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Sənaye müəssisələrində yaranan  risklərin təsnifatı və onun səmərəli idarə edilməsi 

mexanizmləri 

Xülasə 

Məqalədə sənaye müəssisələrinin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin innovasiyalı 

inkişafına təsir edən risk  amillərinin təsnifatı verilir. Bu məqsədlə, məqalədə təsnifata daxil 

olan göstəricilərin tərkibi müəyyənləşdirilmiş və  göstəricilər kompleksinin səmərəli idarə 

edilməsinin yeni metodiki əsasları işlənilib hazırlanmışdır. Sonda isə maşınqayırma 

müəssisələrində yaranan risklərin qiymətləndirilməsi aparılır və buna uyğun sahənin inkişaf 

etdirilməsinin strateji istiqamətləri təklif edilir. 

Açar sözləri: iqtisadi, istehsal, sənaye, risk, investisiya, innovasiya, rəqabət 

 

Giriş 

        Azərbaycanın emal sənayesi müəssisələrinin innovasiyalı yəni, rəqabətədavamlı 

inkişafının qiymətləndirilməsi və onun səmərəli idarə edilməsi ilə məşğul olan ekspertlər 

sahədə yaran riskləri doğuran səbəb amillərini aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar: 

        Birinci qrup iqtisadi amillər adlandırılır. Bu amillərə daxildir: müəssisənin  öz pul 

vəsaitinin  kifayət qədər olmaması, müəssisənin  dövlət tərəfindən maliyyə yardımının kifayət 

qədər olmaması, müəssisənin yeni məhsullara ödəniş qabiliyyətli tələbatın aşağı olması, 

yeniliklərin dəyərinin  yüksək olması, yüksək iqtisadi təhlükə və yeni məhsullara  çəkilən 

xərclərin əvəzinin ödənilməsi müddətlərinin uzun olması. 

İkinci qrup istehsal amilləri adlandırılır. Bu amillərə daxildir: müəssisənin innovasiya 

potensialının aşağı olması, müəssisədə ixtisaslı  işçilərin çatışmaması, müəssisədə yeni   

texnologiyalar  haqqında informasiyanın çatışmaması, müəssisələr tərəfindən yeniliklərin 

qəbul edilməməsi, satış bazarları haqqında  informasiyanın çatışmaması, digər müəssisələr və 

digər  elmi təşkilatlar ilə  kooperasiya  üçün imkanların olmaması. 

Üçüncü qrup digər amillər adlandırılır. Bu amillərə daxildir: daha əvvəlki 

innovasiyalar nəticəsində yeni məhsullara  ehtiyacın olmaması, innovasiya  fəaliyyətini 

tənzimləyən və həvəsləndirən qanunvericilik və normativ-hüquqi sənədlərin olmaması, 

innovasiya prosesi müddətinin qeyri-müəyyən olması, innovasiya strukturunun (vasitəçilik, 

informasiya, hüquq, bank və s. xidmətlərinin) inkişaf etməməsi, texnologiyalar bazarının 

inkişaf etməməsi. 

Risklərin qiymətləndirilməsi 

     Qeyd emək lazımdır ki, sahədə yarana bilən risklərin səbəblərini tədqiq edən ekspertlərin 

bilik göstəriciləri (bilik əmsalı Kc) statistik və digər mənbələrdən (daxili və xarici) aldıqları 

məlumat və öz mülahizələrinə əsasən aşağıdakı düstürla hesablanmışdır: 

                                                         Kc =S(Km +Ka ). 

Burada, Кm - məlumatlılıq (etibarlılıq) əmsalı; Ка - arqumentasiya (əsaslandırma)  

əmsalı, S-bilikləri nəzərə alınan ümumi fikirli ekspertlərin sayı. Məlumatlılıq və 

arqumentasiyanın qiymətləndirilməsi onballıq şkala üzrə aparılmışdır. Ekspertin biliyi 

ümumilikdə obyektiv və subyektiv göstəricilərin hasili ilə müəyyən edilir. Ekspert 

qiymətləndirilməsi zamanı məlumatların emalı zamanı hər məsələ üzrə ekspertlərin ümumi 

fikirləri və fikirlərin razılaşdırılması dərəcəsi müəyyən edilməlidir. Yəni, kollektiv ekspert 
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qiymətləndirilməsi ayrı-ayrı ekspertlərin biliklərinin nəzərə alınması ilə aparılır. Bu halda 

ümumi qiymətləndirmə  aşağıdakı düsturla aparılmışdırı: 

