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Xülasə 
Məqalənin məqsədi: respublikamızın  emal sənayesində  əsas fondlardan istfadənin vəziyyəti  və on-

ların səmərəliliyinin  artırılmasının sənayenin rəqabətliliyinə təsirinin öyrənilməsi  

Məqalənin metedolojiyası: məqalədə emal sənayesinin ayrı- ayrı müəssisələrində əsas fondlardan is-

tifadə göstəriciləri və onların müqayisəli təhlilindən istifadə olunub. 

Məqalənin nəticələri:  emal sənayesində əsas fondlardan istifadənin səmərəlik göstəriciləri müqyisəli 

təhlil edilib və  onun müəssisənin rəqabətqabiliyyətli inkişafında rolunu göstərilib. 

 Açar  sözlər: Əsas fondlar, istehsal prosesi, rəqabətlilik, məsrəflər, fond verimi, fondtutumu, müəs-

sisənin rəqabətliliyi, məhsulun rəqabətliliyi. 

 

 GİRİŞ 

Cəmiyyətin iqtisadi və sosial problemləri-

nin həlli üçün əlverişli şəraitin yaranmasında 

iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış inkişafını tə-

min etmək əsas şərtdir. Bu isə təbii bazar pro-

sesi ilə dövlət siyasəti arasında optimal nis-

bətin yaradılması əsasında, iqtisadiyyatın bü-

tün subyektlərinin maksimum reallaşmasına 

imkan yaradar və ümumi iqtisadi inkişafı 

təmin edə bilər. 

Milli mühasibat uçotunun yeni hesablar 

planın da əsas fondlar (əsas vəsaitlər) «Tor-

paq, tikili və avadanlıqlar» kimi qeyd olunur. 

«Torpaq, tikili və avadanlıqlar» anlayışı mü-

əssisələrin mülkiyyətində olan bütün uzun-

müddətli maddi aktivləri əhatə etdiyinə görə, 

bütün müəssisələr torpaq, tikili və avadan-

lıqların müəyyən növünə malikdir. Ümumiy-

yətlə, bütün sənaye sahələrində müəssisələrin 

əmlaklarının əsas hissəsi torpaq, tikli və ava-

danlıqlar və onlara qoyulan investisiyalardır. 

İstehsal müəssisələrinin uzunmüddətli maddi 

aktivlərə investisiya qoyuluşu səviyyəsi adə-

tən yüksək, qeyri- istehsal təyinatlı müəs-

sisələrdə isə çox aşağı ola bilər. Misal üçün, 

Böyük Britaniyada keçirilmiş son araşdırma 

göstərmişdir ki, pivə zavodlarının uzunmüd-

dətli maddi aktivlərinə investisiya qoyuluşu 

orta hesabla bütün aktivlərin 78%-ni təşkil 

edir. Lakin, hətta ən kiçik xidmət müəssisələri 

müəyyən uzunmüddətli aktivlərə sahibdir. 

Bütün müəssisələr balans hesabatlarında 

əks etdirməli olduğu torpaq, tikili və avadan-

lıq obyektlərinə müəyyən investisiya səviy-

yəsinə, bunlardan bəziləri isə həmin obyekt-

lərə olduqca yüksək investisiya səviyyəsinə 

malik olduğu üçün, həmin aktivlərin tanınma-

sı və qiymətləndirilməsi qaydaları  mühasibat 

uçotu standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir çox inki-

şaf etmiş ölkələrdə əsas kapitala(fondlara) 

kompleks şəkildə yanaşma vardır; - bunlar 

hərəkətsiz  əsas vəsaitlər (propetу), əsas isteh-

sal vəsaitləri (plant) və avadanlıqlar (equi-

ment) kimi  qruplaşdırılır. Hələ maddiləşmə-

miş, ancaq vəsait kimi qoyulmuş kapital bir-

başa (real) investisiyadır. 2016—cı ildə ölkə 

rəhbərliyi qeyri–neft sektorunun inkişafı ilə 

əlaqədar 25 milyard manat bu sahəyə investi-

siya qoymağı planlaşdırmışdır ki, bu da əsas 

istehsal fondların yenilənməsini, yeni texnika 

– texnolojiyaların  tətbiq olunmasını nəzərdə 

tutur. Əsas istehsal fondaların yenilənməsi 

qeyri- neft sektorunda  rəqabət qabiliyyətli 

məhsul istehsalına imkan verəcək, istehsal 

olunan məhsulun qiymət və qeyri qiymət 

amilləri baxımından rəqabətliliyini təmin edə-

cəkdir. Avadanlıqdan istifadə əmsalının yük-

UOT: 338 
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səldilməsi - mövcud avadanlıqlardan vaxta, 

gücə (məhsuldarlığa), istehsal olunan məhsu-

lun həcminə və ya yerinə yetirilən işə görə  

səmərəli istifadəni təmin edir. 

