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Risklərin ölçülməsi mexanizmləri 

 

Xülasə 

 Məqalədə sənaye müəssisələrində yaranan risklərin ölçülməsi üsullarının təsnifatı 

verilir. Bu məqsədlə dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, layhiə riskləri ölçülə bilən və ölçülə 

bilməyən risklər kimi təsnif olunur və onların qiymətləndirilməsinə uyğun ayrı-ayrı üsullar 

tədqiq edilir. Bununla yanaşı məqalədə risklərin öçülməsinin yeni alətləridə araşdırılır. 

Məqlənin sonunda isə risklərin ölçülməsiniən meyarları müəyyənləşdirilir. 

Açar sözləri: risk,  zərər, səmərə, üsul, alət, təhlil 

 

Giriş 

Araşdırmalar göstərir ki, risklərin qiymətləndirilməsində risk menecmenitindən istifadə 

olunur. Belə ki, risk menecmenti- bədbəxt hadisələrin təsirlərinin və onların ehtimallarının 

minimallaşdırılması, yoxlanılması və onlara nəzarət, yaxud da imkanların səmərəli 

reallaşdırılmasının maksimallaşdırılması üçün resursların koordinasiya olunmuş iqtisadi 

tətbiqi ilə əlaqədar risklərin təyini, qiymətləndirilməsi və onların səviyyələrinin 

müəyyənləşdirilməsidir. Həqiqət ondan ibarətdir ki, biznes fəaliyyətinin hər  hansı dövrü 

necədə olsa, riskin mümkünlüyünü nəzərdə tutur və eləcə də ən yaxşı nəticələr riskdən 

çəkinməyən biznesmenlərdə olur. Biznes fəaliyyətində risklərin ölçülməsinin vahid metodu 

mövcud deyildir, lakin “risk menecmenti” ilkin nöqteyi-nəzərdən onların necə idarə 

olunmasını təklif edir. Beynəlxalq Standartlaşrırma Təşkilatı (İSO) və Beynəlxalq 

Elektrotexnika Komissiyası (İEC) 2009-cu ilin yanvar ayında “Risklərin idarə edilməsi-

risklərin qiymətləndirilməsi metodları” adlı yeni İSO/İEC 31010 2009 standartını nəşr 

etmişdir. Yeni standart istehsal və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrə risklərin 

idarə edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisəsilərə riklərin idarə edilməsi sahəsində 

kömək etmək məqsədi daşıyır.  

Riskin mahiyyəti və onun ölçülməsinin üsul və alətləri  

Risk dedikdə, müştəri üçün zərərlə nəticələnən hadisənin baş verməsinin mümkünlüyü 

başa düşülür. Maliyyə bazarlarında işləyən zaman müştəri istər-istəməz risk amillərini 

müxtəlif cəhətlərdən nəzərə almaq zərurəti ilə üzləşir. Aşağıda onlardan bir neçəsinin 

müxtəlif cəhətlərə görə təsnifatı verilir: 

1. Mənbələrinə görə: 

 Sistemli risk; 

 Qeyri-sistemli (fərdi) risk. 

2. Müştəri üçün iqtisadi nəticələrinə görə: 

 Gəlir itkisi riski;  

 Marjinal hesabdakı vəsaitlərin itirilməsi riski. 

3. Müştərinin risk mənbəyi ilə əlaqəsinə görə: 

 Bilavasitə - riskin mənbəyinin müştəri ilə olan hüquqi münasibətlərlə birbaşa 

əlaqəsi; 

 Bilvasitə - riskin mənbəyinin müştəri ilə hüquqi münasibətlərlə birbaşa əlaqəsinin 

olmaması. 

4. Risk amillərinə görə: 
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 İqtisadi risk;  

 Məzənnə riski;  

 İnflyasiya riski;  

 Hüquqi risk; Sosial-siyasi risk; sı riski; 

 Əməliyyat (texniki, texnoloji, kadr) riski. 

 Texnogen risk. 

           Bütün bunlar göstərir ki, bütövlükdə  biznes layihələrində yaranan risklər fərqlidir. 

