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Giriş
“İqtisadi təhlil iqtisadiyyatın inkişafının əsas qanunauyğunluqlarının
öyrənilməsi məqsədilə aparılır, onları bilmək isə iqtisadi siyasətin aparıcı
məqsədlərinin və konsepsiyalarının müəyyən edilməsi üçün zəruridir”.
A.D.Şermet
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın, eləcə də onun ayrı-ayrı sahələrinin, təsərrüfat

subyektlərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi əsas vəzifələrdən biri kimi ön
plana çəkilmişdir. Bu qeyd olunanlarla yanaşı, bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat
subyektlərinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi də əhəmiyyət kəsb edən məsələ kimi
daim diqqət mərkəzindədir. Bütün bunlar və bu səpkidə olan məsələlərin yerinə
yetirilməsi təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilinin aparılması və bilavasitə
idarəetmə qərarlarının qəbulu və keyfiyyətindən asılıdır. Təsərrüfatçılıq subyektləri
səviyyəsində

elmi

cəhətdən

əsaslandırılmış

qərarların

qəbul

edilməsində

iqtisadiyyatın idarə edilməsi sisteminin mühüm elementlərindən biri olan iqtisadi
təhlil əvəzsiz rol oynayır. O, idarəçilik qərarlarının qəbul edilməsi üçün elmi bazadır.
İqtisadi təhlilə eyni zamanda müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət
etmək üçün mühüm vasitə kimi də yanaşıla bilər.
Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı hesabına təsərrüfat fəaliyyətinə
təsir göstərən amillər durmadan artır, informasiya çoxalır, məhsulların istehsalında,
onların çeşidində mürəkkəbləşmə prosesi gedir. Bütün bunlar idarəetməyə, onun
çətinləşməsinə təsirsiz ötüşmür. Bununla bərabər istehsal sahələrinin genişlənməsi,
iqtisadi əlaqələrin artması, hər bir müəssisəyə düşən məhsul istehsalının çoxalması və
sair bu kimi məsələlər istehsalın idarə edilməsini müəyyən dərəcədə çətinləşdirir.
İqtisadi təhlil idarəetmədə mühüm bir mərhələ təşkil etdiyi üçün onun da öyrənəcəyi,
tədqiq edəcəyi məsələlər mürəkkəbləşir. İqtisadi qanunauyğunluqların pozulması
iqtisadi təhlilin daimi obyektində durmalıdır. Adət etdiyimiz iş üsullarına, məsələlərin
həllinə iqtisadi təhlil vasitəsilə tənqidi münasibət bəslənilməlidir. Bu baxımdan
iqtisadi təhlil daha dərin problemləri öyrənməli və real nəticələrə gəlməlidir.
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Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin formalaşması hər şeydən əvvəl istehsal
vasitələrinin, texnologiyanın, eyni zamanda məhsuldar qüvvələrin əsasını təşkil edən
insanın təkmilləşdirilməsini, dövlətin malik olduğu istehsal potensialından səmərəli
istifadəsini tələb edir. Bununla belə müəssisənin fəaliyyətinin bazar tələblərinə
uyğunlaşdırılması həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün başlıca şərtdir. Bu
baxımdan əmək məhsuldarlığının öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məlum olduğu kimi, müxtəlif təsərrüfat formalarının inkişafı, əmtəə – bazar
münasibətlərinin formalaşması və istehsalın iqtisadi səmərəliliyi ilk növbədə əmək
məhsuldarlığının yüksəldilməsindən asılıdır. Azad sahibkarlığa əsaslanan bazar
iqtisadiyyatı şəraitində hər bir müəssisənin, firmanın başlıca məqsədi rəqabət
qabiliyyətli, yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal edib sataraq daha çox mənfəət
götürməkdən ibarətdir. Mənfəətin artırılmasının əsas yolu isə əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsi sayılır. Təbii ki, milli təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin gələcək inkişafı
və daxili bazarın qorunması kimi çoxşaxəli, mürəkkəb problemin həlli bu göstəricinin
artırılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Yüksək həyat səviyyəsi, bir çox başqa
sosial – iqtisadi məsələlərin həlli, ölkənin nütövlükdə iqtisadi təhlükəsiszlioyinə nail
olmağın yolu məhsuldarlıqdan keçir. Xüsusən də XXI əsrdə məhsuldarlıq səviyyəsi
rəqabətdə müvəffəqiyyətin əsas göstəricisidir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əmək məhsuldarlığıda eyni zamanda mövcud
cəmiyyətin istehsal münasibətlərinin xarakteri əks olunur. Ona görə də əmək
məhsuldarlığının tədqiqi daimi xarakter daşıyır və öz aktuallığını bütün dövrlərdə
saxlayır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2003 – cü il
noyabr

tarixli

“Azərbaycan

Respublikasında

sosial–iqtisadi

24

inkişafın

sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 4 saylı fərmanında iqtisadiyyatın sahələri üzrə
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə və yeni iş yerlərinin açılmasına dair təkliflər
irəli sürmüşdür.
Bütün bunlar və bu kimi digər faktlar bir daha əmək məhsuldarlığının
önəmindən xəbər verir, onu bir aktual mövzu kimi daim gündəmdə saxlayır.
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1. Əmək məhsuldarlığı anlayışı və onun
tədqiqi.

Ə
miqdarı

mək məhsuldarlığı əmək sərfi ilə istehsal olunmuş məhsulun

qarasındakı

istehsal

və

kəmiyyət

əlaqələrini

ifadə

edir. İnsanın

məqsədəuyöun fəaliyyətinin səmərəlilik dərəcəsi və ya nəticəsi vaxt vahidi ərzində
yaradılmış müəyyən miqdar istehlak dəyərlərinin miqdarında, yaxud məhsul vahidinə
sərf olunmuş vaxtda ifadə olunur.

Əmək məhsuldarlığı əmək xərclərinin

effektliliyidir. O, iş vaxtı vahidi ərzində istehsal olunmuş məhsulun miqdarı və ya
məhsul vahidinin hazırlanmasına sərf olunan iş vaxtı ilə ölçülür. Əmək məhsuldarlığı
insanın məqsədli fəaliyyətinin göstəricisidir. O, əmək sərfinin səmərəlilik dərəcəsi,
məhsul istehsalında əmək xərclərinin effektliliyi kimi də xarakterizə olunur.
Əmək məhsuldarlığı çox mühüm təhlil məsələlərindəndir. O, əhəmiyyətli
dərəcədə önəm daşıyır ki, bu da əsasən onun əhəmiyyəti ilə əlaqədardır. Belə ki,
ictimai istehsalın artımının əsas hissəsi əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi
hesabına başa gəlir.