Ölkəmizdə manatın devalvasiyası  qeyri – 

neft sektorunun təxirə salınmaz inkişafını, 

ixrac yönümlü məhsulların istehsalının artırıl-

ması məsələsini iqtisadi siyasətin əsas hədəfi 

kimi qarşıya qoymuş, sənaye sahələrində 

mövcud əsas fondlardan istifadənin səmərəli-

liyinin artırılması məsələsini, innovativ texni-

ka-texnolojiyaların tətbiqinin sürətləndirilmə-

sini, yeni istehsal sahələrinin yaradılmasını və 

ixrac yönümlü mallar istehsalını əsas vəzifə 

kimi qarşıya qoymuşdur. 

 

Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalında 

əsas fondlardan səmərəli istifadənin rolu 

Əsas fondlar mühasibat uçotunda ilk dəyəri 

ilə, yəni onların alınmasına, quraşdırılmasına 

və istifadəyə verilməsinə çəkilən faktiki xərc 

məbləğində əks etdirilir. Əsas fondlar  istehsal 

prosesinin mühüm amillərindən biri olduğun-

dan, onların dəyəri  məhsul istehsalına çəkilən 

xərclərin tərkibində öz əksini tapmalıdır. Bu 

əsas fondların dəyərinin müəyyən dövr ərzində 

istehsal olunmuş məhsulların, görülmüş islərin, 

göstərilmiş xidmətlərin maya dəyərinə və ya 

tədavül xərclərinə silinməsi yolu ilə həyata 

keçirilir. Bu əməliyyatların yerinə yetirilməsi 

əsas fondlara köhnəlmə (amortizasiya) hesab-

lanması yolu ilə həyata keçirilir. Əsas fondlara 

qoyulmuş vəsaitlərə qənatin başlıca  amili  fon-

dveriminin artırılmasıdır. Bu göstərici  müəssi-

səninn uzun müddətə texnoloji səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsində istifadə edilir.  Fondve-

rimi  ümumi məhsul həcminin (ümumi gəlir, 

xalis gəlirin və mənfəətin ) əsas fondların orta 

illik dəyərinə nisbəti kimi müəyyən olunur. 

Fondverimi – mürəkkəb iqtisadi kateqoriya 

olub, bir çox amillərin təsirindən və istehsalın 

sahə strukturundan asılıdır. 

Əsas fondlara qoyulmuş  vəsaitlərə qənatin 

başlıca  amili  fond veriminin artırılmasıdır. Bu 

göstərici müəssisəninn uzun müddətə texnoloji  

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə 

edilir. Fondverimi ümumi məhsul həcminin 

(ümumi gəlir, xalis gəlirin və mənfəətin) əsas 

fondların orta illik dəyərinə nisbəti kimi mü-

əyyən olunur. Fondverimi – mürəkkəb iqtisadi 

kateqoriya olub, bir çox amillərin təsirindən və 

istehsalın sahə strukturundan asılıdır. 

Əsas fondlardan istifadənin səviyyəsinin ar-

tırılmasının iqtisadi səmərəliliyi ictimai əmək 

məhsuldarlığının artması ilə müşayət olunur. 

İctimai əmək məhsuldarlığınınn artması əmək 

amilini qiymətləndirməklə müəyyən olunur və 

bu zaman əməyin məhsuldarlığı deyilən anla-

yışdan istifadə olunur. Əmək məhsuldarlığı 

dedikdə, maddi istehsal sahələrində əmək məs-

rəflərinin səmərəliliyi nəzərdə tutulur. Əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi məhsul vahidi 

istehsalına əmək məsrəflərinin azaldılmasını 

təmmin edir ki, buda məhsulun (iş və xid-

mətin) qiymət amili üzrə rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəlməsi ilə nəticələnir. Əsas fondların  

fondverimi  dedikdə  müəssisənin əsas fondla-

rının 1(bir) manatına  nə qədər məhsul (mən-

fəət) istehsal edildiyini  göstərir.  