Buna görə də onların ölçülməsində də fərqli üsullardan və alətlərdən istifadə olunur, ümumi 

şəkildə bu üsullar və alətlər aşağıdakı cədvəllrdə əks etdirilir. 

Cədvəl 1. 

Layihə risklərinin ölçülmə üsulları 

Ölçülə bilən risklər Ölçülə bilməyən risklər 

Riyazi-statistik üsullar Dolayı üsulla dəyər  

ehtimalı 

Volatilite/standart kənarlaşma 

Variasiya  əmsalı üsulu 

Beta faktoru 

İzləmə xətası 

Düzəltmə üsulu 

Qərarlar və ya ehtimallar    

ağacının təhlili  

Həssaslığın təhlili 

Ssenari təhlili 

Simulyasiya-immutasiya 

(Monte Karlo) 

Korlama/rating 

İqtisadi dəyər analizi 

Sorğu kataloqları/nəzarət 

siyahıları 

ABC-analizləri 

 

 

Cədvəl 2. 

Risklərin ölçülməsi üzrə alətlər 

 

 

 

Ölkə riski Ölkə və bаnk limitləri. 

Vаlyutа riski Vаlyutа fyuçеrs, fоrvаrd və оpsiоnlаr. 

Fаiz riski Fаiz fоrvаrdlаrı; SWАP. 

Likvidlik riski      Pоrtfеlin аktiv və pаssivləri üzrə  

divеrsifikаsiyаsı; 

Mаliyyə, pul və vаlyutа bаzаrlаrının  

аlətlərindən istifаdəsi; 

Likvidlik nоrmаlаrınа riаyət оlunmаsı. 

Krеdit riski Pоrtfеlin sаhə, rеgiоn, müştəri qrupu və 

sаir üzrə divеrsifikаsiyаsı; 

Krеdit rеytinqi;  

Təminаt; 

Səlаhiyətlərin bölüşdürülməsi. 

Əməliyyаt riski              Аdеkvаt prоqrаm təminаtı; 

Pеşəkаr insаn rеsurslаrı. 

Bаzаr riski Biznеs bölmələri və trеyderlər üzrə 

müəyyən оlunmuş limitlər; 

Оpsiоnlаr və digər аlətlər. 



 1 
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İnsаn rеsurslаrı riski  Bаnkın tələbinə uyğun işə götürmə 

mеyаrlаrının müəyyən оlunmаsı;   

İşçilər üçün təlimаt kitаbçаsı, Еtik 

dаvrаnış Məcəlləsi; 

İşçilərin rоtаsiyаsı; 

Trеyninqlərin kеçirilməsi. 

İnfоrmаsiyа 

tехnolоgiyаlаrı(İT) 

riski      

Tехniki nаsаzlıq bаş vеrən zаmаn 

sistеmlərin müəyyən məsаfədə və yа 

аyrıcа bir mехаnizmin üzərində yеnidən 

bərpа еdilməsi; 

Ən аzı hər gün müvаfiq еhtiyаt surətləri 

yаrаdılmаsı və аrxivləşdirilməsi; 

Sistеmlərin fəаliyyət funksiоnаllığı, 

sistеmin tехniki şərtləri ilə uzlаşmаsı. 

Kоmunаl təchizаt ilə bаğlı 

risklər 

Bаnkın аvtоnоm fəаliyyətini həyаtа 

kеçirmək üçün gеnеrаtоr, su аnbаrı və 

digər аltеrnаtiv kоmunаl təhcizаtı. 

Yаnğın, mühаfizə ilə 

bаğlı risklər 

Yаnğın, mühаfizə qurğulаrı və fiziki 

mühаfizə ilə təchiz оlunmаsı. 

Üçüncü tərəfdən qələn 

zərər ilə bаğlı risklər 

Tərəfin həyаtının və əmlаkının 

sığоrtаlаnmаsı. 

Qаnunvеriciliyə riаyət 

еtməməkdən yаrаnаn 

zərər ilə bаğlı risklər 

Heyyətlə qаnunvеricilikdə оlаn 

dəyişikliklər hаqqındа treyninqlərin 

kеçirilməsi. 

