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AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı

MÜƏSSİSƏNİN İSTEHSAL POTENSİALININ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARI

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: Məqalədə müəssisənin istehsal potensialının qiymətləndirilməsi

məqədilə təklif edilən metodlar müqayisəli şəkildə fərqləndirilir.
Metodologiya: müqayisəli analiz
Əsas nəticə: müəssisənin istehsal potensialının qiymətləndirilməsi üçün vahid metodologiya

yoxdur. Lakin təklif edilən mеtodların hər biri müəssisənin istehsal potensialını bu və ya digər
cəhətdən qiymətləndirməyə imkan verir.

Açar sözlər:müəssisənin istehsal potensialı, ehtiyatların qiymətləndirilməsi metodu, nəticə
yanaşması.

GİRİŞ
Son onilliklərdə müəssisələrin öz cari və-

ziyyətlərini qiymətləndirmə, gələcək inkişa-
fları üçün səmərəli və  məhsuldar strategiyalar
hazırlama texnologiyaları əhəmiyyətli dəyi-
şikliklərə məruz qalıb. Elə buna görə də
müəssisənin potensialını qiymətləndirmək
üçün  alətlərin seçimi barədə sual yaranır. Se-
çim elə olmalıdır ki, təşkilatın daxili imkan-
larını, üstün və zəif cəhətlərini  vaxtında mü-
əyyən etməyə, onun fəaliyyətinin effektivli-
yini artırmağa imkan versin. Elə ona görə də
konkret sənaye müəssisələrinin potensialının
qiymətləndirilməsi məsələsi bu problemə
müxtəlif yanaşmaların analiz edilməsini zəruri
edir.

Müəssisələrin istehsal potensialının qiy-
mətləndirilməsinə müxtəlif yanaşmalar möv-
cuddur. Məqalədə bu yanaşmalardan ikisinə
diqqət yetirilir. Birincisi  ehtiyatların qiymət-
ləndirilməsi, digəri isə istehsal prosesinin
nəticəsinin qiymətləndirilməsidir. Ehtiyat ya-
naşması – müvafiq ehtiyat məhdudiyyətləri
zamanı istehsalat imkanını xarakterizə edir
(istehsalat imkanları əyrisi). Nəticə yanaşması
isə – mövcud və ya potensial istehsal imka-
nından istifadənin effektivlik dərəcəsini təyin
edir. İstehsal potensialının keyfiyyət göstə-
ricisi və qiymətləndirilməsi - bütün göstərici
növlərinin toplusudur. Maksimum mümkün
istehsal həcmi  onu kəmiyyətcə xarakterizə
edir.

Müəssisənin istehsal potensialının
qiymətləndirilməsi metodları

Y. N. Paşenko müəssisənin istehsalat
potensialının diaqnostikası üçün, həmçinin,
balla qiymətləndirilməni təklif edir. İstehsal
müəssisələrini liderlər, orta səviyyə və autsay-
derlər kimi üç qrupa ayırırlar.  Müəssisəyə bu
dərəcələrdən hər hansı birinin verilməsi geniş
artım amillərinin, intensiv artım amillərinin və
istehsal amillərinin faydalı iş əmsalı göstərici-
lərinin təhlilindən sonra olur, bunun ardınca
isə satış gəliri təhlil edilir. Müəssisə hər
göstərici qrupuna görə seçimdə müəyyən yer
tutur [1, 12].

İstehsal potensialının Y. N. Paşenkonun
metodologiyasına görə qiymətləndirilməsi
müəssisəyə həm mövcud olan özünü inkişaf
imkanlarının və mənbələrinin toplumunu
təyin etməyə, həm də rəqiblər arasında öz
yerini müəyyən etməyə imkan verir. Bu
metodologiyada istehsal potensialının ölçüsü-
nə görə qrupların hər hansı birinə düşən müəs-
sisələr üçün müəyyən bir gələcək fəaliyyət
sistemi təklif edilir. İstehsal potensialının son
bal qiyməti onun hissələrinin bal qiymətlə-
rinin cəmidir, bu isə istehsal potensialının qar-
şılıqlı əlaqəsini və təsirini, nəticədə isə,
potensialın hər bir amilinin son ölçüyə təsirini
nəzərə almır.

