökm sürür. Bu halda diqqəti cəlb edən 

istehsal amillərinin istifadəsi həcmidir, yəni 

istehsal prosesindəki xərclərdir. Bu xərclərin 

nə dərəcədə səmərəli olması nəzərdən qaçır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir təsərrüfat 

subyekti üçün zəruri olan xərclərin “özünü 

doğrultmasıdır”. Bazar iqtisadiyyatında hər 

bir təsərrüfat subyektinin əsas məqsədi “mən-

fəətin əldə edilməsidir”. Mənfəətin olmadığı 

şəraitdə xərclər özünü doğrultmuş hesab edil-

məz. Odur ki, təsərrüfat subyektinin  

potensialı xərclərlə deyil, fəaliyyətin nəticə-

sinin nə dərəcədə səmərəli olması ilə qiymət-

ləndirilməlidir [8].  
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Təsərrüfat subyektlərinin potensiallarının 

araşdırılması zamanı potensial növlərinin qar-

şılıqlı əlaqəsinin müəyyən edilməsi bəzi çətin-

liklər yaradır. Odur ki, belə əlaqələrin  öyrə-

bilməsi bir neçə metodla reallaşır: 

 Xüsus indekslər və göstəricilər vasi-

təsilə [9]; 

 Bütün mövcud ehtiyatların dəyər ifa-

dəsində qiymətləndirilməsi.Yuxarıda qeyd et-

diyimiz kimi bəzi hallarda belə qiymətlən-

dirilmələrin aparılması müəyyən çətinliklər 

yaradır. Belə ki, bəzi potensial növlərinin də-

yər ifadəsində qiymətləndirilməsi çətinliklər 

yaradır. Məsələn, informasiyanın dəyərinin 

qiymətləndirilməsi kimi [10]. 

 Bütün ehtiyatların əmək ekvivalnti ilə 

əvəzlənməsi; [11]  

 Ayrı-ayrı qrup ehtiyatların analizi üçün 

xüsusi ekvivalentlərdən istifadə edilməsi [12]; 

O. Lordkipanidze də istehsal potensialını 

təsərrüfat subyektinin imkanı kimi xarakterizə 

edir [13].  

İqtisadi potensial anlayışı ilə istehsal 

potensialı anlayışlarını fərqləndirmək lazım-

dır.  Müəssisə səviyyəsində “iqtisadi poten-

sial” deyil, “istehsal potensialı” anlayışının 

tətbiqi daha düzgün olar. Çünki müəssisə 

səviyyəsində istehsal potensialı müəssisənin 

inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirmə göstəri-

cisi kimi tətbiq edilə bilər. Lakin iqtisadi 

potensial anlayışı  daha çox ölkə iqtisadiy-

yatınının ümumi imkanlarını xarakterizə etdi-

yindən ölkə səviyyəsinə daha uyğundur [14, 

səh.13]. O.A. Suxorukova iqtisadi potensialı 

iqtisadi prosesin bütün mərhələlərində tətbiq 

edilən və qarşılılı əlaqədə olan ehtiyatların 

küllüsü kimi təyin edir[14, səh.13]. Bəzi təd-

qiqatçılar potensialı müxtəlif ierarxiyaya bö-

lürlər və hesab edirlər ki, iqtisadi potensial bu 

ierarxiyada ən yüksək yeri tutur. İstehsal po-

tensialı isə iqtisadi potensialın tərkib hissəsi 

kimi onun əsas strukturunu təşkil edir. İqtisadi 

potensialın belə tərifində o, elmi-texniki, is-

tehsal və qeyri-istehsal potensialı kimi üç əsas 

hissədən ibarət olur [14, səh.12].  