İkinci bir tərəfdən əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

məhsulun maya dəyərinə təsir göstərir. O həmçinin məhsulun istehlak dəyərinə də
təsirsiz ötüşmür. Beləliklə, əmək məhsuldarlığı kəmiyyət dəyişikliklərini əks
etdirərək keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olur, istehsal münasibətlərini təkmilləşdirir.
Əmək məhsuldarlığı həmçinin ictimai tərəqqiyə də gətirib çıxarır.
Beləliklə, əmək məhsuldarlığı bir sıra sosial-iqtisadi proseslərə bir başa və ya
dolayı təsir göstərir. Belə bir neçə əks təsirə malik olan nəticələri nəzərdən keçirək:
 Əmək məhsuldarlığının artması öz növbəsində ictimai məhsulun artım tempinə
təsir gəstərir. ÜDM hasilatına görə siyahıda ilk sıranı ABŞ tutur, arıcıllıq Avropanın
qabaqcıl ölkələri olan Norveç və İsveçrə ilə davam edir. Demək olar ki, bu
siyahıdakı bütün yerlər sənayecə inkişaf etmış ölkələrə məxsusdur.
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 Əmək məhsuldarlığı müəssisə və təşkilatların və milli iqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətliliyinə təsir edən əsas amillərdəndir. Belə ki, o təsərrüfat subyektlərinin
rəqib kimi formalaşmasına, təşəkkül tapmalarına təsir edir. Bundan əlavə adı çəkilən
amil məhsulun maya dəyərinə, onun keyfiyyət parametrlərinə, istehsalın
mənfəətlilik səviyyəsinə də təsirsiz ötüşmür.
 Əmək məhsuldarlığının digər təsir obyekti həyat səviyyəsi göstəricisidir.
 Əmək məhsuldarlığı iş vaxtının azaldılması və asudə vaxtın artmasına gətirib
çıxarır. Bu da öz növbəsində insana yaradıcılıq və mənəvi inkişafı üçün şərait
yaradır. Lakin onu da qeyd edek ki, mövcud proses mənfi hallara da yol açır. Belə
ki, bu işsizlərin sayının artmasına gətirib çıxarır. Son 100 ildə işlənmiş orta illik
saatların sayı, demək olar ki, iki dəfəyə qədər azalıb.
Göründüyü kimi iqtisadiyyatın və əmək məhsuldarlığının inkişafında onun
amillərinin xüsusi rolu vardır. Dioqram 1 və 2 əmək məhsuldarlığı və iqtisadiyyatın
inkişafının eyni xətt üzrə getdiyini göstərir. Dioqram 1990 – 2008 illərin beynəlxalq
göstəriciləri əsasında hazırlanıb.
Hazırda qabaqcıl dövlətlərdən olan ABŞ, İngiltərə, Yaponiya, Almaniya, Fransa
və hətta Hindistanda ayrı-ayrı firmalar və bütövlükdə sahələr, ölkə üzrə əmək
məhsuldarlığının artırılması, idarə edilməsi üzrə proqramlar (müəssisə, sahə üzrə və
Milli proqram) hazırlanır. Keçən əsrin 90-cı illərində sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə
əmək məhsuldarlığı problemi ilə məşğul olan 150-dən çox milli və regional
mərkəzlər və assosasiyalar var idi. Bu mərkəzlər və assosasiyalar əmək
məhsuldarlığının müxtəlif istiqamətləri üzrə hər hansı bir ölkənin milli məqsədlərinə,
hökumət və sahibkarların mənafelərinə uyğun tətbiqi tədqiqat işləri aparılır, problem
məsələləri gündəmə çıxarılır.
Əmək məhsuldarlığının tədqiqi mühüm məsələlərdəndir. Tədqiqatda əsas
məqsəd – əmək məhsuldarlığının nəzəri, metodoloji problemlərini öyrənmək, onun
respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında rolunu müəyyənləşdirmək; əmək
məhsuldarlığının idarə edilməsi istiqamətlərinin aşkar etmək; əmək məhsuldarlığı
göstəricilər istemini müəyyən etmək və əmək məhsuldarlığının ölçülməsi metodlarını
araşdırmaq; müxtəlif təsərrüfat formalarında əmək məhsuldarlığının dinamikasını və
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artım tempini təhlil etmək; əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təsir edən əsas
amilləri təhlil etmək; və s.-dir.
Aşağıdakı Dioqram1 1 və 2
orta illik dəyişmə, %-lə

orta illik dəyişmə, %-lə

Əmək məhsuldarlığı artımı

İqtisadi artım

orta illi dəyişmə, %-lə

ÜDM
1

Əmək məhsuldarlığı

Mənbə “ Bureau of international labour statistics” ( Beynəlxalq əmək statistikası bürosu)
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Əmək məhsuldarlığı iqtisad elminin ən mühüm kateqoriyalarındandır. Əmək
məhsuldarlığı iqtisadi nəzəriyyənin mühüm tərkib hissəsini təşkil edərək, mahiyyətcə
bütün iqtisadi problemlərlə əlaqədardır. Elə bu baxımdan bir aktual mövzu kimi əmək
məhsuldarlığı həm dünya, həm də Azərbaycan iqtisadçılarının əsərlərində öz əksini
tapmışdır.
Klassik siyasi iqtisadın nümayəndələri A.Smit, D.Rikardo, C.Mill və başqaları
əmək məhsuldarlığı ilə bağlı mühüm məsələləri araşdırmışlar. Eyni zamanda əmək
məhsuldarlığı F.Vizer, L.Erxard, Y.B.Beverk və bir sıra iqtisadçıların da əsərlərinin
tədqiq obyekti olmuşdur. Lakin XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu məslə ilə baölı
problemlərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilməyə başlanılmışdır.
Y.Şumpeterin tədqiqatlarıəmək məhsuldarlığı nın mahiyyətinin açılması
baxımından yeni və mühüm mərhələ idi. Makroiqtisadi səviyyədə məhsuldarlığın
tədqiqində ABŞ iqtisadçıları Con Kendrik və Saymon Kuzneç xüsusi rol oynamışdır.
Bu vaxtlar ilk dəfə olaraq milli hesablar sistemi yaradıldı, uzunmüddətli dövrlər
ərzində əmək məhsuldarlığı dinamikası tədqiq olundu. Keçmiş SSRİ məkanında
məhsuldarlıq

məsələlərinin

araşdırılmasında

N.Kondratyev, V.Çayanov

kimi

iqtisadçılar böyük rol oynadılar. Sonralar isə əmək məhsuldarlığının ölçülməsi, onun
digər iqtisadi kateqoriyalar arasındakı əlaqənin öyrənilməsində yeni mərhələ
S.Strumilin V.V.Novojilov, V.S.Nemçinovun araşdırmaları ilə başladı.
XX əsrin 50-80-ci illərində məhsuldarlıq məsələlərinin araşdırılmasında
mühüm nəticələr əldə olundu. Bu baxımdan V.V.Leontyevin, R.Solounun iqtisadi
araşdırmaları qeyd oluna bilər.
Azərbaycanda
Ş.M.Muradovun,

isə

A.A.Nadirovun,

S.V.Salahovun,

Z.Ə.Səmədzadənin,

V.M.Niftullayevin,

T.Ə.Quliyevin,
K.A.Şahbazovun,

M.M.Meybullayevin və başqalarının əsərlərində respublika iqtisadiyyatının bütün
sahələrində əmək məhsuldarlığının nəzəri və praktiki problemləri geniş təhlil edilmiş,
onun yüksəldilməsinə təsir edən amillər elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
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2.Əmək məhsuldarlığına təsir edən
amillərin təsnifatı.

Ə

mək məhsuldarlığı mühüm iqtisadi kateqoriyalardandır. Bu baxımdan
əmək

məhsuldarlığının

düzgün

tədqiqi,

öyrənilməsi

əsas

məsələlərdəndir. Əmək məhsuldarlığı bir çox amillərin təsiri altında

formalaşır. Bu amillərin düzgün təsnifatı əmək məhsuldarlığının tənzimlənməsində və
öyrənilməsində xüsusi rol oynayır.
Müasir

dövrdə

müəssisə

və

təşkilatların

qabaqcıl

fəaliyyəti

əmək

məhsuldarlığının inkişafına yönəldilən, onun idarə edilməsi proqramının yaradılması
ilə sıx bağlıdır. Belə proqramın əsasını əmək məhsuldarlığı amillərinin əhəmiyyətinin
müəyyən edilməsi və aydınlaşdırılması tutur.
Əmək məhsuldarlığının amilləri nəticəsində məhsul istehsalına sərf edilən
ictimai-zəruri iş vaxtının miqdarı azalır və nəticədə az miqdar əməklə çox miqdar
məhsul istehsal etmək olur. Bütün