 
Burada,  Sj k –bilikləri nəzərə alınan ümumi fikrli  ekspertlərin sayı;  Ki – i-ci ekspertin bilik 

əmsalı; Cj –ekspertlərin sayı.  Qiymətləndirmə zamanı ekspertlərin fikirləri adətən müxtəlif 

olur. Buna görə də  onların cavablarının (fikirlərinin) razılaşdırılma dərəcəsini nəzərə almaq 

lazımdır. Fikirlərin razılaşdırılması dərəcəsi əldə edilmiş qiymətlərin variasiyası əmsalının 

(Vj) köməyi ilə müəyyən edilmişdir: 

 
Burada, σj –orta qiymətdən kvadratik kənarlaşması, Sj –müəyyən amilin qiymətlərindən orta  

qiymətə görə kənarlaşmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Vj nə qədər az olarsa, amilin nisbi 

mühümlüyü (vacibliyi)  barədə ekspert fikirlərinin razılaşdırılması dərəcəsi bir o qədər yüksək 

olur. Təklif edilən metodika əsasında Azərbaycanın qeyri-neft sənayesi müəssisələrində yaran 

bilən risk amillərinin qiymətləndirilməsini  aparaq. Bu amillər eyni zamanda əsas və ya 

həlledici amillər, əhəmiyyətli və azəhəmiyyətli amillər kimi  təsnifləşdirilir. 

Risklərin ranqlaşdırılması 

Sahə üzrə ekspertlərin  118  müəssisə üzrə apardığı qiymətləndirməyə görə əsas və ya 

həlledici amillərdə iqtisadi amillərin xüsusi çəkisi 62%, istehsal amillərinin xüsusi çəkisi 

29%, digər amillərin xüsusi çəkisi 9%-dir. Bu qiymətləndirməni əhəmiyyətli amillər üzrə 

aparaq. Ekspertlərin 329 müəssisə üzrə apardığı qiymətləndirmə belə nəticəyə gəlməyə əsas 

verir: iqtisadi amillərin xüsusi çəkisi 45%, istehsal amillərinin xüsusi çəkisi 28% və digər 

amillərin xüsusi çəkisi isə 27%-dir. Bu qiymətləndirməni  az əhəmiyyətli amillər üzrə 251 

müəssisədə aparsaq  ekspertlər belə nəicəyə gəlirlər ki, iqtisadi amillərin  təsiri 34%, istehsal 

amillərinin təsiri 36% və  digər amillərin təsiri isə 30%-dir.  

Bütövlükdə isə ölkəmizin emal sənayesi müəssisələrində yaranan  risk amillərinin 

qiymətləndirilməsi (698 müəssisədə) zamanı ümumiləşdirilmiş bilik (fikir) göstəriciləri 

iqtisadi amilləri üzrə 0,43, istehsal amilləri üzrə 0,32 və digər amillər üzrə 0,25 olmuşdur. Bu 

o deməkdir ki, ekspertlər risk amillərinin mühümlüyü barədə fikirlərin razılaşdırılma 

dərəcəsinin kifayət qədər yüksək səviyyəsini xarakterizə edən qiymətlər vermişlər (1; 2). 

Ekspertlərin fikrinə əsasən müəssisənin fəaliyyətinə daha əhəmiyyətli təsir göstərən aşağıdakı 

risk amilləri ayrılmışdır (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 

Sənaye müəssisələrinin rəqabətədavamlı inkişafına təsir edən risk amilləri qrupu  

Mənbə: Azərbacan sənayesi. DSK-nin materialları əsasında tərtib edilmişdir.Bakı,2015. 

 

Amillər 

qrupu 

 Ekspert 

sayı 

Amillər qrupunun dəyərləndirilməsi 

Əsas və ya həledici Əhəmiyyətli Az əhəmiyyətli Ümumilikdə 

çəki 

əmsalı 

ranq 

dərəcəsi 

çəki 

əmsalı 

ranq 

dərəcəsi 

çəki 

əmsalı 

ranq 

dərəcəsi 

çəki 

əmsalı 

 ranq 

dərəcəsi 

İqtisadi 118 0,62 1 0,45 1 0,34 2 0,43 1 

İstehsal 329 0,29 2 0,28 2 0,36 1 0,32 2 

Digərləri 251 0,09 3 0,27 3 0,30 3 0,25 3 

Cəmi 698 1  1  1  1  



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

43 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2016 (yanvar-fevral) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