 L.V. Strelkova və Y.A. Makuşeva müəs-

sisənin iqtisadi potensialı dedikdə mövcud 

ehtiyatlar sistemindən istifadə etmək əsasında 

müəssisənin özünün uzunmüddətli fəaliyyətini 

təmin etmək və strateji məqsədlərinə çatmaq 

imkanlarını və bacarığını nəzərdə tuturlar [15, 

səh. 56].  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin 

bütün fəaliyyəti bazara yönəldiyindən onun 

potensialının bazarın konyukturasına uyğun 

inkişaf etməzi zəruridir. Odur ki, müəssisənin 

“bazar potensialı” anlayışını da nəzərdən qa-

çırmaq olmaz.  A.İ. Roqovanın verdiyi tərifə 

görə müəssisənin “bazar potensialı” bazar iq-

tisadiyyatı şəraitində müəssisənin mövcud və 

cəlb edilən ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

etmək yolu ilə  müəssisənin qarşısında duran 

missiyanın həyata keçirilməsi imkanıdır [16, 

səh 68]. A.İ. Roqovanın “bazar potensialı” və 

L.V. Strelkovanın “iqtisadi potensial” anla-

yışları bir-birinə yaxındır. Əsas fərq ondan 

ibarətdir ki, A.İ. Roqova müəssisənin mövcud 

ehtiyatlarından başqa həm də cəlb edilən 

ehtiyatları nəzərə alır.  

İ.P.Dejkina belə hesab edir ki, istehsal po-

tensialı “yəni istehsal ehtiyatları, onların həc-

mi və strukturu, texniki səviyyəsi və keyfiy-

yəti iqtisadi potensialın bir hissəsidir. Lakin 

bu, iqtisadi potensialdan fərqli olaraq öz 

strukturuna sənayenin ilkin həlqələrinin isteh-

sal münasibətlərinə aid olan iqtisadi  əlaqələri 

daxil etmir [17, səh.8]. Beləliklə, istehsal po-

tensialına müəssisənin bazar potensialının 

əsası kimi yanaşmaq olar.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, “müəssisənin” 

iqtisadi potensialı” anlayışı yeni anlayışdır. 

Müxtəlif ölkələrin iqtisadi inkişaf tarixinə nə-

zər yetirəndə  aydın görmək olur ki, tarixi 

inkişafın müəyyən dövründə hansı ölkədə 

texniki inkişaf baş veribsə, həmin ölkələrdə 

iqtisadi tərəqqi də baş verdi. Başqa sözlə 

desək, Qərb ölkələrində texniki yüksəliş, ma-

şın və avandanlıqların texniki göstəricilərinin 

sürətli inkişafı  həmin ölkələrin iqtisadi cəhət-

dən möhkəmlənməsinə və digər ölkələri 

üstələməsinə səbəb oldu. Lakin müəyyən dövr 

keçdikdən sonra texniki imkanların ölkələra-

rası ötürülməsi onlar arasındakı texniki cəhət-

dən fərqləri azaltdığından iqtisadi inkişafın 

əsas amili kimi insan faktoru prioritet olmağa 

başladı. Ölkələrin iqtisadi inkişafda prioriteti 

texniki  imkanların artırılmasından insan ami-

linin imkanlarının artırılmasına ötürməsi pro-
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sesi mahiyyətcə müəssisə miqyasında da baş 

verdi. Artıq müəssisələr  daha çox müasir 

bilik və bacarıqlara yiyələnmiş kadrlara üstün-

lük verməklə öz gəlirlərini və rəqabətqabiliy-

yətliliyini artırmağa cəhd edirlər. Müsir 

dövrdə bu strategiya müəssisələrə texniki üs-

tünlüklərdən daha çox gəlir verir. Müəsi-

sələrin fəaliyyətində insan amilinin prioritet 

təşkil etməsi “müəssisənin iqtisadi potensialı” 

anlayışının mahiyyətində də öz əksini tapır. 

“müəssisənin iqtisadi potensialı” dedikdə 

təkcə əmək,maddi, maliyyə və sair ehtiyat-

ların küllüsü deyil, həm də müəssisənin me-

necerlərinin  bu ehtiyatlardan səmərəli istifadə 

etmək bacarığı nəzərdə tutulur. Məhz mene-

cerlərin bacarığı nəticəsində mövcud ehtiyat-

lardan düzgün istifadə edərək müəssisənin 

rəqabət qabiliyyətini formalaşdırmaq və inki-

şaf etdirmək, həmçinin yüksək mənfəət əldə 

etmək mümkün olur. Bazar iqtisadiyyatı şəra-

itində müəssisədə idarəetmənin nə dərəcədə    

vacib olduğunu sübut etməyə o qədər də lü-

zum yoxdur.  