 

   Cədvəl №1 
№ Göstərisilər Keçmiş il 

min.man 

Hesabat ili min.manat Dəyişmə 

(+,- ) Min.man. 

1 Buraxılmış məhsulun həcmi (min 

manatla) 

32425 34179 +1754 

2 Əsas fondların orta illik dəyəri  

( min.man) 

31890 38403 +6513 

3 Fondverimi (1:2) manatla 1,02 0,89 -0,13 

Mənbə: müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Əsas fondların  məhsul həcminə təsiri iki 

amillə müəyyən olunur: 

1.Kəmiyyət(ekstensiv) amili- əsas fondla-

rın məbləği; 

2. Keyfiyyət( intensiv) amili – fondverimi. 

Bunları aşağıdakı misalda göstərək.  
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Cədvəldən(1-1) göründüyü kimi keçən illə 

müqayisədə məhsul artımına səbəb  aşağıdakı 

amillər olmuşdur. 

1.Əsas fondların məbləğinin artması məh-

sul artımını 6513 manat artırmışdır. +6513 x 

1.02 = 6643,3 m. Azn. 

2.Fondveriminin azalması məhsul buraxılı-

şını(- 0,13 x 38403 ) = 4992,4 man azaltmış-

dır. Hər iki amilin təsirindən (balans amili) + 

6643,3 – 499,2 = + 1651 min Azn olmuşdur. 

Beləliklə, fondverimin artması əsas fondla-

rın bir manatına məhsul həcminin nə qədər 

artmasını və ümümilikdə  müəssinin mənfə-

ətinin artmasını göstərir. 

Əsas fondlardan səmərəli istifadənin göstə-

riciləri aşağıdakılardır; 

Әsas fondlardan səmərəli istifadənin 

göstəriciləri 

Əsas fondlardan istifadənin İntensiv me-

todu -əsas fondların gücündən istifadənin 

səviyyəsini göstərir,(ümumi dəyər  göstəri-

ciləri daxil olmaqla). 

1.Əm. intensiv =  

𝐹𝑀b

𝑇𝑀b
;       ( 3.1) 

Burada, Әm.intensiv – intensivlik əmsalı-

dır; 

FMb - Vahid vaxt ərzində  avadanlıqların 

faktiki məhsul istehsalı, natural  göstəricilərlə; 

TMb - Vahid vaxt ərzində avadanlıqların  

texniki əsaslandırılmış məhsul istehsalı, natu-

ral göstəricilərlə; 

2.fverimi = 

𝑀𝑑

Əfoid
 ;            (3.2) 

Burada,  fverimi  -  fond verimidir,  Md  - 

əmtəəlik məhsulun dəyəri,manatla; 

Ә f.oid - əsas fondların  orta illik dəyəri, 

manatla. 

3.ftutumu = 

Əfoid

𝑀𝑑
;         (3.3) 

Burada, ftutumu- məhsulun fond tutumu-

dur. 

4.fsilahlanma = 

Əfoid

İois
 ;    (3.4) 

Burada,  fsilahlanma-   məhsulun fondla  

silahlanmasıdır. 

İois  - işçilərin orta illik sayı, nəfər. 

Əsas fondlardan istifadənin ekstensiv 

metodu.  əkstensiv - əsas fondlardan  istfadə 

səviyyəsini   vaxta görə xarakterizə edir. 

5.Әm. ekstensiv =  

𝐴fiv

𝐴piv
 ;     (3.5) 

Burada,  Əm.ektensiv  - ekstensivlik əmsa-

lıdır. 

Afiv – Avadanlıqların faktiki iş vaxtı-

dır,(saatla); 

Apiv  -  Avadanlıqların  iş rejiminə  uyğun 

planlı iş vaxtıdır,(saat). 

6.Əm. növbəlik =  

∑𝑆an

𝑆am
 ;          (3.6) 

Burada,  Əm .növb.  - növbəlik əmsalıdır, 

∑San -  Avadanlıqların cəmi növbələrinin  

miqdarı; 

Sam – İşdə olan avadanlıqların  maksimal 

sayı. 

7.Əm. növ. dəy =  

Əm.növbəlik

𝑇n.v
 ;    (3.7) 

Burada,  Әm.növ.dəyişmə - Növbənin  

dəyişmə  əmsalı; 

Tn.v – Növbənin müddəti,(saat). 