O.İ Benderskaya və E. N. Çijova müəs-
sisənin istehsal potensialının istifadəsinin xa-
rakteristikası kimi, müəssisənin potensial həc-
mi göstəricisini qiymətləndirməyi təklif edir.
Bu, müəlliflərin fikrincə, müəyyən resurs
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sisteminə malik müəssisənin öz fəaliyyətinin
hədəf nəticələrinə çatmaq qabiliyyətidir. Bu
nisbi göstəricinin məxrəcində satış həcmi
(gəlir) durur, çünki ticarət şirkətinin fəaliyyət
məntiqinə görə, gəlir bu məqsədə nail olub-
olmamağı əks etdirir. Bu göstəricinin surətin-
də müəssisənin potensialı – müştərək aktiv-
lərin orta illik qiyməti durur.

O.İ. Benderskaya və E. N. Çijova müştərək
aktivlərin strukturu nəzərə qaçırılmamaq
şərtiylə, baş verən dəyişikliklər nəticəsində
alınmış potensial həcmin onamilli modelini
təklif edirlər [2]. Bu yanaşmanın üstünlüyü
hesablamalarda istifadə edilən göstəricilərinin
sadəliyi və birmənalılığındadır. Buna yalnız
mühasibat balansının məlumatlarından bəh-
rələnməklə nail olunur. Ancaq daxili haqq-
hesab məlumatları idarəetmə məqsədləri üçün

kifayət deyil. Balansın mücərrəd verilənləri və
ya maliyyə nəticələri hesabatı öz-özlüyündə
maraq doğursa da, ayrı-ayrılıqda götürüldük-
də, elə də böyük əhəmiyyətə malik olmurlar.
Belə ki, satış həcmini, təmiz gəliri xarakterizə
edən rəqəmlər sərf edilmiş kapitalın həcmiylə
müqayisədə daha aydın görünürlər. Xərclərin
ölçüsü isə, sözsüz ki, vacibdir və əldə edilən
mənfəət və ya satış həcmiylə müqayisədə da-
ha da aşkar görünür [2, 42].

İqtisadi ədəbiyyatın təhlili müxtəlif cinsli
potensial elementlərin əsasında ümumiləşdiri-
ci göstəricinin qurulmasına aid bir-neçə
yanaşmanı ayırmağa imkan verir.

V.N. Avdeyenko, V.A. Kotlovanın meto-
dologiyasında, müəssisənin istehsal potensialı
aşağıdakı kimi verilir:

= 	 İ + İ + 	 İ + Ə + 	 + + 	∑ İ                   (1)

burada,
İ – planlaşdırılmış ildə əsas istehsal

fondlarının orta illik dəyəridir;
İ – hesablanan ildə əsas istehsal

fondlarının müasirləşdirilməsinə sərf edilən
xərclərdir;
Ə – planlaşdırılmış ildə  sənaye istehsal

heyətinin əmək haqqı fondudur;
– təhlil olunan ildə müəssisənin maddi

mükafat fondudur;
– hesablanan ildə sərf edilən enerji

ehtiyatlarının dəyəridir;
İ – əvvəlki beşillikdə istehsalın inkişaf və

təkmilləşməsinə sərf edilən maddi və maliyyə
vəsaitlərinin illik xərcləridir (kapital qoyulu-
şundan başqa) [3].