 
Bu üsulların və alətlərin bəzilərini araşdıraq. Həssaslığın təhlili-bir layihə daxilində yer 

alan dəyişən və parametrlərin  necə və hansı dərəcədə  layihənin gəlirlərinə təsir etdiyini 

araşdıran bir üsuldur. Əsas məqsədi bir dəyişənin (qiymət,satış miqdarı, və s.) dəyişmə 

intervalı içərisindəki qiymətlərinin layihənin gəlirliliyi üzərindəki təsirlərini hesablamaqdır. 

Beləliklə, layihə analitiki layihə nəticələrinə ən çox təsir edən dəyişənləri tapar və bu 

dəyişənlər üzərində diqqətini cəmləşdirər. Layihənin həssas olduğu bu dəyişənlərdəki 

dəyişikliklər layihənin gəlirliliyinə önəmli ölçüdə təsir edəcəkdir. Bu kritik dəyişmələrə 

öncədən hazırlıqlı olmaq üçün daha çox informasiya toplamaq və analiz etmək lazımdır. 

Bundan əlavə risklə mübarizə tədbirlərinin görülməsi də müsbət nəticələr verə biləcəkdir. 

Həssaslığın təhlilində bir dəyişəndəki  dəyişikliklərin  layihənin gəlirliliyi üzərindəki təsiri 

öyrənilərkən digər dəyişənlərin qiymətləri sabit götürülür. Başqa sözlə, həssaslığın təhlili 

“digərləri sabit qalmaq” şərti ilə  bir dəyişəndəki məlum dəyişikliyin layihənin gəlirliliyi 

üzərində tam olaraq necə bir dəyişiklik əmələ gətirəcəyini tapmaq məqsədini daşıyır. 

Həssaslığın təhlili metodundan risklərin təhlilində geniş istifadə olunması onun tətbiqinin 

sadəliyi  və əlverişliyi, alınmış nəticələrin əyaniliyi ilə bağlıdır. Bu metoddan istifadə 

edilərkən səmərəlilik göstəricilərinə  təsir edən amillərin ehtimallığını bilmək tələb olunmur, 

dəyişmələrin sərhədlərini vermək kifayətdir. Bu metodun əsasını layihənin həyata 

keçirilməsinə təsir  edən amillərin müxtəlif qiymətlərində səmərəlilik kriteriyalarının 

qiymətlərinin  hesablanması təşkil edir. Bu zaman müəyyən diapazonda  amillərin dəyişməsi 

ilə layihənin səmərəliliyinin necə dəyişməsi qiymətləndirilir. Səmərəlilik kriteriyalarının 

amillərin dəyişməsindən asılılığı nə qədər böyük olarsa, risk də bir o qədər böyük olacaqdır. 

Hesablamaların nəticələri üzrə kriteriyanın dəyişməsinin  bir və ya bir neçə  amillərin 

qiymətlərinin dəyişməsindən asılılığının  həssaslıq diaqramı və ya cədvəli qurulur. Amilin 
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qiymətinin bir faiz dəyişməsi ilə səmərəlilik kriteriyasının dəyişməsinin təsirini 

həssaslıq(elastiklik) əmsalının köməyi ilə qiymətləndirmək olar. Elastiklik əmsalı həm mənfi, 

həm də müsbət ola bilər. Parametrin müsbət artımına isə kriteriyanın qiymətinin  azalması 

uyğun gəlir. Həssaslığın təhlili metodunun əsas nöqsanı səmərəlilik kriteriyasının  bu və ya 

digər  qiymətlərinin alınacağı ehtimalını verməməsi, daha çox ekspert metodu xarakteri 

daşıması, dəyişənlər arasındakı asılılığı, korelysiyanı  təhlil etməməsidir. Bu metod rəqabət 

aparan bir neçə layihənin risklərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilə bilər. Bu 

zaman  bir layihə üçün tətbiq olunan hesablamalar digər layihələr üzrə də aparılır və  alınan 

nəticələrin qrafik  və ya cədvəl təsviri ilə hansı layihənin daha riskli olduğunu aşkara 

çıxarmaq mümkündür. Beləliklə, biz biznes layihələrinin effektivliyinin layihə "planında" 