  Təklif edilən bu metodika müəssisədə yaranan risklərinin daha dəqiq 

qiymətləndirilməsini həyata keçirir. Belə ki, bu metodikada müxtəlif mütəxəssislərin fikir və 

təcrübələri, onların nöqteyi-nəzərlərinin razılaşdırılma dərəcəsi nəzərdə tutulur. Bundan 

başqa, bu metodikada nəticə daha dəqiq alınır. Belə ki, sorğu edilən ekspertlərin bilik, 

məlumatlılıq və arqumentasiyasının uçotu nəticəsində ümumiləşdirilmiş ekspert 

qiymətləndirilməsinin subyektivlik dərəcəsi aşağı düşür. Bütün bunlar risk amillər qrupunu 

ranq dərəcələrinə görə səmərəli idarə idarə edilməsinin proqnoz modelinin işlənməsini zəruri 

edir. Bu məqsədlə  amillər qrupunu ayrı-ayrılıqda tədqiq edək. 

Maliyə risklərinin hesablanması 

İqtisadi amillər qrupuna daxil olan və müəssisənin öz pul vəsaitinin və dövlət tərəfindən 

maliyyə yardımlarının kifayət qədər olmaması adlanan amili həm daxili, həm də xarici 

investorların gücündən istifadəni zəruri edir. Lakin, investor sahəyə kapital qoymamışdan 

əvvəl o, birinci olaraq yarana bilən həmin risk üzrə maksimal mümkün zərərin həcmini 

müəyyən etməli, onu qoyulan kapitalın həcmi və özünün maliyyə resursları ilə müqayisə 

etməli, kapital itkisi müflisliklə nəticələnib-nəticələnməməsini müəyyən etməlidir. 

Kapital qoyuluşu üzrə zərərin həcmi həmin kapitalın həcminə bərabər ola bilər, həmçinin 

ondan az və ya çox ola bilər. Birbaşa investisiyalar zamanı, bir qayda olaraq zərərin həcmi 

müəssisə kapitalının həcminə bərabər olur. Məsələn, investor riskli işə 100 min manat 

həcmində kapital qoyuluşu etmişdir və uğursuzluq nəticəsində həmin pulu itirmişdir. Lakin, 

inflyasiya nəzərə alınmaqla onun real itkiləri mümkün kapitaldan daha az ola bilər. Belə olan 

halda, zərərin həcmi inflyasiya indeksinin uçotu ilə müəyyən edilir. Lakin, portfel 

investisiyaları, yəni təkrar olaraq bazarda satıla bilən qiymətli kağızların alınması zamanı 

zərərin həcmi adətən xərclənmiş kapitalın həcmindən az olur. Maksimal mümkün zərər həcmi 

ilə investorun maliyyə resurslarının həcminin nisbəti müflisliyə aparan risk dərəcəsini ifadə 

edir. O, risk əmsalının köməyi ilə ölçülür: 

 

Burada, Кр – risk əmsalı; Y – maksimal mümkün risk məbləği (manat); C – vəsaitlərin 

dəqiq bəlli olan mədaxilinin nəzərə alınması ilə investorun maliyyə resurslarının həcmi 

(manat).  

Qeyd etmək lazımdır ki, həm ölkə, həm də xarici alimlər tərəfindən risklərin 

qiymətləndirilməsi və  idarə  edilməsi  üzrə aparılan tədqiqatlar belə nəticəyə gəlməyə əsas 

verir. Birincisi, optimal risk əmsalı 0,3 bərabər, investorun müflis olmasına gətirib çıxaran 

risk əmsalı 0,7 və bundan daha çox olduqda baş verir. İkincisi, investor zərərin maksimal 

məbləğini və bunun nə ilə nəticələnəcəyini bilməli, həmçinin riskdən imtina, onun öz 

məsuliyyəti altına alınması və ya digər şəxsə ötürülməsi barədə qərar qəbul etməlidir. 

Üçüncüsü isə, riskin digər şəxsə ötürülməsi zamanı  investor sığorta mükafatı və sığorta 

məbləği arasında olan əlverişli nisbəti müəyyən etməlidir. Belə ki, sığorta mükafatı və ya 

sığorta ödənişi – sığorta riskinə görə sığortalının sığorta edənə ödədiyi məbləğdir. Sığorta 

məbləği – sığortalının maddi dəyərlərinin (həyat, sağlamlıq və s.) sığorta edildiyi məbləğdir. 