amillər bir-biri ilə sıx əlaqədə olub, vahid

sistem əmələ gətirirlər. Onların hər birinin əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsirini
ayrı-ayrılıqda öyrənmək bir qədər çətindir, belə ki, onları bu baxımdan təsiri heç də
eyni səviyyəli deyil. Ona görə də hər bir amilin ayrılıqda əmək məhsuldarlığına
təsirinin müəyyən etmək üçün çoxamilli modeldən istifadə olunur. Bu modelin tərtibi
üçün aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
 əmək məhsuldarlığına təsir edən amillərin seçilməsi;
 ilkin informasiyanın toplanması və onların ilkin emalı;
 əlaqə formasının müəyyən edilməsi;
 əmək məhsuldarlığı modelinin qurulması;
 modelin statistik qiymətləndirilməsi;
 modelin iqtisadi qiymətləndirilməsi.
Əmək məhsuldarlığı amillərinin təsnifləşdirilməsində aşağıdakı tələblərə nəzər
yetirmək lazımdır:
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1. Əlamət (göstərici) müzakirə edilən məsələ ilə birbaşa əlaqəli olmalıdır.
(məsələn- işçi və onun məhsul istehsalının genişləndirilməsinə təsirinin təsnifatı)
2. Amilin özü (əlamət) tez-tez dəyişə bilən kimi qəbul edilməlidir. Hansını ki
ölçmək olar və hansı ki nəticəyə birbaşa təsir göstərir. (bizim nümunədə işçinin
təsnifatının əlaməti işçinin stajı, təhsili, malik olduğu müəyyən səviyyə ilə ölçülə
bilər)
Təsnifata gəldikdə isə bu müxtəlif yönlərdə, çoxşaxəli olur. İqtisadi
münasibətlərin getikcə dərinləşdiyi bir dövrdə əmək məhsuldarlığı amillərini onların
təsir sferasına görə aşağıdakı qruplara bölmək olar:
 Beynəlxalq (belə faktorlar əsasən xarici siyasətin vəziyyəti, ticarət, miqrasiya,
xüsusən iş qüvvəsinin miqrasiyası, həmçinin valyuta münasibətlərinin təsiri
altında formalaşır);
 Makro-iqtisadi (milli təsərrüfata təsir edən);
 Mikro-iqtisadi (ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatların səviyyəsində təsir göstərən).
Birinci qrupda göstərilən faktlar müasir dövdə Azərbaycan üçün onun beynəlxalq
sferaya sürətlə inteqrasiya etməsi ilə əlaqədar olaraq xeyli dərəcədə aktualdır.
Əmək məhsuldarlığına təsir baxımından amillər əmək məhsuldarlığına birbaşa
və dolayı təsir edən amillərə bölünür.
Birbaşa təsir edən amillər:
 idarəetmənin təkmilləşdirilməsi;
 iş vaxtı itkilərinin azaldılması;
 zay məhsul buraxılışı itkilərinin azaldılması;
 mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma;
 yeni

növ

avadanlıqların

və

texnikanın

tətbiqi,

avadanlıqların

modernləşdirilməsi;
 istehsalın ixtisaslaşdırılması;
 xammal, material və enerjidən istifadənin yaxşılaşdırılması;
 məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi; və s.
Dolayı təsir amillər:
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 mükafatlandırmanın həcminin çoxaldılması;
 fəhlənin peşə-ixtisas hazırlığı;
 tarif sisteminin və vəzifə maaşlarının dəyişilməsi;
 müxtəlif əmək şəraitində olan sahələrin və istehsalatın xüsusi çəkisinin
dəyişilməsi; və s.
Sxem 1-də ümumi şəkildə əmək məhsuldarlığı amilləri və onlara təsir edən şəraiti
görə bilirik.
Əmək məhsuldarlığı amillərinə fikir versək onların əmək məhsuldarlığı
səviyyəsinə müxtəlif yönlərdə təsir göstərdiyini görmüş olarıq. Bu amillər madditexniki baza sferasından tutmuş insan amili sferasına qədər genişdir. Belə halda
amillərin istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi əmək məhsuldarlığının və eləcə də ona
təsir edən amillərin tədqiqi işini asanlaşdırır. Amilləri istiqamət cəhətdən aşağıdakı üç
qrupa bölmək olar:
1. Maddi – texniki amillər: a) istehsalın və əməyin mexanikləşdirilməsi; b)
istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması; c) kimyalaşdırılma və elektrikləşdirmə,
qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi; d) mövcud avadanlıqların təkmilləşdirilməsi;
e) istehsalın ixtisaslaşması və kooperasiyalaşması; f) məhsulun keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması; və s.
2. İctimai – iqtisadi və təşkilati amillər: a) işçilərin mədəni texniki və təhsil
səviyyələrinin yüksəldilməsi; b) qabaqcıl istehsalat təcrübəsinin tətbiqi; c)
əmək

intizamının

möhkəmlənməsi;

d)

iş

vaxtından

istifadənin

yaxşılaşdırılması; e) əməyin elmi təşkili; f) operativ rəhbərlik və idarəetmənin
təşkili; və s.
3. Sair amillər: a) istehsalın quruluşunun dəyişilməsi; b) təbii şərait; c) əmək
şəraiti; və s.
Əmək məhsuldarlığı amilləri qlobal və lokal olaraq da iki yerə bölünür. Qlobal
amillərə – ölkə əhalisinin sayı, onun əmək qabiliyyətliliyi və məşğulluğun səviyyəsi,
lokal amillərə isə əldə olunmuş vərdişlər, işçinin yaşı, stajı, mövcud əmək ənənələri,
onların əmək məhsuldarlığının səviyyəsini saxlamaqda maraqları və s. aiddir.
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Şərait

Amillər

Məzmununa görə
Maddi – texniki

Təsir etmə
xarakterinə
görə

Tənzimlənmə
səviyyəsinə görə
Tənzimlənən

Birbaşa

Təşkilati
Sosial
İstehsalın
miqyasının
dəyişməsi
Əlaqəyə görə
təminatın
dəyişməsi

Hissə-hissə
tənzimlənən

Dolayı

Tənzimlənməyən

İnvestisiya
vacibliyinə görə
İnvestisiya
tələb edən
İnvestisiya
tələb
etməyən

Təbii iqlim

Dövlət iqtisadisosial siyasətinin
mahiyyəti

Ölkədə siyasi
vəziyyətin
sabitliyi

Subyektin iqtisadi fəaliyyətinə
münasibətə görə
Xarici

Daxili

Sxem 1
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Fəaliyyət sahəsinə görə 2 isə amilləri növbəti təsnifatda birləşdirirlər:
1. Xalq təsərrüfatı miqyasında fəaliyyət göstərərən və bütün xalq təsərrüfatı
üçün eyni olan;
2. Sahə və sahələrarası amillər;
3. İstehsaldaxili amillər;
4. Bilavasitə iş yerlərində fəaliyyət göstərən amillər
Əmək məhsuldarlığı elementləri daimi təsirdədirlər. İstehsalın inkişafı ilə
əlaqədar olaraq onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə də dəyişir – bəzilərinin rolu
gücləndiyi halda digərlərinin rolu zəifləyir. İstehsalın inkişafı ilə əlaqədar olaraq
təşkilati-texniki amillərin əmək məhsuldarlığının inkişafında rolu aparıcı mövqeyə
çıxır.
Əmək məhsuldarlığı amilləri intensiv və ekstensiv olaraq daha iki qrupa
bölünür. İşlərin orta saatlıq məhsuldarlığı intensiv amillərə aid edilirsə, mövcud
dövrdə bir siyahıdakı işçinin iş vaxtının orta davametmə müddəti və iş günlərinin sayı
ekstensiv amillərdən hesab edilir.
Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından amilləri
təsnifləşdirsək aşağıdakı müvafiq təsnifatı əldə etmiş olarıq:
Əmək məhsuldarlığının səviyyəsini aşağı salan amillər:


Enerji ehtiyatlarının qiymətinin yüksəkliyi;



Norma və qaydaların tətbiqində rəhbərliyin ədalətsiz tənzimləmə həyata

keçirməsi;


Ümumi iqtisadi vəziyyət. Məsələn: iqtisadi böhran, infilyasiya;