əksini tapan müxtəlif dəyişən göstəricilərin (satış həcmi, dəyişən xərclər, kapitalın dəyəri və 

s.) tərəddüdünə həssaslığını tapa bilərik. Amma bu metodla bu göstəricilərin tərəddüd 

ehtimalı məsələləri nəzərə alınmaması məsələsi diqqətdən yayınmamalıdır. Metodun bu 

nöqsan cəhəti ssenari təhlili metodunda aradan qaldırılır. Ssenarilər ehtimal olunan gələcək 

alternativ hadisələr, gələcəkdəki vəziyyətlər və həm də önəmli dağıdıcı təsirlərə qarşı öncədən 

fikir yürütməyi təmin edir. Ssenari bir hadisənin  nəticəsini öncədən bilmək deyildir. 

Mütəxəssislər tərəfindən üç vəziyyətə görə ssenari qurulması təklif olunur: 

 Ən yaxşı – optimist vəziyyət. 

 Orta- qənaətbəxş vəziyyət. 

 Ən pis- pessimist vəziyyət. 

Bu vəziyyətlərə uyğun olaraq  NPV və İRR göstəricilərinin qiymətləri hesablanılır, bazis 

qiymətlərlə müqayisə olunur və lazımı tövsiyyələr hazırlanır. Bu töv-siyyələrin əsasında 

ümumi bir qayda durur: hətta ən yaxşı-optimist halda belə NPV mənfi olarsa, layihə 

gələcəkdə baxılmaq üçün təxirə salınmır. Eləcə də ən pis-pessimist  vəziyyətdə NPV müsbət 

olduqda belə ekspert nisbətən zəif gəlirin olmasına baxmayaraq  layihənin qəbul olunması 

barədə fikir irəli sürə bilər. 

Əslində ssenari təhlili bütün dəyişənlərin eyni zamanda dəyişikliyə məruz qalması halında 

həssaslığın təhlili metodunun  modifiksiyaya  uğramış variantıdır. Çünki əgər həssaslığın 

təhlili metodunda digərləri sabit qalmaqla yalnız 1 amilin təsiri öyrənilirsə, ssenari təhlilində 

bir neçə amilin-dəyişəin kompleks təsiri öyrənilir. Bu təhlil zamanı ilk öncə eyni zamanda 

dəyişəcək amillər-dəyişənlər seçilir. Adətən 2-4 dəyişən götürülür. Çünki dəyişənin sayı 

artdıqca hesablama prosesi də mürəkkəbləşir.Yuxarıda qeyd olunan 3 və ya daha çox ssenari 

üzrə seçilmiş dəyişənlərin qiymətləri təsbit edilir və sonra layihənin effektivlik göstəriciləri 

NPV və İRR hesablanılır. Bundan əlavə hər bir ssenarinin baş vermə ehtimalı ekspert 

qiymətləndirmə üsulu ilə müəyyən olunur. Hər bir ssenarinin məlumatları layihənin maliyyə 

modelində yerinə qoyulur və NPV-nin gözlənilən qiyməti və risk təyin edilir. Bu zaman 

nəzərə almaq lazımdır ki, NPV-nin plan və hesablanılmış qiymətləri arasında böyük fərqin 

olması layihənin yüksək qeyri-müəyyənliliyini göstərir. Bu halda ola bilsin ki, layihədə 

hesablanılmalı olan bütün risk faktorları nəzərə alınmayib. Hesablama zamanı ssenari 

təhlilində əsasən bu düsturdan istifadə olunur: 

×  

Burada  di –ehtimal olunan hali-ssenarini  göstərir, hesab-lama zamanı bu hala uyğun  