Bu metodologiya, istehsalat resurslarının
cəmi dəyərinin qiymətləndirilməsində istifadə
edilə bilərsə də, müəssisənin istehsal poten-
sialı üçün istifadə edilə bilməz. Belə ki, veri-
lən düsturun hər komponenti üçün dəyər
qiymətinin hesablandığı zaman müddəti fərq-
lidir. İstehsal potensialına enerji resursları aid
edilmişdir, ancaq xammal və maddi resurslar
nəzərə alınmamışdır. Bundan əlavə, belə top-
lama istehsal potensialı elementlərinin qarşı-
lıqlı təsirini aşkar etməyə imkan vermir və
şirkətin istehsal potensialının bütün kompo-
nentləri olmadan, istehsal prosesinin bütün
hissələrinin qarşılıqlı təsiri nəzərə alınmadan
potensialın həyata keçirilməsini qiymətləndir-
mək qeyri-mümkündür.

Y.Y. Dones istehsal potensialını hesab-
lamaq üçün başqa bir düstur təklif edir:

P=f(Mo,Zo,S,E),       (2,2)
burada,
Mo – sənaye müəssisələrinin istehsal

gücünün cəmidir;
Zo – işçi resursların olmasıdır;
S və Э – qeyri-sənaye istehsalat tipli

xammal və enerji resurslarının olmasıdır [4].
İstehsal potensialının hesablanmasına mat-

risa tipli yanaşmada ehtiyat komponentlərinin

ümumiləşdirilmiş nəticə göstəricisinə təsiri
hədəf funksiyasının məhdudiyyətləri  şəklində
özünü biruzə verir. Bu hədəf funksiyası isteh-
salat gücünün ölçüsüdür. Daha geniş şəkildə
istehsal potensialının ölçüsünün məhdudiy-
yətləri matrisa sistemi şəklində göstərilə bilər.

Potensialın belə qiymətləndirmə üsulu,
praktiki olaraq, istehsal prosesində ayrı-ayrı
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resurs növlərinin qarşılıqlı təsirini aşkarlama-
ğa imkan vermir. Maksimum istifadə edilmiş
istehsal gücünə görə istehsal potensialının he-
sablanması təkcə müəssisənin regiondakı isteh-
sal fondlarının və filiallarının təhlilinə əsas-
lanır, bu qiymətləndirilmənin keyfiyyətini aşa-
ğı salır və bazar iqtisadiyyatı tələbatının əksinə
olaraq, kapitalın “bağlanmasına” gətirir [4].

P.A. Fomin, M.K. Starovoytov müəs-
sisənin istehsalat potensialının (MİP) səviy-
yəsini təyin etmək üçün elə bir metodologiya
təklif edirlər ki, ona tədqiqatın müxtəlif
istiqamətləri üzrə həm ekspress qiymətlən-
dirmə, həm də ətraflı qiymətləndirmə daxil
olsun [5].

Cədvəl №1
MİP səviyyəsinin təyini üçün qiymətləndirmə göstəriciləri sistemi

Tədqiqatın
istiqaməti

İstehsalat komponentinini
qiymətləndirmə göstəriciləri

Maddi komponenti
qiymətləndirmə

göstəriciləri

Kadr  komponentini
qiymətləndirmə göstəriciləri

MİP
komponentlərinin
hərəkətinin təhlili

Əsas Fondların (ƏF) yenilənmə
əmsalı; ƏF çıxma əmsalı; ƏF
artım əmsalı

Materiallarla təchizatın
qeyri-bərabərlik əmsalı;
Variasiya əmsalı

Qəbul dövriyyəsi əmsalı;
xaricolma dövriyyəsi əmsalı;
Kadr axını əmsalı; Kadrların
sabitlik əmsalı

MİP
komponentlərinin

cari vəziyyəti

ƏF tükənmə əmsalı; ƏF
yararlılıq əmsalı; Mövcud,
qurulmuş, istifadəyə verilmiş
avadanlıqların parkından
istifadə əmsalı; Avadanlıqların
istifadə müddətini xarakterizə
edən fondun göstəriciləri;
İstehsalat gücündən istifadə
əmsalı

Materiallarla faktiki
təminat əmsalı;
Materiallarla planlı
təminat əmsalı

Bir işçi tərəfindən ortaillik
məhsul istehsalı; İş vaxtı
balansının göstəriciləri