Vergi siyasəti. Vergilərin yüksəldilməsi qiymətlərin yüksəlməsinə və nəticə

etibariylə məhsuldarlığa mənfi təsir edir;


Xidmət sahəsinin inkişafı;



İctimai amillər. Məsələn: alkoqolizm, narkomaniya və s.
Əmək məhsuldarlığını yüksəldən amillər:

2

Təsnifat K.Klimenko L.Kostin tərəfindən verilib.
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 Əmək məhsuldarlığının inkişafı üşün şərait yaradan amillər – elmi inkişafın
səviyyəsi,

əmək

intizamının

möhkəmləndirilməsi,

kadr

axıcılığının

məhdudlaşdırılması və s.
 Əmək məhsuldarlığının inkişafına imkan yaradan – maddi və mənəvi
stimullaşdırma,

əməyin

ödənilməsi,

elmi-texniki

naliyyətlərin,

mütərəqqi

texnologiyanın tətbiqi və s.
 Əmək məhsuldarlığının səviyyəsini müəyyən edən amillər – proseslərin
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, əmək keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
müəssisələrin və idarəetmə üsullarının təkmilləşdirilməsi və s.
Müasir dövrdə əmək məhsuldarlığının inkişaf amilləri 3 qrupda birləşdirilir:
I qrup - Əsas kapital faktorları. Onların rolu əsas maddi vəsaitlərin və istifadə
olunan investisiyaların inkişafı və keyfiyyəti ilə şərtlənib. Bu amillər əməyin
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması ilə, həmçinin, yeni texnologiyaların
tətbiqi, keyfiyyətli və effektli materialların istifadəsi ilə əlaqədardır.
II qrup – Sosial-iqtisadi amillər. Bu, işçilərin tərkibi və əmək qabiliyyətliliyi
(onların ixtisaslaşma səviyyəsi), əmək şəraiti, işçilərin əməyə münasibəti və s.-ni
əhatə edir. Sosial-iqtisadi amillər qrupunda əsas rolu iş qüvvəsinin tərkibi və onun
keyfiyyəti oynayır. Fərdi işçinin əmək məhsuldarlığı işçinin iş qabiliyyətliliyi, biliyi,
yaşı, sağlamlığı və s.-dən asılıdır. Sosial-iqtisadi faktorların analizindən danışarkən
eyni zamanda ölkənin təhsil və səhiyyə sahəsindəki vəziyyəti, sosial və ictimai
sferaya kapital qoyuluşunu da qeyd etmək yerinə düşərdi.
III qrup- Təşkilati amillər. Onlar əməyin təşkil edilməsi və idarə edilməsi,
əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə birbaşa təsir göstərən şəxsi menecmenti tam
şəkildə əhatə edir. Qrupda xüsusi yeri kollektivdəki qarşılıqlı münasibət və əmək
intizamı tutur. Burada ilk növbədə işçi heyətinin müxtəlif qrupdaxili və eləcə də
ümumi kollektivdəki birgə fəaliyyəti, ikinci olaraq işçilərin fəallığı, son olaraq isə
idarəçilik qərarlarının yerinə yetirilməsinin idarə olunması və səhvlərin düzəldilməsi
və s. durur.
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Aşağıdakı Sxem 2-də ümumi təsərrüfat səviyyəsində və müəssisə səviyyəsində
əmək məhsuldarlığının yuxarı və aşağı səviyyələrinə təsir edən amilləri görmüş
oluruq.
Ümumi təsərrüfat səviyyəsində
Əmək
məhsuldarlığının
aşağı səviyyəsi

Əmək
məhsuldarlığının
yuxarı səviyyəsi

İqtisadi resursların
qeyri-effektli
istifadəsi

İqtisadi resursların
effektli istifadəsi

İqtisadi durğunluq

İctimayətdə
gərginliyin
güclənməsi, özünə
əminlik hissinin
olmaması

Əmək haqqının
aşağı səviyyəsi, iş
vaxtının
uzadılması, ağır
əmək şəraiti,
işsizlərin sayının
artması və s.

İctimayətdə iqtisadi
vəziyyətin
stabilləşməsi və
inkişafı

Rifah halının
yüksəldilməsi

Müəssisə səviyyəsində
Əmək
məhsuldarlığının
aşağı səviyyəsi

Əmək
məhsuldarlığının
yuxarı səviyyəsi

İnsan resurslarının,
pul vəsaitlərinin və
material ehtiyatının
qeyri-effektli
istifadəsi

İnsan resurslarının,
pul vəsaitlərinin və
material ehtiyatının
effektli istifadəsi

Müəssisələrin əsaslı
zəifləməsi

Müəssisənin əsaslı
gücləndirilməsi

Qeyri-sabit
məşğulluq, işlə təmin
olma problemi, və
həyat səviyyəsinin
aşağı düşməsi

Məşğulluğun və iş
yerlərinin
sabitləşməsi, həyat
səviyyəsinin
yüksəldilməsi

Əhval-ruhiyyənin və
perispektivlik
göstəricilərinin aşağı
düşməsi

Birgə fəaliyyət
göstəricilərinin aşağı
düşməsi

Əhval-ruhiyyənin
yüksəlməsi, insan
əməyinin inkişaf
etdirilməsi

Gəlirlərin ictimai rifah
halının
yaxşılaşdırılmasına
sərfi

Sxem 2
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3.Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə
təsir edən əsas sosial-iqtisadi amillərin
təhlili.

S

osial münasibətlər əmək məhsuldarlığında xüsusi rol oynayır. Əmək

məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edən sosial amilləri aşağıdakı iki əsas qrupa
bölmək olar:
1. İşçilərin başlıca məhsuldar qüvvə kimi formalaşması ilə bağlı olan amillər
(işçinin təhsili, fərdi və mədəni-texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, əmək və məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyə yaradıcı münasibətin inkişafı, əmək intizamının
möhkəmləndirilməsi və s.);
2. Şəxsiyyətin formalaşması ilə bağlı amillər (istehsalın idarə edilməsində işçilərin
iştirakı, müəssisədə sosial-psixoloji mühitin təkmilləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması
və s.).
Birinci qrup amillər əsasən işçilərin şəxsi keyfiyyətlərinin inkişafına
yönəldilmişdir.. İkinci qrup amillər isə əsasən kollektivdəki mühitlə bağlıdır və bu
amillər əmək məhsuldarlığının artım sürətini müəyyənləşdirir.
Sosial amillər haqda danışarkən ilk olaraq insan amilini qeyd etmək lazımdır.
Bu baxımdan əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi yollarından biri də insan amilini
fəallaşdırmaq,

iş

qüvvəsini

inkişaf

etirmək,

işçinin

şəxsi

keyfiyyətlərini

yüksəltməkdir.
İnsan amili çoxtərəfli təhlil tələb edən bir məsələdir. İqtisadi ədəbiyyatlarda
insan amilinə hərəkətverici qüvvə kimi baxılır. M.N.Krayevanın fikrincə, əmək
məhsuldarlığının ümumi artım sürətində insan amilinin payı 30-40% təşkil edir.
Başqa bir hesablamaya görə insan amilinin fəallaşdırılması üçün tədbirlərin həyata
keçirilməsi 10-15% əmək məhsuldarlığının ümumi artımına təsir edir.