NPV və ya İRR-nin qiyməti götürülür. Pi isə hadisənin –ssenarinin baş vermə ehtimalıdır. D-

isə uyğun olaraq gözlənilən NPV və ya İRR-ni göstərir. Sonra alınan nəticələr öncə qeyd 

edilmiş  standart kənarlaşma və variasiya əmsalları formuluna tətbiq edilərək risk 

qiymətləndirilir . 
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Ssenari təhlili üsulu əlaqəli dəyişənlərin əsas dəyər üzərindəki təsirini göstərən sadə bir 

simulyasiyadır və hansı dəyişənlərin kombinasiyasının müəyyən bir nəticə verəcəyini 

araşdırmağa imkan verir. Bu təhlil üsulu layihənin ən yaxşı, ən pis və ehtimal olunan 

dəyərlərinin sərhəddlərini müəyyən edir. Lakin dəqiq bir nəticə vermir. Sadəcə olaraq kapital 

qoyuluşunun mənfəət və zərər intervalını əks etdirir. Əgər hesablama zamanı şirkətin müxtəlif  

biznes  layihələri üzrə orta variasiya əmsalı 0,5 -ə bərabər olarsa, bu layihə riskli sayılmalıdır, 

ancaq nəzərə almalıyıq ki, real iqtisadi həyatda ehtimallar ssenari təhlili üsulunda əks olundğu 

kimi 3 hal üzrə paylanmır. Ehtimallar ən müxtəlif hallar üzrə və ən müxtəlif əmsallar üzrə 

paylanır. 

Bir layihənin riski layihənin kritik dəyişənlərə olan həssaslığına və bu dəyişənlərin 

mümkün dəyişmə intervalı  ilə ehtimallı paylanmaya bağlıdır. Həssaslığın təhlili layihə 

daxilində dəyişənlərin layihənin gəlirliliyinə necə və hansı  dərəcədə təsir etdiyini öyrənməklə 

kritik olan dəyişənləri müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Lakin hər dəyişənin ehtimal olunan 

dəyişmə intervalını və bu interval içində hər qiymətin ehtimalını göstərmir. Bunları müəyyən 

etmək qərarlar və ya ehtimallar ağacının təhlili üsulunun məqsədidir.Yəni qərarlar və ya 

ehtimallar ağacının təhlili üsulu vasitəsilə  hər dəyişənin ehtimal olunan dəyişmə intervalını 

və bu interval daxilində hər qiymətin alınma ehtimalı  əsasında risklər qiymətləndirilir. Bu 

zaman dəyişənin dəyişmə intervalı daxilindəki qiymətləri alma ehtimalları cəmi vahidə 

bərabər götürülür. Bu zaman ehtimallı yanaşma, yəni baş verə biləcək mümkun hallar və 

onların başvermə ehtimalından istifadə olunur. Analiz aşağıdakı ardıcıllıq üzrə aparılır: 

 Mümkun Rk , k=1,2,3,...n  nəticəsi proqnozlaşdırıllır. Rk  göstəricisi kimi müxtəlif 

göstəricilər –gəlir, mənfəət, gözlənilən daxilolmaların dəyəri və s. çıxış edə bilər. 

 Hər bir nəticəyə müəyyən Pk ehtimalı uyğundur. 

=1. 

 Kriteriyalar seçilir: məs:  mənfəətin maksi-mumlaşdırılması 

E(R)= max . 

 Nəticələr müqayisə olunur. 

Bir çox hallarda biznes layihələrinin reallaşması bir deyil, bir neçə mərhələni- ili, ayı 

əhatə edir. Bəzi və ya bir çox hallarda şirkət ilk öncə ətraflı marketinq tədqiqatları aparır,  

sonra məhsulun nümunəvi seriya buraxılışını, ən sonda kütləvi istehsalını həyata keçirir. Bu 

cür istehsalla bağlı biznes layihələri kifayət qədər risklidir və bu layihələrdə risklərin 

öyrənilməsində qərarlar və ya ehtimal ağacı metodundan geniş istifadə olunur. Lakin bu 

metodun mahiyyəti təkcə layihənin risklilik səviyyəsini aşkarlamaqdan ibarət deyil, bu metod 

həm də risklərin azaldılmasına da imkan yaradır. Belə ki, layihənin ilkin mərhələsində müsbət 

ehtimalların reallaşmaması 2-ci mərhələnin həyata keçirilməməsinə və ardıcıl olaraq risklərin 

azaldılmasına səbəb olur. Ona görə də "qərar ağacının" qurulmasından əsasən fərqli inkişaf 

variantlarına  malik layihələrdə istifadə olunur. Layihə eksperti bu zaman həm ehtimallar, 

həm də onların baş vermə zamanı barədə tam informasiyaya malik olmalıdır. ”Qərar ağacının 

“qurulması zamanı layihənin idarə olunması üçün aşağıdakı ardıcıllığı təklif etmək olar: 

 Layihənin həyat tsiklinin fazalarının tərkibinin və müddətinin müəyyən olunması. 