Lakin bütün hallarda “müəssisənin iqtisadi 

potensialı” dedikdə müəssisənin sərəncamında 

olan ehtiyatlar, o cümlədən kadr ehtiyatları 

nəzərdə tutulur. Müəssisənin inkişaf səviyyəsi 

və onun bazarda mövqeyi bu ehtiyatların 

miqdarından və ondan səmərəli istifadənin 

səviyyəsindən asılı olur. Müəssisənin iqtisadi 

potensialının bu iki tərəfi bir-birini tamam-

lamalıdır. Çünki ehtiyatlar olmazsa, yalnız  

kadr potensialı ilə ciddi müvəffəqiyyətlər əldə 

etmək çətindir. Həmçinin ehtiyatların olması 

şəraitində kadr çatışmazlığı olarsa müəssisə-

nin səmərəli fəaliyyətini təşkil etmək mümkün 

olmur. Bəzi müəlliflər “müəssisənin ehtiyat-

ları” dedikdə texniki, maliyyə və digər maddi 

ehtiyatlarla yanaşı. Həm də insan ehtiyatlarını 

nəzərdə tuturlar [18]. Bəzi tədqiqatşılar isə 

müəssisənin ehtiyatlarını dörd qrupa bölürlər: 

torpaq(təbii ehtiyatlar), əmək, kapital və 

sahibkarlıq bacarığı [19].  

Təbii ehtiyatlar, o cümlədən torpaq hər bir 

ölkə üçün iqtisadi inkişaf üçün ən zəruri ehti-

yat hesab edilir. Təbii ehtiyatlar bəzi 

müəssisələr üçün, məsələn, kompütür istehsalı 

üçün o qədər də mühüm görsənməsin, amma 

elə müəssisələr var ki, (məsələn, hasilat və ya 

emal sənayesi, kənd təsərrüfatı müəssisələri) 

üçün olduqca vacibdir.  

Digər növ ehtiyatlar-əmək ehtiyatları ol-

mazsa müəssisənin normal fəaliyyətini qur-

maq mümkün deyil.  İstənilən müəssisələrdə 

mal və ya xidmətin istehsalı üçün zehni və 

fiziki əmək tətbiq edilir. Müəssisədə çalışan 

insanların sayı, onların fiziki və zehni cəhət-

dən hazırlıqlı olması müəssisənin uğuru üçün 

zəruridir. Əmək prosesi istehsalın nə qədər 

əmək tutumlu olması, əməyin nə dərəcədə 

məhsuldar olması, əmək üçün ayrılan əmək 

haqlarının miqdarı və sair göstəricilər ilə 

xarakterizə olunur.   

Üçüncü növ ehtiyatlar-kapital ehtiyatları da 

müəssisənin normal fəaliyyəti və bazarda 

rəqabətqabiliyyətinin möhkəmlənməsi üçün 

zəruridir. Kapital ehtiyatları müəssisədə mal 

və xidmətlərin istehsalı üçün istifadə edilən 

bütün maddi vəsaitlərin, məsələn, maşın və 

dəzgahların, texnoloji təchizatların,  xammal 

və materialların küllüsü başa düşülməlidir. 

Müəssisənin sərəncamında olan maliyyə 

ehtiyatları da müəssisənin səmərəli fəaliy-

yətinə ciddi təsir göstərir.  

Dördüncü növ ehtiyatlar, yəni sahibkarlıq 

bacarığı müəssisənin səmərəli fəaliyyətini 

təmin etmək üçün  elmi, texnoloji, innovativ  

yeniliklərin tətbiqinə imkan verir. Sahibkarlıq 

bacarığı müəssisənin idarəedilməsini və digər 

ehtiyatlardan səmərəli istifadəni təşkil edir. 

Digər üç növ ehtiyatlardan fərqli olaraq 

“sahibkarlıq bacarığı” ehtiyatı daha çox son 

nəticə ilə qiymətləndirilir. Yəni sahibkarlıq 

bacarışının olması hələ müəssisənin mütləq 

mənfəətli olacağı demək deyil. Yəni bazarda 

mövcud konyukturadan asılı olaraq müəs-

sisənin fəaliyyəti mənfəətsiz də ola bilər. Baş-

qa sözlə desək, “sahibkarlıq bacarığı” ehti-

yatları risklə bağlıdır.  