Əmək məhsuldarlığının artırılması onun səviyyəsinin müsbət istiqamətdə
dəyişməsi insan amilinin fəallığı ilə sıx bağlıdır. İnsan fəallöğının artırılması üçün isə
aşağıdakılar tələb olunur:
 Maddi və mənəvi həvəsləndirmə;
 Hər bir müəssisədə istehsalın ali məqsədinin müəyyənləşdirilməsi;
 İşçilərin bərabər hüquqlu iştirakının təmin edilməsi.
İnsan fəallığının artırılması isə onun malik olduğu potensial imkanlardan
asılıdır. Bu potensial imkanlar sırasında a) ictimai faydalı fəaliyyətdə iştirak
imkanları; b) normal sosial əlaqə imkanları; c) yeni ideyaları, metodları, nümunələri
yaratmaq bacarığı; d) davranışın səmərəliliyi; e) müəyyən vəzifə və iş növlərinin
yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan mövcud bilik və təcrübəsi və s. göstərilə bilər.
Bütün bunlarla yanaşı sağlamlıq, ədəb qaydaları, fəallıq, peşəkarlıq, yaradıcı
potensial və s. də insan amilinin zənginləşdirilməsi komponentləri kimi çıxış edir. Elə
1979-cu ildə Nobel laureatı mükafatı almış Amerika iqtisadçısı Teodor Vilyam Şults
tərəfindən elmə gətirilən “insan kapitalı” anlayışı

da özündə fərdin bilik və

qabiliyyəti, onun aldığı təhsil, ixtisası, sağlamlığı və əmək mobilliyi səviyyəsi
anlayışlarını birləşdirir. Deməli, əmək məhsuldarlığının sosial amilləri sırasında insan
kapitalını

göstərə

bilərik.

İnsan

potensialından

səmərəli

istifadə

əmək

məhsuldarlığının artırılmasının başlıca yollarındandır. İnsanın əmək potensialına təsir
edən amillər Sxem 3-də göstərilib.
Ümumi mədəni səviyyə

İş qabiliyyəti

Fiziki potensial

İntellektual potensial

Ümumi təhsil
səviyyəsi

Əhalinin sağlamlığının
vəziyyəti

Peşə hazırlığı

İşçinin yaş tərkibi

Sxem 3

İş stajı

İxisas

İş təcrübəsi, biliyi

Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edən əsas amillərdən biri də bilavasitə
insan amili ilə əlaqədar olan əməyə yaradıcı münasibət və əmək intizamı amilidir.
Əməyə yaradıcı münasibət məsuliyyətdə, intizamlılıqda, istehsalın idarə
edilməsində, əməyin ödənilməsi və məhsuldarlığında özünü göstərir. Əməyə yaradıcı
münasibət əməyin zehni inkişaf səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir. Bu barədə iqtisadi
ədəbiyyatlarda müxtəlif fikirlər var. Bəzi iqtisadçılara görə əməyin zehni inkişaf
səviyyəsi insan əməyində yaradıcılıq qabiliyyətinin gücləndirilməsidir. Digər qrup
iqtisadçılar bunu əqli və fiziki əməyin nisbətində, bir başqaları isə əldə edilən yeni
biliklərin və artıq köhnəlmiş biliklərin tənzimlənməsində görür. Əməyin zehni inkişaf
səviyyəsi özünü aşağıdakılarda göstərir:
 əqli əməklə məşğul olan işçilərin artım sürətinin fiziki əməklə məşğul olan
işçilərin artım sürəti ilə müqayisədə üstünlüyündə;
 orta və ali ixtisas təhsilli mütəxəssislərin daha sürətlə artımında;
 bütün kateqoriyalardan olan işçilərin təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsində;
 işçilərin yaradıcılıq fəallığının artımında;
 işçilərin peşə quruluşlarındakı dəyişikliklərdə.
Əmək intizamına ciddi əməl olunması müəssisə, idarə və təşkilatların səmərəli
və fasiləsiz işinin təşkilinin, eləcə də istehsal prosesinin normal fəaliyyətinin zəruri
şərtidir. Bu da öz növbəsində texniki tərəqqi və mütərəqqi iş üsullarının
mənimsənilməsini sürətləndirir ki, bu da əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsirsiz
ötüşmür. Əmək intizamının möhkəmləndirilməsinin əsas yolu əmək kollektivlərində
yüksək tələbkarlıq və məsuliyyət mühiti formalaşdırmaqdır. Bu yöndə rəhbər
vəzifəsində çıxış edən şəxslər üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi, lazımı qayda-qanunun yaradılması
üçün bir sıra inzibatı təsir vasitələrindən istifadə edilir ki, bura da müxtəlif cəza
tədbirlərinin seçilməsi və tətbiqi daxildir. Cəza tədbirləri kimi xəbərdarlıq, töhmət, bir
ildən çox olmayaraq az maaşlı işə keçirmək, işdən çıxarmaq və s.-ni göstərmək olar.

Əmək intizamının ciddi pozulması bəzi hallarda müəssisəyə ciddi ziyan vurur ki, bu
da cinayət kimi qiymətləndirilir. Əmək intizamı aşağıdakı yollarla müəyyən edilir və
tənzimlənir:
a) müəssisədaxili əmək qaydaları;
b) aylar və günlər üzrə işə çıxmanı, növbənin müddətini və fasilə vaxtını müəyyən
edən iş qrafikləri;
c) aylar üzrə hər bir işçinin faktiki işlədiyi günləri, gecikmələri, işdən tez
getmələri, habelə üzürlü və üzürsüz səbəbdən işə gəlməməni uçota alan tabel
uçotunun aparılması;
d) texniki təhlükəsizlik və texnoloji intizam qaydalarına əməl etmə haqdakı
əsasnamə;
e) Əmək Məcəlləsi ilə.
Sosial mühitlə əlaqədar olan və əmək məhsuldarlığına təsir edən əsas
amillərdən biri də kollektivdəki sağlam sosial-psixoloji mühitin formalaşmasıdır. Bu
amil kollektivin ayrı-ayrı üzvləri arasında münasibətlərin keyfiyyət tərəfidir.
Bu amil əmək kollektivinin ümumi inkişaf səviyyəsindən asılıdır və əlverişli və
qeyri-əlverişli ola bilər. Əlverişli sosial-psixoloji mühit əmək məhsuldarlığını artırırsa
qeyri-əlverışli mühit əmək kollektivinin qeyri-məhsuldar işləməsinə, az səmərə
verməsinə səbəb olaraq məhsuldarlığı aşağı salır. Bu amil eyni zamanda işçilər
arasındakı münasibətin də səviyyəsini ifadə edir. Qeyri-sağlam sosial-psixoloji mühit
kollektiv fəaliyyəti məhdudlaşdırır, məhsuldarlığı aşağı salır.
Bu amilin formalaşmasında bir çox faktorların rolu vardır:
1. Sosial-iqtisadi mühit, yəni istehsal, bölgü, mübadilə, maddi nemətlərin istehlakı
üsulları, maddi həvəsləndirmə sistemi, təsərrüfat mexanizmi və s.;
2. Sosial-istehsal mühiti, yəni əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
səviyyəsi, əməyin təşkili formaları, texniki estetika və istehsalat mədəniyyəti,
istehsalın idarə edilməsində işçilərin iştirakı;
3. Sosial-psixoloji

mühit,

yəni

rəhbərlik

üsulu,

rəhbərin

şəxsiyyətinin

xüsusiyyətləri, kollektiv üzvlərinin sosial psixoloji xüsusiyyətləri, onların
uyğunlaşması və s.

Sosial-psixoloji amil əmək məhsuldarlığına təsir edərək onun orta səviyyədən
5-10% yüksəlməsinə səbəb olur.
Ümumilikdə aşağıakı Dioqram 3-də əmək məhsuldarlığına təsir edən sosial
amillərin əmək məhsuldarlığına təsir baxımından faiz dərəcələrini görə bilərik.

Əmək məhsuldarlığının artırılmasında iqtisadi amillərin rolunu inkar etmək
olmaz. Bu amillərin rolunun düzgün müəyyənləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi digər
amillər üçün təkanverici rol oynayır. Bu da iqtisadi amillərin daim diqqət mərkəzində
olmasını zəruri edir. İqtisadiyyatın əsas vəzifələrindən biri də cəmiyyətin inkişaf
potensialından istifadəyə imkan verən təsir formalarının yaradılmasıdır. Bura iqtisadi
vasitələr və həvəslənirmə sistemi aiddir.
Bütünlükdə əmək məhsuldarlığının iqtisadi amilləri insanın potensial
enerjisindən

istifadə

edilməsinə

yönəldilib.