 Layihənin gələcək inkişafına təsir edə biləcək əsas hadisələri müəyyən etmək. 

 Bu əsas hadisələrin baş vermə zamanını müəyyən etmək. 

 Hər bir əsas hadisənin baş verməsi anında qəbul olunacaq butun mümkün qərarları 

formalaşdırmaq. 

 Hər bir qərarın qəbul olunma ehtimalını müəyyənləşdirmək. 
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 Cari qiymətlərlə layihənin hər bir mərhələsinin reallaşdırılması  qiymətini hesablamaq. 

Alınmış məlumatlar əsasında “qərarlar ağacı” qurulur ki, onun da strukturu düyün və 

budaqlardan ibarətdir. Düyünlər əsas hadisələri-qərar qəbul olunma nöqtələrini, düyünləri 

birləşdirən budaqlar isə layihənin reallaşması ilə bağlı işləri göstərir. Qərarlar ağacının 

qurulması nəticəsində layihənin hər bir inkişaf ssenarisinin  ehtimalı, hər bir ssenari üzrə 

NPV, həm  layihə risklərini təhlili, həm də idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün  prinsipial 

vacib olan digər göstəricilər hesablanılır. 

Bütün bu sadalanan layihə risklərinin təhlili metodları içərisində ən geniş tətbiq olunan və 

risklərin daha dolğun əks etdirən üsul imitasiya üsulu, xüsusən də Monte-Karlo imitasiyasıdır. 

Özündən əvvəlki bütün üsulların nöqsanlarını aradan qaldıran bu üsul  həm ilkin dəyişənlərin 

həssaslığının təhlilini və ehtimalların paylanması təhlilini özündə birləşdirir. Eyni zamanda 

təhlil 2-3 hal üçün deyil, 500-1000 hal üçün həyata keçirilir. Bu  metod onlarla müxtəlif 

mümkün halları və hər bir halın başvermə ehtimalını təhlil edir. Məsələn, 1000 müxtəlif  

NR(XCD) və bu əsasda gözlənilən XCD, standart kənarlaşma, variasiya əmsalı hesablanır və 

bu hesablamalar xüsusi kompüter proqramları əsasında reallaşdırılır. Əlbəttə ki, çoxsaylı 

variantların nəzərə alınması ilə hesablanılan gözlənilən XCD, variasiya əmsalı layihə 

risklərini daha dolğun qiymətləndirməyə imkan verir. İndi isə, imitasiya modelinin  qısa 

ümumi şərhini  verək.  Bu halda, hesab edilir risklərin mənbələrini aşağıdakı bölmələr üzrə 

quraşdırmaq olar: maliyyə bazarlarının qeyri-müəyyənliyi; layihə uğursuzluğu və ya 

müflisləşmə (məhsul isteh-salının və ya məhsulun həyat dövrünün istənilən fazasında); qanuni 

öhdəliklər,  kredit riskləri; qəzalar; təbii səbəblər, fəlakətlər (həmçinin rəqiblər tərəfindən 

düşünülmüş hücumlar); qeyri-müəyyən gözlənilməyən əsaslı səbəbdən baş verən hadisələr. 

Riskin dərəcəsinin ölçülməsinin meyarları 

Risk qiymətləndirməsi bütövlükdə risklərin idarə edilməsi sisteminin mühüm elementidir. 

Özlüyündə isə risk səviyyəsinin kəmiyyət və keyfiyyət dərəcəsinin təyini prosesini əhatə edir. 