Beləliklə, “müəssisənin istehsal potensialı” 

dedikdə müəssisənin mövcud istehsal amil-

lərindən və yaxud ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə etməklə rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsal etmək, həmçinin daxili və xarici iq-

tisadi mühitdə strateji məqsədlərə çatmaq və 

dayanıqlı inkişaf etmək  üçün real imkanları 

nəzərdə tutulur. 
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Şəkil № 1 

Müəssisənin iqtisadi ehtiyatları 

 

 
 

Müəssisənin istehsal potensialına belə tərif 

verməklə onu müxtəlif iqtisadi göstəricilərlə 

qiymətləndirmək mümkündür. Müəssisənin 

istehsal potensialını onun istehsal etdiyi mal 

və xidmətlərin natural və ya dəyər ifadəsi ilə, 

istehsalın gücü ilə, istehsalın təminatı üçün 

zəruri olan istehsal ehtiyatlarının həcmi ilə və 

sair göstəricilərlə qiymətləndirmək olar 

[14,səh.71]. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 

bütün iqtisadi göstəricilər müəssisənin istehsal 

potensialını xarakterizə etmir. “Müəssisənin 

istehsal potensialı”  “müəssisənin istehsal gü-

cü” deyil. “Müəssisənin istehsal gücü” bu və 

ya digər konkret məhsulun istehsalı prose-

sində məhsuldar qüvvənin maddi amillərinin 

(əmək alətinin) istehsal qabiliyyətini əks 

etdirir. “Müəssisənin istehsal potensialı” isə 

təkcə mövcud əmək və enerji ehtiyatlarını, 

istehsalın, əməyin və idarəetmənin təşkilini, 

müəssisənin işçilərinin bilik və bacarıqlarını 

əhatə edir. Başqa sözlə desək, “müəssisənin 

istehsal gücü” “müəssisənin istehsal poten-

sialının” bir elementidir. “Müəssisənin isteh-

sal potensialı” “müəssisənin istehsal gecün-

dən” başqa digər istehsal amillərini və müəs-

sisənin gələcək potensial imkanlarını özündə 

cəmləşdirir.  

“Müəssisənin potensialını” üç mərhələdə 

formalaşan sistem kimi təsvir edən tədqiqat-

çılar “istehsal potensialı” mərhələsinə çox 

mühüm yer ayırırlar  

[15, səh.56]. Onlar müəssisənin poten-

sialının formalaşmasında üç əsas potensialı 

fərqləndirirlər. Birincisi, iqtisadi potensialdır. 

Iqtisasi potensial a) investisiya fəaliyyətini; b) 

təsərrüfat fəaliyyətini; c) maliyyə fəaliyyətini 

əhatə edir. Bu mərhələ institusianal səviy-

yədir. Bu səviyyədə müəssisənin sərəncamın-

da olan potensial gəlir, digər maliyyə idarə 

edilir. İkincisi bazar potensialıdır. Bu poten-

sial müəssisənin fəaliyyətində ikinci mərhə-

ləni əhatə edir. Bu mərhələ müəssisənin onun 

əhatə edən bazarda fəaliyyəti ilə bağlıdır və 

a)maketinq fəaliyyətini, b)müəssisənin bazar-

dakı aktivliyini və c)istehsal fəaliyyətini əhatə 

edir. Bazar potensialı müəssisənin təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğundan bazara çı-

xarılan mal və xidmətlərin potensial həcmini 

də əhatə edir. Müəssisənin potensialını təşkil 

edən üçüncü potensial isə istehsal potensialı-

dı. Bu potensial a)müəssisənin fond potensi-

alını; b)əmək potensialını; c)investisiya poten-

sialını; 3) innovasiya potensialını; d) informa-

siya potensialını əhatə edir. Bu potensialın 

əsas nəticəsi isə istehsal olunan mal və xid-

mətlərin potensial həcmi ilə qiymətləndirilir.  

Müəssisənin potensialının üç əsas element-

dən və onlar arasındakı əlaqələrdən ibarət olan  

sistem kimi formalaşmasını şəkil 2-dəki kimi 

təsvir etmək olar: 

“Müəssisənin potensialı” problemləri ilə 

məşğul olan bütün tədqiqatçılar qeyd edirlər 

ki, müəssisənin uğurlu fəaliyyəti inkişaf stra-

tegiyasının düzgün şeçilməsi və müəssisənin  

potensialının səmərəli idarəedilməsi ilə 

bağlıdır. 
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Müəssisənin potensialının formalaşması 