Bu

baxımdan

həvəsləndirmə

(motivasiya) mühüm iqtisadi amillər sırasındadır. Bu amil qarşıya qoyulmuş
məqsədə nail olmaq üçün rəhbərliklə işçilər arasında əməkdaşlığın həyata
keçirilməsinə yönəldilir. İqtisadi amil kimi həvəsləndirmə (motivasiya) işçiləri maddi
maraq prinsipindən öz əmək nəticəsinə görə həvəsləndirilməsini təmin edir ki, bu da
son

nəticədə

əmək

resurslarından

istifadənin

yaxşılaşdırılması,

əmək

məhsuldarlığının yüksəldilməsinə gətirib çıxarır. Həvəsləndirmə, insan amilinin
fəallaşdırılması üçün əsas şərtdir. Bunun üçün aşağıdakılar təmin edilməlidir:
 işçilərin həmişə müəssisədə olmalarından zövq almaları;
 özlərini təkcə işçi kimi deyil bir şəxsiyyət kimi hiss etmələri;
 müəssisənin etibarlığına təminatın olması;
 işçilərin təkcə maddi deyil mənəvi cəhətdən də təmin edilmələri.
Həvəsləndirmə təkcə əlverişli mühit yaradaraq mənəvi motivasiyanı özündə
birləşdirmir. Bura eyni zamanda maddi həvəsləndirmə də daxildir. Bu maddi
həvəsləndirmə kimi ilk olaraq əməyin ödənilməsini göstərə bilərik. Əmək haqqı,
onun səviyyəsi və səmərəli istifadəsinin təhlili əmək məhsuldarlığına təsirinin
öyrənilməsində önəm daşıyır. Aşağıdakı Cədvəl 1-ə nəzər salaq:
Göstəricilər
1. Əmək haqqının ümumi məsarifdə tutduğu
xüsusi çəkisi.
2. Əmək haqqının hər manatına
a) məhsul istehsalı
b) mənfəət

Ölçü
vahidi

Keçən il

Hesabat ili

faizlə

13.6

15.5

manat
manat

10.84
2.96

9.53
3.02
Cədvəl 1

Buradan göründüyü kimi əmək haqqının xüsusi çəkisi artmışdır. Bu təhlil
zamanı araşdırılmalı olan məsələlərdəndir. Həmçinin əmək haqqının hər manatına
düşən məhsul azalıb. Bu ciddi nöqsanlardan sayılır. Təhlildə bu məsələ də öz əksini
tapmalıdır. Ümumiyyətlə, əmək haqqının səmərəli istifadəsinin təhlili zamanı onun
kənarlaşması, yəni plana nisbətdə artıq və ya əskik olması və bunun səbəbi, ikinci
olaraq isə onun düzgün seçilməsi və əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsirini
öyrənmək lazımdır.
Eyni zamanda maddi həvəsləndirmə kimi həm daimi xarakterli (vəzifə və tarif
maaşlarına əlavə və ödəmələr, cari mükafatlandırma və s.), həm də bir dəfəlik
ödəmələr (bir dəfəlik mükafatlar, ilin axırında, işin yekununda verilən mükafatlar, bir
dəfəlik maddi köməklik və s.) aparılır.
Hər bir işçiyə mükafat məbləği aşağıdakı kimi hesablanır:

MA=Mb × Tj × ni

Mb – bir bal həcmində olan mükafat məbləği
Tj – alınmış balların miqdarı (hər bir iş günündə)
ni – iş günlərinin sayı
Aşağıdakı Diaqram 4-də dünyanın bəzi ölkələrinin timsalında mükafatlandırmanın
əmək məhsuldarlığına təsirinin görmüş oluruq.
3

Stimullaşdırma 3 əsas funksiyanı yerinə yetirir: İqtisadi, Sosial, Psixoloji
Bu funksiyalar bir-biri ilə əlaqəlidir və bir-birini tamamlayır. İqtisadi funksiya
istehsalın səmərəliliyinin artmasına, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə doğru
aparır. Sosial funksiya əmək kollektivindəki sosial, iqtisadi vəziyyət, onun əmək
bölgüsü sistemində tutduğu mövqeyi ilə bağlıdır. Psixoloji funksiya işçilərin daxili
aləminin formalaşdırılması ilə əlaqədardır ki, bunun sayəsində işçilərdə əməyə
münasibətin bu və ya digər tərəfi yaranır.
Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edən əsas iqtisadi amillərdən biri də
işçilərin peşə-ixtisas səviyyəsidir. Peşə – ictimai əmək prosesində meydana çıxan və
xüsusi əmək vərdişləri və müvafiq bilik tələb edən işçilərin nisbətən daimi əmək
fəaliyyətidir. İxtisas – bir peşə daxilində işçinin əmək fəaliyyətini müəyyən edir.
İşçinin peşə xarakteristikası bir sıra məsələləri əhatə edir. Bu məsələlər
aşağıdakılardan ibarətdir:
3
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I. Müvafiq peşələr üzrə işin istehsalat – texniki cəhətdən təsviri (əmək alətləri və
cisimləri, əmək şəraiti, texnoloji proseslər);
II. Peşələr üzrə əməyin məzmunu (işçinin funksiyası, vərdişi, zəruri nəzəri və
təcrübi biliyi).
Peşə xarakteristikasına nəzər yetirdikdə bu amillərin əmək məhsuldarlığına
təsir göstərən amillər sırasına daxil olduğunu görürük. İşçilərin əmək fəaliyyətindəki
dəyişikliklərin öyrənilməsi əmək bölgüsünü, əməyin dəyişilməsini, fəhlə kadrlarının
peşə-ixtisas tərkibindəki kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklərini, əməyin ixtisaslaşması
və inteqrasiyasını düzgün başa düşmənin əsas şərtidir. Bunun üçün işçilərin peşə
hazırlığının, ümumi biliyinin və əmək vərdişlərinin düzgün əlaqələndirilməsi də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə əməyin ixtisaslı və ya ixtisassız olması da
təsir edir. İxtisaslı əmək müəyyən iş növünü icra etmək üçün zəruri bilik, bacarıq və
istehsalat vərdişi tələb edən əməkdir. İxtisassız əmək isə bu kimi məsələləri tələb
etməməklə yanaşı sadə iş qüvvəsinin təzahürü kimi çıxış edir. İxtisaslı əmək
ixtisassız əməyə nisbətən vahid iş vaxtı ərzində daha çox dəyər yaradır və bu
səbəbdən məhsuldarlığa daha çox təsir göstərir. Bu baxımdan işçilərin ixtisaslarının
artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada işçinin ixtisas dərəcələrinin müəssisə
üzrə işlərin tarif dərəcələrinə uyğun gəlməsi əsas məsələlərdəndir. Ona görə də tarif
dərəcələri işin mürəkkəbliyini və işçinin ixtisas səviyyəsini, habelə əmək şəraitini
dəqiq olaraq əks etdirməlidir.
İş funksiyaları mürəkkəblik dərəcələrinə görə – sadə, orta, mürəkkəb və çox
mürəkkəb olur.
İşçinin funksiyaları da 4 əsas qrupa ayrılır:
1. İş yerlərini təşkil etmə funksiyası;
2. İş proseslərini idarəetmə funksiyası;
3. İdarəetmə funksiyası;
4. Hesablama funksiyası.
İşin funksional mürəkkəbliyi onun texnoloji mürəkkəbliyi ilə sıx əlaqədardır.
Texnoloji mürəkkəblik isə aşağıdakılardan asılıdır:

 texnoloji prosesin mürəkkəbliyi;
 avadanlığın mürəkkəbliyi;
 əmək cisimlərinin mürəkkəbliyi.
Eyni zamanda işçilərin orta ixtisas dərəcələrinin müəyyən edilməsi əmək
məhsuldarlığına təsir baxımından əhəmiyyət daşıyır. Cədvəl 2-ə nəzər salaq:
Keçən il
İxtisas dərəcəsi
III
IV
V
Cəmi
Orat ixtisas
dərəcəsi