MİP
komponentlərinin

istifadəsinin
səmərəliliyi

Fond sərfi; Fond tutumu; ƏS
üzrə gəlir; Avadanlığın
yüklənmə əmsalı; Dəyişmə
əmsalı; Avadanlığın intensiv
yüklənmə əmsalı; Bütöv
yüklənmə göstəricisi

Məhsulun material sərfi;
Məhsulun material
tutumu; Məhsulun
dəyərində maddi
xərclərin xüsusi çəkisi;
Materiallardan istifadə
əmsalı

Bu dövrdə işləyənlərin orta
qazancının dəyişməsi; Ortaillik
istehsalın dəyişməsi; İş
vaxtının qeyri-məhsuldar
xərcləri; İş və işçilərin orta
tarif kateqoriyalarının
müqayisəsi; Əmək haqqı
fonduna (israf) qənaət

MİP səviyyəsini ekspress qiymətləndirmə
zaman MİP hər bir komponentinin üç-beş əsas
ümumiləşdirici qiymətləndirmə göstəricisinə
nəzər salmaq yetərlidir, ətraflı qiymətləndirmə
zamanı təhlil edilən göstəriricilərin miqdarı
daha çoxdur.

MİP səviyyəsinin müəyyən edilməsi meto-
dologiyasına bu mərhələlər aiddir [5].

1.Hazırlıq mərhələsi:
ØMİP səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi

və onların xüsusiyyətləri. MİP səviyyələrinin
təyininin nümunəsi cədvəl 2-də verilmişdir.
ØMİP növlərə görə tətbiqinin səmərələlili-

yinin qiymətləndirilməsinin ümumi və fərdi
göstəricilərinin hazırlanması (əsas və dövriy-
yə fondları, əmək resursları).
Ø MİP səviyyələri nəzərə alınmaqla gös-

təricilərin keçid qiymətlərinin təyini.

Müəssisənin MİP xüsusiyyəti alınan ballar-
dan və MİP komponentlərinin qiymətindən
asılı olaraq təyin edilir [5].

Təklif olunmuş üsul bir-sıra üstünlüyə
malikdir, bunların sırasında aşağıdakıları
göstərmək olar:
Øbu üsul həm ayrıca sənaye müəssisə-

lərinin istifadəsi üçün, həm də bölmələr,
region və s. üzrə kompleks şəkildə mövcud
meylləri tədqiq etmək üçün yararlıdır;
Østrukturlaşma, istehsal potensialından

istifadənin səmərəliliyini artırmaq üzrə həlli
tələb olunan məsələləri müəyyənləşdirməyə
və formalaşdırmağa  imkan verir;
Ømüəssisənin bütün heyəti tərəfindən nəti-

cələrin anlaşılan olması.
Çatışmazlıqlar isə bunlardır:
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Øistehsal potensialının qiymətləndirmə
nəticələrinin kifayət qədər obyektiv olmaması
və şərti olması, belə ki, müəssisənin təsərrüfat
fəaliyyətinin göstəricilərinin optimal nisbəti
üçün dəqiq meyarlar verilmir;

Øsənaye müəssisələrinin təsərrüfat fəaliy-
yətində amillərin və maliyyə nəticələrinin qar-
şılıqlı əlaqəsi hesablama zamanı nəzərə
alınmır.