 
 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin po-

tensialının bu üç tərkib hissələri bir-birindən 

asılı olan və bir-birini şərtləndirən qarşılılı əla-

qədədir. “İqtisadi potensial” “bazar poten-

sialının”, “bazar potensialı” isə “istehsal poten-

sialının” inkişafına təkan verir. Bu qarşılılı 

əlaqəli proses həmçinin əks istiqamətdə də ge-

dir. Belə ki, “istehsal potensialı” “bazar po-

tensialı” üçün, “bazar potensialı” isə “iqtisadi 

potensial” üçün baza rolunu oynayır. Lakin ins-

titusional səviyyədə idarəedilən gəlirin ya-

ranması üçün əsas olan istehsal səviyyəsi də-yər 

yaradan səviyyə olduğundan çox mühümdür.  

Müəssisənin istehsal potensialı müəssisə-

nin əsas məqsədini-mənfəət əldə etmək məq-

sədini reallaşdırmaq üçün zəruri olan əlavə 

dəyər yaradan potensialdır. İstehsal potensialı 

daha dinamikdir, həm kəmiyyətcə, həm də 

keyfiyyətcə dəyişəndir. Müəssisənin maddi-

texniki bazası, kadr potensialı dəyişdikcə bu 

potensial da dəyişir. Əsas fondların məhsul-

darlığı, işçilərin bilik və bacarığı, tətbiq edilən 

texnologiya, maliyyə ehtiyatları dəyişdikcə 

müəssisənin istehsal potensialı da dəyişir. Be-

ləliklə, istehsal potensialına daxil olan hər bir 

elementin dəyişməsi onun bütünlükdə dəyiş-

məsinə səbəb olur. Tədqiqatçılar  arasında 

istehsal potensialına daxil olan  və onu müəy-

yən edən elemetlər haqqında bəzi mübahisələr 

var. Məsələn, İ.P. Dejkina istehsal poten-

sialına a) əsas istehsal fondlarını; b) sənaye-

istehsal kadrları; c)texnologiyanı;  d)enerjini; 

e)informasiyanı daxil edir [20, səh.9]. Amma 

V.N. Avdeenko və V.A. Kotlov isə a) əsas 

fondları-əmək alətlərini; b)sənaye-istehsal 

kadrları; c) enerji ehtiyatlarını; d) elmi-tədqi-

qat və təcrübi-konstruktor işlərinin nəticələ-

rini, əməyin təşkilini və idarəetməni; e) təsər-

rüfatçılıq təcrübəsini daxil edirlər[21, səh.15]. 

O.A.Cuxorukova isə istehsal potensialına 

dörd elementi daxil edir: a)fond potensialı; b) 

əmək potensialı; c) innovasiya potensialı; d) 

təbii potensial[14, səh.15]. Q.İ. Usanov isteh-

sal potensialının elementləri kimi a) fond po-

tensialını; b) əmək ehtiyatlarını; c)innovasiya 

potensialını; d) investisiya potensialını; e) ida-

rəetmə potensialını qəbul edir [22,səh.53]. 

Müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən müəssisənin 

is-tehsal potensialının elementləri kimi  eyni 

elementlərin deyil, əksinə müxtəlif elementlə-

rin qəbul edilməsi onunla bağlıdır ki, bu ele-

mentləri bir-birindən ayırmaq çətindir. Isteh-

sal potensialının bütün elementləri bir-biri ilə 

sıx və  qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. 
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Bəzi tədqiqatçılar istehsal potensialı növlərinə 

informasiya potensialını da daxil edirlər [23].  

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bütün növ po-

tensialların formalaşması, inkişafı informasiya 

təminatı ilə bağlıdır və ayrılıqda informasiya 

potensialını istehsal potensialına daxil etmək 

üçün zərurət yoxdur.  

Beləliklə, müxtəlif tədqiqatçıların istehsal 

potensialı ilə bağlı fikirlərini ümumiləşdirərək 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəssisənin is-

tehsal potensialının əsas elementləri kimi a) 

fond potensialını; b)əmək potensialını; c)in-

vestisiya potensialını; d) innnovasiya po-

tensialını qəbul etmək daha məqsədəu-

yğundur. İstehsal potensialının elementi kimi 

digər tədqiqatçıların qəbul etdikləri əlavə po-

tensiallar mühüm olsa da istehsal potensialı-

nın formalaşmasında əksəriyyət tərəfindən qə-

bul edilən bu elementlərin tədiqi edilməsi da-

ha məqsədəuyğundur. Beləliklə, istehsal po-

tensialını aşağıdakı kimi təsvir etmək olar.  