8.Əm. yüklənmə =  

𝑀hm

𝐴vf
 ;             (3.8) 

Burada,  Әm.yük.  -  avadanlığın vaxta 

görə yüklənmə  əmsalıdır; 

Mhm. – məhsulun  bu avadanlıqda  hazır-

lanması mürəkkəbliyidir; 

Avf  -  avadanlığın vaxt  fondu,(saatla). 

Avadanlıqlardan istifadənin inteqral me-

todu  - əsas fondların istifadəsinə  intensiv  

və  ekstensiv amillərin təsirini xarakteriza  

edir. 

 

9.Əm. inteqral = Əm. intensiv x Əm. ekstenstiv ;    (3.9) 

   

Burada, Əm.inteq.-əsas fondlardan istifa-

dənin inteqral  əmsalıdır.  

Bütün bu göstəricilər sənaye sahələrində is-

tifadə olunan maşın və avadanlıqlardan səmə-

rəli istifadə olunmasını müəyyən  etməyə im-

kan verir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir müəs-

sisə (firma, şirkət) çalışır ki, istehsal etdiyi 

əmtəəni (məhsul,iş və xidməti) bazarda vax-

tında sata bilısin. Bunun üçündə ilk növbədə 

istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətli 

olması, ona oxşar məhsullardan qiyməti ucuz, 

keyfiyyəti isə yüksək olmalıdır. Bütün bunlar 

bazar münasibətləri şəraitində  müəssisə qar-

şısında əsasən aşağıdakı vəzifələri qoyur: 
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 ən az xərclə daha yüksək iqtisadi nəticə 

əldə etmək; 

 istehsal olunan məhsulların keyfiyyətini 

daim və qiymətini  bazar  tələblərinə uyğun-

laşdırmaq, yeni növ rəqabət qabiliyyətli  məh-

sullar  istehsal etmək; 

 əmək  məhsuldarlığının  yüksəldilməsi-

nə və avadanlıqların  fondveriminin   (fondtu-

tumunu azaltmaq, fondla silahlanmanı artır-

maq)  artırılmasına nail olmaq; 

 istehsal olunan məhsulların elm tutumu-

nu, fond tumunu, fondla silahlanmanı artır-

maqla, müəssisənin  rentabellik  səviyyəsini 

yüksəltmək; 

«Torpaq, tikili və avadanlıqlar» anlayışı 

müəssisələrin mülkiyyətində olan bütün uzun-

müddətli maddi aktivləri əhatə etdiyinə görə, 

bütün müəssisələr torpaq, tikili və avadan-

lıqların müəyyən növünə malikdir. Ümumiy-

yətlə bütün sənaye sahələrində müəssisələrin 

əmlakınınn əsas hissəsi  torpaq, tikli və ava-

danlıqlar və onlara qoyulan investisiyalardır 

[1]. İstehsal müəssisələrinin uzunmüddətli 

maddi aktivlərə investisiya qoyuluşu səviyyə-

si adətən yüksək, qeyri- istehsal təyinatlı mü-

əssisələrdə isə çox aşağı ola bilər. Misal üçün, 

Böyük Britaniyada keçirilmiş son araşdırma 

göstərmişdir ki, pivə zavodlarının uzunmüd-

dətli maddi aktivlərinə investisiya qoyuluşu 

orta hesabla bütün aktivlərin 78%-ni təşkil 

edir.  Lakin, hətta ən kiçik xidmət müəssisə-

ləri müəyyən uzunmüddətli aktivlərə sahibdir. 

Bütün müəssisələr balans hesabatlarında 

əks etdirməli olduğu torpaq, tikili və avadan-

lıq obyektlərinə müəyyən investisiya səviy-

yəsinə, bunlardan bəziləri isə həmin obyekt-

lərə olduqca yüksək investisiya səviyyəsinə 

malik olduğu üçün, həmin aktivlərin tanınma-

sı və qiymətləndirilməsi qaydaları  mühasibat 

uçotu standartlarına  uyğunlaşdırılmalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir çox inki-