Cədvəl №2
İstehsalat potensialı səviyyələrinin xüsusiyyətləri

MİP
səviyyəsi İşarəsi Qisa təsvir

MİP yüksək
səviyyəsi A Müəssisənin bütün komponentləri qiymətləndirmənin bütün meyarları üzrə mütləq

tarazlıqda yerləşir
MİP orta
səviyyəsi B Müəssisə biznesdə uğurla fəaliyyət göstərir, çətinliklər olsa da, uyğunlaşma mexanizmləri

hesabına dəf olunur

MİP aşağı
səviyyəsi C

Bütün funksional komponentlərin əksər amillərində xroniki pozuntular mövcuddur;
müəssisəin əsas istehsal fondları, xammal, material, əmək resursları ilə təchizatında
çətinliklərin olması, onlardan qeyri-səmərəli istifadə

Sənaye müəssisəinin istehsal potensialının
O.A. Yevseyeva tərəfindən təklif edilmiş qiymət-
ləndirmə üsulu isə bundan ibarətdir [6, 5]:

1) sənaye müəssisəinin istehsal potensialı
sisteminin parçalanması baş verir, onun əsas
komponentləri seçilir, istehsal potensialının
hər elementinin göstəricisinin qiyməti müəy-
yənləşdirilir;

2) tədqiq olunan dövrdə müəssisəin
mənfəətinin ölçüsü və potensial mümkün olan
nəticə təyin edilir;

3) potensialın ayrı-ayrı komponentlərinin
dəyəri hesablanır, və bütün əldə edilmiş göstə-
ricilər sənaye müəssisəsinin istehsal poten-
sialının inteqral göstəricisinə sintez edilir.

Müəssisə üçün inteqral göstəricinin son
düsturu bu cür olacaqdır:

İ =  ( ∑ ( ∗ 	 ) + )  +
∑ ∑ ( 	 ∗ ) ∗ (1 + ) +
	 0+1 ∗(1+ 	)−

burda, İ – T dövrü ərzində sənaye
müəssisəsinin istehsal potensialıdır;

i – istehsal potensialının tərkib hissələridir:
fond, əmək və qeyri-maddi aktivlərin
potensialı;

Ki – istehsal potensialının i komponentinin
qiymət əmsalı, o, dəyər baxımından
müəssisəin gəlirinin korrelyasiya dərəcəsinə
əsaslanmışdır;

Pi – təklif edilmiş klassıfıkasiyaya əsasən,
maliyyəni çıxmaq şərtiylə, istehsal poten-
sialının i veriləninin dəyərlə ifadəsinin ölçüsü;

To - əsas (cari) dövr;
QTo – To əsas dövründə müəssisəin

fəaliyyətinin potensial nəticəsi, regiondakı
təmiz orta bölmə qazancına bərabərdir;

∆Pit – t dövrü ərzində istehsal potensialının
i komponentinin dəyərlə ifadəsinin dəyiş-
kənliyi;

knpt – azaltma əmsalı, t dövrü ərzində pulun
dəyərində baş verən dəyişikliyi nəzərə alır;

Qt – t dövrü ərzində müəssisə fəaliyyətinin
potensial nəticəsi, regiondakı təmiz orta
bölmə gəlirinə bərabər olub, sənaye müəs-
sisəinin maliyyə potensialını xarakterizə edir
[6, 6].

Bu üsulun üstünlüyü ondan ibarətdir ki,
müəssisənin istehsal potensialının ölçüsünün
kəmiyyəti nəticə göstəricisinə istinad edir,
ancaq təmiz gəlirin və resursların birləşməsini
potensialın qiymətləndirilməsində yetərincə
doğru hesab etmək olmaz. Bununla belə, O.A.
Yevseyevanın qeyri-maddi aktivləri nəzərə
almaqla potensialın ölçüsünü qiymətlən-
dirməsi maraqlı yanaşmadır.