Hesabat ili

fəhlələrin sayı
110
160
100
370

ixtisas dərəcə
(məbləği)
320
600
460
1380

İxtisas dərəcə

fəhlələrin sayı

(məbləğ)
380
480
360
1220

130
130
80
340

3.72 (1380 / 370)

3.58 (1220 / 340)
Cədvəl 2

Cədvələ nəzər saldıqda görürük ki, orta ixtisas dərəcəsi keçən ilə nisbətən
aşağıdır. Orta ixtisas dərəcələri plana uyğun olduqda bu daha əlverişlidir. Çünki
faktiki ixtisas dərəcəsinin aşağı olduğu təqdirdə zay məhsul istehsalı ehtimalı artır,
həmçinin faktiki ixtisas dərəcəsi yuxarı olduqda isə yuxarı ixtisaslı fəhlələr aşağı
dərəcəli işlə təmin olunur ki, bu da əlavə xərclər tələb edir. Təhlil zamanı fəhlələrin
və işlərin ixtisas dərəcələrinin quruluşu da nəzərə alınır. (Cədvəl 3)
Fəhlələrin tarif

İşlərin tarif

Tarif

dərəcələri üzrə

dərəcələri üzrə

Kənarlaşma

I
II
III
IV
V
Cəmi

quruluşu
8.3
14.6
35.4
20.5
20.0
98.8

quruluşu
2.3
4.2
17.1
30
45.2
98.8

+6
+10.4
+18.3
-9.5
-25.2
00
Cədvəl 3

Bunlarla yanaşı işçinin zehni gərginliyi, işinin keyfiyyəti və prosesin gedişi
üçün onun maddi və mənəvi məsuliyyəti mühüm bir amil kimi nəzərə alınmalıdır.
Həmçinin işçinin nəzəri və praktiki peşə hazırlıq dərəcəsi, fiziki və zehni-psixoloji
yüklənməsi , təşkilatçılıq və təşəbbüskarlıq istedadı da nəzərə alınmalıdır. Habelə

bilik səviyyəsinə olan tələbat da düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Müasir dövrdə ETT
biliyin mənimsənilməsini daha da zəruri edir. Bilik və eyni zamanda praktiki
təcrübəni məqsədəuyğun fəaliyyətin əsas şərti adlandıra bilərik. Məsələn, bilik və
təcrübənin olmaması əmək alətlərindən və əmək cisimlərindən səmərəsiz istifadəyə
səbəb olur ki, bu da qəzalara, avadanlıqların sınıb xarab olmasına, onların istehsal
güclərindən tam istifadə olunmamasına, yeni texnikanın ləng mənimsənilməsinə və
s. belə hallara səbəb olur ki, bu da əmək məhsuldarlığının səviyyəsini aşağı salır.
Hələ 20-ci illərdə akademik S.Q.Strumilin göstərmişdir ki, bir il ərzində fəhlənin
əldə etdiyi adi savadlılıq onun məhsuldarlığını orta hesabla 24% yüksəldir. Onun
hesablamalarına görə 7 illik təhsili olan fəhlənin əmək məhsuldarlığı, bərabər
şəraitdə götürüldükdə, eyni yaşda və stajda olan fəhlənin əmək məhsuldarlığından
67% çoxdur.
Təkcə peşə-ixtisas hazırlığı deyil, eyni zamanda iş vaxtından səmərəli istifadə
də əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edən əsas amillərdəndir. K.Marks iş
vaxtını əmək sərfinin ölçüsü və istehsalın tənzimləyicisi hesab edirdi. İş vaxtı maddi
nemətlər istehsalının başlıca şərti kimi çıxış edir. Ona görə də vaxta qənaət tərəqqiyə
gətirib çıxarır. M.Voffe və P.Voffe yazırdılar ki, əmək məhsuldarlığının ölçülməsi iş
vaxtı vahidinə görə hesablanır. V.N.Belkin sübut etdi ki, əmək məhsuldarlığı vaxt
vahidindən istifadənin səmərəliliyini və ya vaxt vahidində əməyin səmərəliliyini
xarakterizə edir.
Burada ilk öncə adam payına düşən işlənmiş adam-günlərin sayına fikir
vermək lazımdır. İş günü hakim istehsal münasibətlərini ifadə edən mühüm iqtisadi
kateqoriyadır. İş vaxtının səmərəli istifadəsi daha geniş nəzərdən keçirilməlidir.
Çünki iş vaxtı digər önəmli istehsal ünsürləri kimi deyil, onu saxlamaq mümkün
deyil. İş vaxtından səmərəli istifadə etmək üçün iş vaxtı itkisini müəyyən etmək
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İş vaxtı itkisinin minimum həddi daim saxlanılmalıdır.
İş vaxtı itkisini aradan qaldırmaq və bu sahədə faydalı tədbirlər işləyib
hazırlamaq üçün həmin itkini yaradan səbəbləri aşkar edilməsi və istehsalın
inkişafına mənfi təsirinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İş vaxtı itkisinin
tədqiqi və aradan qaldırılması istehsal gücündən dolğun istifadə edilməsinə, vaxt

vahidi ərzində istehsal edilən məhsulun artmasına, əmək məhsuldarlığının
yüksəlməsinə, iş gününün tərkibində məhsuldar vaxtın çoxalmasına səbəb olur.
İş vaxtı iki istiqamətdə təhlil edilir:
1. İş vaxtının itkisi (boş dayanmalar);
2. İş vaxtından qeyri-məhsuldar istifadə edilməsi (zay məhsulun istehsal
edilməsi)
İş vaxtından istifadənin təhlilində işlənmiş adam-günlərin sayı mühüm
məsələlərdəndir. İşlənmiş adam-günlərə əsasən iki amil təsir edir – işçilərin orta illik
sayı və hər işçiyə düşən adam günlərin miqdarı. İşlənmiş adam-günləri təhlil etdikdə
iş gününün uzunluğu, gündəlik normaların yerinə yetirilməsi, iş vaxtından səmərəli
istifadə göstəriciləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İş gününün itkisi aşağıdakı kimi
müəyyən edilir:

İİ =

İSN
İS

İİ – iş gününün itkisi əmsalı
İSN – iş saat normaları
İS – iş saatları
Hazırda metodiki əsasnaməyə görə işçilərin ümumi vaxt fondu aşağıdakı kimi
təsnifata ayrılır:
 müəssisə və idarələrdə keçirilən vaxt;
 evdə keçirilən vaxt;
 müəssisədə və məişət xidməti idarələrində keçirilən vaxt;
 mədəniyyət və idman təşkilatı idarələrində keçirilən vaxt;
 müəssisədən, evdən, mədəni – məişət idarələrindən kənar keçirilən vaxt .