şaf etmiş ölkələrdə əsas kapitala(fondlara) 

kompleks  şəkildə  yanaşma vardır; - bunlar 

hərəkətsiz  əsas vəsaitlər (propetу), əsas isteh-

sal vəsaitləri (plant) və avadanlıqlar (equi-

ment) kimi  qruplaşdırılır. Hələ mad-

diləşməmiş, ancaq vəsait kimi qoyulmuş kapi-

tal birbaşa (real) investisiyadır. 2016—cı ildə 

ölkə rəhbərliyi qeyri–neft sektorunun inkişafı 

ilə əlaqədar 25 milyard manat bu sahəyə in-

vestisiya qoymağı planlaşdırmışdır ki, bu da 

əsas istehsal fondların yenilənməsini, yeni –

texnika – texnolojiyaların  tətbiq olunmasını 

nəzərdə tutur. Əsas istehsal fondaların ye-

nilənməsi qeyri- neft sektorunda  rəqabət 

qabiliyyətli məhsul istehsalına imkan veəcək, 

istehsal olunan məhsulun qiymət və qeyri 

qiymət amilləri baxımından davamlılığını 

təmin edəcəkdir. Avadanlıqdan istifadə əmsa-

lının yüksəldilməsi – mövcud avadanlıqlardan 

vaxta, gücə (məhsuldarlığa), istehsal olunan 

məhsulun həcminə və ya yerinə yetirilən işə 

görə  səmərəli istifadəni təmin edir. Bugün 

daxili bazarda qiymət amilinin əsas rol oyna-

dığını və daxili bazarda yerli istehsal malları-

nın  sıxışdırılmasına səbəb olan qiymət amili-

nin rolunu nəzərə alaraq əsas fondların isti-

fadəsi və tərkibinə nəzər salaq 

 

Әsas fondların tərkibi  və  hərəkəti  

göstəriciləri. 

1.Əm. yeyilmə = 
𝑌

İ𝐵d
 ;                              (3.1) 

Burada, Y- mühasibat balansı üzrə  ye-

yilmənin keçirilmiş məbləği,manatla; 

İbd- İlkin balans dəyəri.manatla; 

2.Əm. yararlıq = 1- Əmsal yeyilmə ;                         (3.2) 

 

3.Əm. yeniləşmə = 
Əf.dm

Əf.is
;                            (3.3) 

 Burada,   Әfdm-  daxil olmuş əsas fondla-

rın mütləq dəyəri, manatla; 

Əfis-  hesabat ilinin sonuna əsas fondların  

dəyəri, manatla. 

4.Əm. çıxma = 
Əf.çıx

Əf.  is
;                                 (3.4) 

Burada,  Әfç-  çıxarılmış əsas fondların  

mütləq dəyəri,manatla; 

Əf. iə- hesabat ilin  əvvəlinə əsas fondların  

dəyəri, manatla. 
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      Sxem №1   

Əsas fondların  tərkibi əsasən  aşağıdakı  əlamətlərə  görə  təsnifləşdirilir 

  

Әsas kapitalın  quruluşu (əsas fondlar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: [3.5.səh.9] 

 

Müəssisənin əsas istehsal fondları   təsərrü-

fat prosesində tam istifadə  dövrünü (tsiklini) 

aşağıdakı mərhələrdə həyata  keçirir: - əsas  

fondların fiziki yeyilməsi, - dağılması (iznos); 

-amortizasiyası ( köhnəlməsi); - əsas vəsait-

lərin tam  bərpası üçün  vəsait yığımı; - kapi-

tal qoyuluşu hesabına əsas vəsaitləri dəyişdi-

rilməsi. Ən müasir texnika -texnologiyalardan 

tətbiqi istehsal olunan məhsulun rəqabət qabi-

liyyətinin yüksəldilməsində, vahid məhsul is-

tehsalına məsrəflərin azaldılmasını təmin et-

məklə, daxili bazarda anoloji məhsulla rə-

qabət mübarizəsində üstülüyünü, alıcılıq qabi-

liyyətini təmin edir. Məhsulun daxili bazarda 

rəqabətliliyinə təsir edən əsas amillərin qiy-

mət və qeyri –qiymət (keyfiyyət) amili oldu-

ğunu nəzərə alsaq, innovativ texnika –tex-

nolojiyanın  tətbiqinin əsas mahiyyəti daha 

aydın görünür. Rəqabətliliyin   qiymət  amili 

(Bazarda qiymətin buna oxşar məhsula nis-

bətən daha ucuz olması) və  keyfiyyətlilik  

amili  (onun bazarda anoloji məhsula nisbətən 

daha çox istehlak qabiliyyətli olması) məhsu-

lun bazarda tez reallaşmasını təmin edir, is-

tehsalın fasiləsiz fəaliyyətinə şərait yaradır. 