Risk dərəcəsinin qiymətləndirmə üsullarının aşağıdakı növlərini fərqləndirə bilərik: maliyyə 

təhlili əsasında qiymətləndirmə; xərclərin məqsədə uyğunluğu haqqında qiymətləndirmə; 

Çebişev bərabərsizliyi və Markov lemmasının (lemma-ayrılıqda heç bir əhəmiyyəti 

olmayan,başqa bir teoremin isbatı üçün meydana gələn teoremdir) köməkliyi əsasıda 

qiymətləndirmə. 

Bir çox iqtisadiyyatçı alimlər maliyyə vəsaitlərinin risk səviyyəsini ölçmək məqsədi ilə 

müəssisənin maliyyə sabitinin 3 göstəricisinin təyin edilməsini təklif edir: 

 Xüsusi vəsaitlərin artıqlığı(+) və ya çatışmazlığı(-)  ±EC. 

 Ehtiyat və məsrəflərin xüsusi orta müddətli və uzun müddətli formalaşma səhmlərinin  

artıqlığı(+) və ya çatışmazlığı(-)  ±ET. 

 Ehtiyat və məsrəflərin formalaşmasının əsas mənbəyinin artıqlığı və çatışmazlığı. 

Müəssisənin maliyyə sabitlərinin balans modeli aşağıdakı kimidir: 

F+Z+Ra=İS+KT+Kt+Rp  . 

Burada, F-əsas vəsait yatırım; Z-ehtiyat və məsrəflər; Ra-pul vəsaitləri,debutor 

borclar,qısamüddətli maliyyə qoyuluşları və digər aktivlər; İs-xüsusi vəsaitlərin mənbəyi; KT-

uzun və orta müddətli kredit və borc vəsaitləri; Kt-qısamüddətli kredit (1 ilə qədər),ssudalar; 

Rp-kreditor borcları və səhm vəsaitləri. 

Risk əmələgətirən vəsaitlərin təhlili üçün maliyyə vəziyyətini 5 maliyyə sahəsinə bölmək 

lazımdır: mütləq sabitlik sahəsi ehtiyat və məsrəflərin minimal həddi risksiz sahəyə (oblasta) 

uyğun gəlir; normal sabitlik sahəsi ehtiyat və məsrəflərin normal həddi minimal risk 

sahəsinə(oblasta) müvafiq olur; qeyri-sabit vəziyyət sahəsi ehtiyat və məsrəfin yüksək həddi 

yüksələn risk sahəsinə uyğun olur; kritik vəziyyət sahəsi izafi hazır məhsul,aşağı tələb və s. 
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böhran risk sahəsinə uyğun gəlir; böhranlı vəziyyət sahəsi həddən artıq ehtiyat və izafi hazır 

məhsulun olduğu əlçatmaz risk sahəsidir və bu zaman firma müflisləşmə həddindədir. 

Maliyyə sabitliyinin 3 göstəricisinin ölçülməsi hər bir maliyyə sahəsi üçün sabitlik həddinin 

müəyyən edilməsinə imkan verir: 

Xüsusi dönərli vısaitin mövcudluğu. Xüsusi əsaslı vəsait mənbələri (İs) ilə onlara olunan 

yatırımlar (F) arasındakı fərq ilə ölçülür. 

Ec=İc-F. 

İstehsal sisteminin maliyyə vəziyyətinin yuxarıda adı şəkilən 3 göstəricisinin hesabi 

düsturları aşağıdakı kimidir: 

±Ec=İc-F 

±ET=(Ec+KT)-Z 

±En=(Ec+KT+Kt)-Z 

Maliyyə vəziyyəti oblastının identifikasiyası zamanı aşağıdakı 3 komponentli 

göstəricidən istifadə olunur: 

S`={S(±Ec),  S(±ET),  S(±En)} 

Funksiyanın aşağıdakı üsulla həll olunduğu halda: 

S(x)=1, x≥0 

S(x)=0, x≥0 

Maliyyə vəziyyətinin mütləq sabtliyi aşağıdakı şərtlərlə müəyyənləşir: 

±Ec≥0 

                                         ±ET≥0                        S`=(1,1,1) 

±En≥0 

Mal vəziyyətinin normal sabitliyi aşağıdakı şərtlərlə müəyyənləşir: 

±Ec≈0 

                                                       ±ET≈0                              S`=(1,1,1) 