Şəkil №3  

Müəssisənin istehsal potensialının əsas elementləri 

 

 
 

 

Müəssisənin istehsal potensialının əsas ele-

mentlərinə bir daha nəzər salaq. Birinci ele-

ment fond potensialıdır. Fonda potensialı is-

tehsal prosesində əsas və dövriyyə dondları 

kimi iki hissədən ibarətdir. Bəzi tədqiqat-

çıların qeyd etdiyi kimi, əsas fondların passiv 

hissəsi, yəni müəssisənin istifadəsində olan 

binalar, qurğular, kommunikasiya sistemləri 

müəssisənin istehsal etdiyi mal və xidmətlərin 

növünün dəyişməsinə daha tez adaptasiya 

edilə bilir. Əsas fondların aktiv hissəsi, yəni 

texnoloji, nəqliyyat, enerji qurğuları, cihaz və 

avadanlıqlar müəssisənin istehsal etdiyi məh-

sulun növü ilə daha sıx əlaqəli olur [22].  

Müəssisənin istehsal potensialının ikinci 

tərkib hissəsi əmək potensialıdır. Əmək po-

tensialı müəssisənin istehsal prosesini zəruri 

keyfiyyətdə və kəmiyyətdə işçi qüvvəsi ilə 

təmin etmək bacarığıdır.  Müasir dövrdə yük-

sək bilik və bacarığa malik işçi qüvvəsi olmasa 

müəssisənin davamlı uğuru mümkün deyil. 

Odur ki, əksər hallarda büyük müəssisələr 

əmək potensiallarını gücləndirmək üçün geniş 

infrastruktur yaradırlar. İşçilərin yeni ixtisasa 

yiyələnməsi, yeni texnologiyaları daha yaxşı 

mənimsəməsi, yeni cihaz və ya dəzgahlarla 

daha yaxşı davranması və əmək məhsuldar-

lığını artırması üçün xüsusi treninqlər və məş-

ğələlər təşkil edilir.  

Müəssisənin istehsal potensialının üçüncü 

tərkib hissəsi innnovasiya potensialıdır. “İn-

novasiya” elmi-texniki yeniliklərin konkret 

məhsul və texnologiyalara tətbiqi imkanı kimi 

müasir dövrdə hər bir müəssisənin rəqabətqabi-

liyyətliliyinin əsas şərtlərindəndir. Odur ki, 

“müəssisənin innovasiya potensialı” dedikdə 

müəssisənin yeni texnologiyaları tətbiq edərək 

bazara “yüksək keyfiyyətdə” məhsul çıxarması 

və ya yeni texnologiyalar əsasında bazara “yeni 

məhsul” çıxarması imkanı nəzərdə tutulur.  

Müəssisənin istehsal potensialının dördüncü 

tərkib hissəsi investisiya potensialıdır. İnvesti-

siya potensialı dedikdə mənfəət əldə etmək və 

müəssisəni inkişaf etdirmək məqsədilə müəs-

sisənin öz kapitalı ilə təmin edilməsi və ya borc 

kapitalını cəlb etmək imkanı  başa düşülür.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin 

istehsal potensialının tərkib hissəsi olan və 

yuxarıda sadaladığımız dörd potensialın hər 

biri digəri ilə üzvü surətdə bağlıdır. Müasir 

dövrdə hər bir müəssisənin uğurlu fəaliyyəti-

nin təmin edilməsi bu potensiallardan hər 

birinin davamlı inkişafını tələb edir.  
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Производственный потенциал предприятия, его сущность, структура и элементы 

 

Резюме 

 В статье анализируется экономический потенциал предприятия, особенно производственный 

потенциал, как один из его основных элементов, также его сущность, структура и элементы. Автор 

приходит к такому заключению, что производственный потенциал имеет четыре элементов и яв-

ляется динамической системой. Эти элементы взаимодействуют друг с другом. 
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Abstract 
 The article investigates economic potential of enterprises, including production potential and its es-

sence, structure and elements. The author concluded that production potential has four elements and is a 

dynamic system. There are strong relationships between these elements. 
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