Rəqabət  qabiliyyətli məhsulun bazarda real-

laşması asanlaşır, məhsulun satış həcminin 

artması istehsalın genişlənməsinə, müəssisə-

lərin rentabelliyinin yüksəlməsinə, əmək kol-

lektivinin maddi rifahının yaşılaşmasına şərait 

yaradır.  

 

NӘTİCӘ 

Əsas fondlardan istifadə səviyyəsinin artı-

rılması  müəssisəyə əlavə kapital qoyuluşu  

olmadan  məhsul  istehsalının həcmini artırır, 

istehsal məsrəflərini azaltmaqla məhsulu qiy-

mət rəqabəti baxımından bazar tələblərinə 

uyğunlaşdırır. Əsas fondlardan səmərəli isti-

fadə əmək məhsuldarlığını artırır, məhsul va-

hidi istehsalına canlı əmək məsrəflərini azalt-

maqla məhsulun maya dəyərini aşağı salmağa 

imkan verir. Məhsul istehsalına çəkilən məs-

rəflərin azalması məhsulun qiymətinin daxili 

və xarici bazar tələblərinə uyğunlaşdırmaqla, 

onu ixrac yönümlü edir.  

Sənaye sahələrində  mütərəqqi texnika və 

texnolojiyaların tətbiqi, mövcud əsas fondlar-

dan istifadənin səmərəlilik səviyyəsinin artı-

rılması, mükəmməl texnoloji prosesləri idarə 

etməyi bacaran kadrların hazırlanması, onların 

tərkibi və hazırlıq səviyyəsi istehsal olunan 

məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasını, 

keyfiyyətin yüksəlməsini təmin etməklə ixracı 

stimullaşdıra bilər. İstehsal olunan məhsulla-

rın daxili və xarici bazarda rəqabətqabiliyyət-

liliyini  artırmaqla, istehsal fəaliyyətinin fa-

siləsizliyinə  zəmin yaradar. Əsas fondların 

rasional istifadəsi  ümumi məhsul istehsalını 

Görünüş qurluşu Yaşına görə 

Müxtəlif qrup əsas 

fondların ümumi  

dəyərində  

nisbətlərini göstərir. 

(müxtəlif sənaye  

sahələri üçün 

müxtəlifdir), 

Əsas fondların 

aktiv və passiv 

hissəsinin nisbətini 

göstərir. 

Texnoloji 

Əsas  fondların  

istismar  müddətini  

xarakterizə edir. 

 

Əsas fondların  

istehsal (sahələr) üzrə 

bölgüsünü  göstərir. 

İstehsalat(sahələr 

üzrə) 

(sahələr üzrə) 

 

S 

sa 
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artırır və  milli gəlirin artırılmasında  mühüm 

rol oynayır. Əsas istehsal fondlarından  səmə-

rəli istifadə öz nəticəsini əsasən aşağıdakılar-

da tapır. 

1.Məhsul  istehsalının artımında ; 

2.Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsində; 

3.Əmək məhsuldarlığının artırılmasında; 

4.İstehsal məsrəflərinin azadılmasında; 

5.Qiymət rəqabətinin yüksəldilməsində. 
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Роль эффективного использования основных  средств в  конкурентоспособной развитии 

перерабатывающей промышленности 

 

Резюме 

Цель статьи: определить роль эффективного  использования основных фондов в 

конкурентоспособности перерабатывающей промышленности.  

Методология:  сравнительный анализ  

Основные итоги статьи:   определены роли эффективного использования основных фондов в 

развитии конкурентоспособности перерабатывающей промышленности. 

Ключевые слова: основные фонды, производственный процесс, конкурентоспособность, 

затраты, фондоотдачи,фондоемкость,конкурентоспособности предприятий. 
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Abstract 

Purpose of the research: to define a role of effective use of fixed assets in competitiveness of proces-

sing industry in Azerbaijan 

Методология:  comporative analyzing  

Findings: roles of effective use of fixed assets in development of competitiveness of processing in-

dustry are defined.   

Ключевые слова: fixed assets, production, competitiveness, expenses, capital productivity, capital 

intensity, competitiveness of the enterprises. 
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