±En≈0 

Müəssisənin qeyri-sabit mal vəziyyəti şərtləri: 

±Ec<0 

                                                   ±ET≥0                          S`=(0,1,1) 

±En≥0 

Kritik vəziyyət şərtləri: 

±Ec<0 

                                                      ±ET<0                            S`=(0,0,1) 

±En≥0 

Böhran vəziyyəti şərtləri: 

±Ec<0 

                                                       ±ET<0                           S`=(0,0,0) 

±En<0 

 Tədqiqatlar göstərir ki, riskin tərəddüdlüyünün (dəyişkənliyinin) ölçülməsi üçün 

variasiya əmsalından istifadə daha məqsədə uyğundur.  Bu üsuldan istifadə etdikdə risklərin 

ölçü meyarlarını alarıq (Cədvəl 3). 
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Cədvəl 3. 

Riskin ölçüsünün meyarları 

No- Risk meyarı 

(ölçüsü) 

Adlandırılması 

1 0.0-0.1 minimal 

2 0.1-0.3 aşağı 

3 0.3-0.4 Orta 

4 0.4-0.6 yüksək 

5 0.6-0.8 maksimal 

6 0.8-1.0 böhran 

 

   Burada, 0.1-ə qədər zəif, 0.1-0.25 arası mülayim, 0.4-dən yuxarı çox yüksək risk 

adlanır. 

Müxtəlif ədəbiyyatlarda məqbul hesab edilən risk əmsalı üzrə müxtəlif fikirlər yer alır. 

Bəziləri məqbul risk əmsalını 0.3, təhlükəli risk əmsalını isə 0.7 və daha böyük kimi 

götürdükləri halda, digərləri 0.75-məqbul; 0.25-0.50- yol verilə bilən; 0.50-0.75-kritik;  0.75-

dən böyük dağıdıcı risk hesab edirlər. Müəssisənin müflisləşmə riski həddinin təhlilinə 

mövcud yanaşmalardan ən geniş yayılanı Altman yanaşmasıdır. 

Nəticə 

Risklərin kəmiyyət qiymətləndirməsi daha dəqiq qərarların əldə edilməsinə imkan verir. 

Bununla yanaşı, risklərin kəmiyyət qiymətləndirməsi həm də çox böyük zəhmət tələb edir, 

belə risklərin kəmiyyət qiymətləndirilməsi üçün tutarlı, əsaslı informasiyanın mövcudluğu 

labüddür. Hazırki dövrdə müəssisənin maliyyə təhlilini aparmaq risk qiymətləndirməsi 

baxımından həm müəssisə sahibinə, həm sahibkara, həm də onların müttəfiqlərinə daha 

əlverişli, səmərəli və sərfəli qərarlar verməyə kömək edir. Risk qiymətləndirməsinin  növbəti 

üsulu xərclərin məqsədə uyğunluğunun təhlilinə əsaslanır. Xərcərin məqsədəuyğunluğunun 

təhlili meydana çıxan situasiyaların dəyişdikləri parametrlərin potensial sahələrinin ayrılması 

ilə əlaqədardır.  
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 Натаван Вагиф кызы Фейзиева 

Механизмы оценки рисков 

Резюме  

 В статье дана классификация методов измерения рисков, возникающих на 

промышленных предприятиях. С этой целью, основываясь на мировую практику, 

проектные риски классифицируются как измеряемые и не измеряемые. В 

соответствии с оцениванием данных рисков исследуются различные методы. Наряду с 

этим, в статье исследуются новые инструменты измерения рисков. В конце статьи 

были определены критерии измерения рисков. 

Ключевые слова: риск, ущерб, выгода, метод, инструмент, анализ  

Natavan Vaqif Feyziyeva 

Assessment mechanisms of risk 

Summary  
In this article, classification of methods of measurement of risks occurred in industrial 

institutions is given. In this purpose, on the basis of world practice, project risks are classified 

as measurable and non-measurable ones. Separate methods in conformity with estimation of 

such risks are investigated. Along with it, new tools of measurement of risks are investigated 

in this article. Factors of measurement of risks are determined in the end of the article.  

Key words: risk, loss, benefit, method, tool, analysis   
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