Belə olan halda, əgər zərərin məbləği sığorta şəraitindən asılı olan sığorta ödənişi 

məbləğindən çox olarsa, investor riski qəbul etməməlidir. Sığortanın mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, investor, qismən və ya tam olaraq riskdən boyun qaçırmaq üçün gəlirlərin bir 

hissəsindən imtina edir. Riskin sığortalanması – risk dərəcəsinin aşağı salınmasının ən çox 

yayılmış və tətbiq edilən üsullarındandır. Sığortalama üçün məqsədli təyinat və əvvəlcədən 

razılaşdırılmış hallarda yaradılmış pul fondunun xərclənməsi səciyyəvidir. Sığortalama 

prosesində vəsaitlərin sığorta fondunun iştirakçıları arasında bölüşdürülməsi baş verir (1;2). 

Sığorta edənin fəaliyyətinin risk ehtimalı aşağıdakı göstəricilərlə müəyyən edilir:          
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 Sığorta hadisələrinin tez-tez baş verməsi (bir sığorta obyekti üçün sığorta hadisələrinin 

sayı); 

 Risk kumulyasiyasının əmsalı (zərər çəkmiş obyektlərin sayının sığorta hadisələrinin 

sayına olan nisbəti); 

 Sığorta məbləğinin zərərliliyi (ödənilmiş sığorta məbləğinin bütün sığorta 

obyektlərinin sığorta məbləğinə olan nisbəti). 

Zərərin ağırlığı (У) sığorta məbləğinin hansı hissəsinin məhv edildiyini göstərir.  Bu  

aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:  

 

Burada,  В – ödənilmiş sığorta məbləğinin dəyəri (manat); n – sığorta obyektlərinin sayı 

(ədəd); C – sığorta məbləği;  m – sığorta hadisəsi nəticəsində zərərçəkmiş obyektlərin sayı.

  

      Gəlirlərin xərclər üzərindəki üstünlüyü sığorta fondunun maliyyə dayanıqlığı əmsalı  ilə 

ifadə edilir:  

Kd =(G+X)/P, 

Burada, Кd – sığorta fondunun dayanıqlıq əmsalı; G – tarif dövrü ərzində sığorta edənin gəlir 

məbləği (manat); X - tarif dövrü ərzində sığorta edənin xərclər məbləği (manat);  Р – ehtiyat 

fondlarında vəsaitlərin məbləği (manat).  

     Nəticə 
      Risk dərəcəsinin azaldılması üçün sığortalamadan başqa, sahibkarlıq fəaliyyətinin  

təcrübəsində aşağıdakı üsullardan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur:         

 Maliyyə xərclərinin  limitləşdirilməsi; 

 Kapital qoyuluşlarının diversifikasiyası və müxtəlif fəaliyyət növlərinin 

genişləndirilməsi; 

 Risklərin iqtisadi və hüquqi idarə edilməsi üzrə effektiv sistemin yaradılması; 

 Risklərin idarə edilməsi üzrə qərarların informasiya-analitik təminatı; 

 Fəaliyyətin aparılması prosesində riskin müvafiq səviyyədə saxlanılması. 

                                           
 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Azərbaycanın sənayesi. Statistik məcmuə. Bakı,2015. 

2. Уткин Э.А. , Риск-менеджмент, Москва АСТ,1997. 

3. Хохлов Н.В ,Управление рисков, Мосkва. Юнити 1999. 
4. Клейнер Г.Б, Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М., Предприятие в нестабильной 

экономической среде: рынки, стратегии, безопасность, Москва, Экономика.1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

45 

AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2016 (yanvar-fevral) 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  

Г.С. Сулейманов  

Н.В. Фейзиева  

Классификации рисков в промышленных предприятиях и механизм их 

эффективного управления. 

                                                        Резюме 

 В статье показаны факторы риска воздействующие на производственно-

хозяйственную деятельность инновационного развития промышленных предприятий. 
С этой целью, в статье определен состав входящий в классификацию и разработана 

новая методика эффективного управления комплекса показателей. В заключении  

оценены риски  на машиностроительных предприятиях и в связи с этим предложены 

стратегические направления развития этой отрасли. 

 Ключевые слова: экономический, производство, промышленность, риск, 

инвестиция, инновация, конкуренция. 
 
 

Q.S.Süleymanov  

N.V.Feyziyeva  

The  classification of risks in industrial enterprises and the mechanism of their effective 

management 
                                                       Summary 
The article shows the risk factors affecting the production and business activities of 

innovative development of industrial enterprises.                                                                                                                     

For this reasons, structure of indicators which included to classification and worked out 

indication of a cost – effective management of the new methodological basis has been defined. 

As a conclusion, the  risk in  industrial machinery enterprises were assessed and the 

development of strategical direction related to it were presented. 

 Key words: economic, production, industry, risk, investment, innovation, competition. 
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