A.İ. Qladışevskinin yanaşması onunla
diqqəti cəlb edir ki, istehsal potensialını
qiymətləndirmək üçün qarşılıqlı əlaqədə olan
fond tutumu və əmək tutumu əmsalları
modelindən istifadə edir. Bu isə, istehsal
potensialı komponentlərinin  nisbətinə əsas-
lanaraq müəyyən edilir. Müəllif bunlara əsas
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istehsal fondlarını, əmək və təbii resursları aid
edir. Istehsal potensialını qiymətləndirməyə
ən müvafiq gələn model istehsal funksi-
yalarıdır. Istehsal funksiyaları məhsul is-
tehsalının istehsal amillərinin olmasından və
ya onlara olan tələbatdan asılılığını əks etdirir
[7,  95].  A.İ.  Qladışevskaya  təklif  edir  ki,
istehsal funksiyalarının əsasında, istehsal po-
tensialı amillərinin əvəzedilməsinin artım
norması onların texniki əvəzedilmə hüdudu
nəzərə alınmaqla təyin edilsin. Ancaq, istehsal
funksiyalarının istehsal potensialının qiymət-
ləndirilməsi üçün tətbiqi müəssisə filiallarının
fəal iştirakını tələb edir ki, gərəkli məlumatlar
müntəzəm olaraq daxil olsun, bu isə çox
çətindir.

NƏTİCƏ
Yuxarıda sadalanan müəssisəin istehsal

potehsialının qiymətləndirmə üsulları müəy-
yən xüsusiyyətlərə malikdir:
Ø P.A. Fomin və M.K. Starovoytova, Y.N.

Paşenkonun balla qiymətləndirmə üsulu mü-
əssisəni, sadəcə, istehsal potensialı səviy-
yəsinin üç qrupundan birinə aid edir, lakın bu,
istehsal potensialının ölçüsü, onun istifadə
dərəcəsi və istehsal potensialı komponent-
lərinin onun ölçüsünə təsir xüsusiyyətləri
haqda aydın təsəvvür vermir;
Ø O.A. Yevseyevanın üsulu müəssisənin

istehsal potensialı ölçüsünü konkret kəmiyyət
qiymətiylə xarakterizə etməyə imkan verir,
ancaq istifadə dərəcəsinin qiymətləndilməsi
zamanı bu üsul sadəcə balla qiymətləndirmə
ilə kifayətlənir;
Ø O.İ. Benderskaya və Y.N. Çijovanın

potensial tutumunun qiymətləndirilməsi üsulu
az sayda mühasibat balansı göstəricilərinin
təhlilini təklif edir ki, bunlar da aşağı obyek-
tivlik dərəcəsinə malikdir.

Üsulların bu cür müxtəlifliyi istehsal
potensialının təyininə yeganə bir yanaşmanın
olmaması ilə əlaqədardır. Nəzərdən keçirilən
üsulların müəllifləri istehsal potensialının
qiymətləndirilməsi və anlaşılmasında öz

mövqelərini müdafiə edirlər. Əfsuslar olsun
ki, bir-neçə müəllif tərəfindən dəstəklənən is-
tiqamət müşahidə olunmur, bununla belə, di-
gər müəlliflər tərəfindən bu və ya digər üsul-
ların xüsusiyyətləri və göstəriciləri mənim-
sənilir [7, 41].

Beləliklə, müəssisəin istehsal potensialının
qiymətləndirilməsi üçün kompleks və sistemli
yanaşmalardan istifadə edilməlidir.
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MÜƏSSİSƏNİN İSTEHSAL POTENSİALININ
QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARI
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Методы для оценки производственного потенциала предприятия

Резюме
Цель исследования: В статье исследуется производственный потенциал предприятия и

сравнительно анализируются несколько методов для его оценки
Методология: сравнительный анализ
Основные выводы: Нет общепринятый метод для оценки производственного потенциала пре-

приятия. Но все методы, разработанные для оценки производственного потенциала предприятия
дают возможности оценить разные аспекты производственного потенциала.

Ключевые слова: производственный потенциал предприятия, метод оценки ресурсов, подход
результативности
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Methods for assessment of production potential of the enterprises

Abstract
Research objective: In article the production potential of the enterprise and some  methods for its as-

sessment are investigated
Methodology: comparative analysis
Conclusions: There are no standard methods for assessment of production potential of the enterprises.

But all methods developed for assessment of production potential of the enterprises give opportunities to
estimate different aspects of production potential.

Keywords: production potential of the enterprise, method of assessment of resources, effec-
tiveness approach.
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