İş gününün davamiyyəti əmək məhsuldarlığına müəyyən təsir göstərir. Bu iki
məfhum arasında əlaqənin iki forması mövcuddur – bir tərəfdən əmək məhsuldarlığı
artımı iş gününün qısalmasına xidmət edir, digər tərəfdən isə iş gününün azalması
ictimai normal əmək intensivliyinin artması hesabına əmək məhsuldarlığının
yüksəlməsi şəraiti kimi təzahür edir. İş gününün azalması və əmək intensivliyinin
artması texniki tərəqqi ilə əlaqədardır. Əmək intensivliyi eyni zamanda fəhlənin
işləmə qabiliyyətindən də asılıdır.
Əməyin elmi təşkilinin mövcudluğu iş vaxtından daha tam və səmərəli istifadə
edilməsi, iş vaxtının itkisinə qarşı mübarizə aparılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Əməyin elmi təşkilinin əsas vəzifəsi vaxt itkisi, boşdayanma hallarının
azaldılmasından ibarətdir.
Sxem 4-də işçilərin məcmu vaxtı əks olunub
İşçilərin məcmu vaxtı

iş vaxtı
hazırlıq-tamamlama
vaxtı
əsas, yaxud
texnoloji vaxt

işdənkənar vaxtı

asudə vaxt

məşğulluq vaxtı

təhsil, yaradıcı
fəaliyyət

iş qabiliyyətinin
bərpasına gedən vaxt

istirahət, mədəni
tələbat

ev əməyi

köməkçi vaxt

reqlamentləşdirilmiş
vaxt

Sxem 4
asudə vaxt
itkiləri

işə hazırlıq,
işə gedib gəlmə

iş vaxtı itkiləri
K.Marks
iş vaxtından qənaətli və səmərəli şəkildə istifadə edilməsini
səmərəsiz məşğulluq,

müəssisələrin mövcudluğunun əsas şərtlərindən biri kimi qiymətləndirmişdir.
vaxt itkiləri İş vaxtı

itkilərinin azaldılması, faydalı iş vaxtı müddətinin artırılması məhsul istehsalının
artması deməkdir ki, bu da əmək məhsuldarlığına təsirsiz ötüşmür.
İş vaxtının qəbul edilən ölçü vahidindən asılı olaraq ortasaatlıq, ortagünlük,
ortaaylıq, ortarüblük və ortaillik hasilat müəyyən edilir. Ortasaatlıq hasilat istehsal
olunmuş məhsulun həcmini həmin dövrdə əsas və köməkçi fəhlələr tərəfindən
işlənmiş adam-saatların ümumi sayına bölməklə hesablanır. Bu göstərici əmək
məhsuldarlığının səviyyəsini daha düzgün əks etdirir. Ortagünlük hasilat isə istehsal
olunmuş məhsulun həcminin fəhlələrin işlədiyi adam-günlərin sayına bölməklə
hesablanır. Oratgünlük hasilat iş günündən nə dərəcədə məhsuldar istifadə
olunduğunu səciyyələndirir. O, ortasaatlıq hasilatın iş gününün orta davametmə
müddətinə hasilinə bərabərdir.
Bir işçinin orta illik hasilatı ( Hoi )

Heyətin ümumi sayında
fəhlələrin xüsusi çəkisi (Xç )

Bir fəhlənin orta illik hasilatı
( İh )

Bir ildə bir fəhlənin işlədiyi
günlərin miqdarı ( G )

Bir fəhlənin orta günlük
hasilatı ( Gh )

İş gününün orta müddəti ( M )

Fəhlənin orta saatlıq hasilatı
( Sh )

İstehsalın təşkili, texnikası
və
texnologiyası

İstehsalın avtomatlaşdırılması
və mexanikləşdirilməsi

Fəhlələrin
ixtisas
səviyyəsi

Əmək stajı
və fəhlələrin
yaşı

Əməyin
motivasiyası
və s.

Sxem 5
Əmək məhsuldarlığı səviyyəsini qiymətləndirmək üçün ümumiləşdirici sistem

Əsas ildə

Hesabat
ilində

1. İstehsalçının qiymətləri ilə ÜDM, min.man.

186053

190938

Əsas ilə
nisbətən
hesabat
ilində, %-lə
102,6

2. Əsas fəaliyyət işçilərinin orta illik sayı, nəfər

3325

3305

99,4

2888

2818

97,6

3. Fəhlələr işləmişlər, min adam-günü

814

759

93,2

4. Fəhlələr min adam-saat işləmişdilər

5560

5191

93,4

5. İş gününün orta davametmə müddəti, saat

6,83

6,84

100,1

6. Bir siyahı fəhləsinə düşün iş günləri

281,86

269,34

95,6

7. Əsas fəaliyyət üzrə işçilərin tərkibində fəhlələrin
xüsusi çəkisi, %-lə

86,86

85,27

98,2

8. Fəhlələrin orta saatlıq hasilatı, min.man.

3346

36,78

109,0

9. Fəhlələrin orta günlük hasilatı, min.man.

228,56

251,57

110,1

10. Fəhlələrin orta illik hasilatı, min.man.

64422

67757

105,2

11. Bir siyahı işçisinin ortaillik hasilatı, min.man.

55956

57772

103,2

Göstəricilər

o cümlədən fəhlələr

Cədvəl 4

Əmək məhsuldarlığı səviyyəsi və dinamiki göstəriciləri aşağıdakı Cədvəl 4-də
göstərilib.
Cədvəldən göründüyü kimi müəssisədə bir fəhlə və bir işçi hesabı ilə ortasaatlıq,
ortagünlük, ortaillik hasilat göstəriciləri əsas ilə nisbətən artmışdır. Əgər bir adamsaata düşən hasilatı iş gününün orta davametmə müddətinə vursaq, 1 adam-gün
hesabı ilə hasilatı taparıq.
əsas ildə 33,46 × 6,83 = 228,56

hesabat ilində 36,78 × 6,84 = 252,5

Bu yolla aylıq hasilatı, illik hasilatı hesablaya bilərik. Sxem 5-yə əsasən yazsaq
bir işçiyə düşən ortaillik hasilat aşağıdakı düsturla hesablanmış olar:

Hoi = Xç × G × M × Sh
Ümumi adam-günlərə təsir edən amillər aşağıdakı Cədvəl 5-də göstərilib.
Göstəricilər
1.İşlənmiş adam-günlərin cəmi

Ölçü vahidi
min adam-günlə

Plan
20.5

Fakt
21.5

Kənarlaşma
+1

2.İşçilərin orat illik sayı
3.Hər işçiyə düşən adamgünlərin sayı

adam

123

125

+2

a/gün

177

180

+3
Cədvəl 5

1.İşçilərin orta illik sayının dəyişməsinin təsiri
 2  177  354

2.Hər işçiyə düşən adam günlərin dəyişməsinin təsiri
 3  125  375

Əmək məhsuldarlığına təsir edən amillərdən biri də kadrların sabitliyi, işdən getmə
(kadr axıcılığı) səviyyəsidir. Bu amil işin normal icrasının əsas şərtidir. Kadr
axıcılığı tədqiq tələb edən məsələlərdəndir. Xüsusən təcrübəli kadrların işdən getməsi
əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə mənfi təsir edir. Bu mənfi təsirin səbəbləri
aşağıdakılarla izah olunur:
 məhsul istehsalına mənfi təsirlə;
 məhsul keyfiyyətinin aşağı düşməsi ilə;
 yeni işçilərin işə qəbulunun əlavə xərclər tələb etməsi ilə.
İşçi axıcılığı bəzi real səbəblərlə (öz xahişi ilə getmək, oxumağa, hərbi xidmətə
getmək) əlaqədar olsa da, eyni zamanda özbaşına işin tərk edilməsi, üzürsüz
səbəblərə görə işə gəlməməklə əlaqədar işdən azad edilməsi kimi məsələlər də var.
Bu da əmək intizamının aşağı olması səbəbindəndir.
İşdəngetmə vəziyyətini öyrənmək üçün işçi qüvvəsinin axın əmsalı və
dövretmə göstəricilərindən istifadə olunur. İşçi qüvvəsinin axın əmsalı işdən gedən
fəhlələrin onların orta siyahı sayına olan nisbəti ilə müəyyən olunur. Bu əməyin
təşkilində mühüm çatışmamazlıqların olduğunu göstərir. İşçi qüvvəsinin dövretmə
əmsalı həmişə qəbul olanlar və işdən gedənlər üzrə hesablanır.
İşçilərin yenisi ilə əvəz olunması istehsalda müəyyən dərəcədə geriliyə səbəb
olur. Hətta yeni qəbul olan işçilər yüksək ixtisaslı olduqda belə yeni iş yerinə, texnika
və mexanizimlərə öyrəşməsi müəyyən vaxt itkisinə səbəb olur ki, bu da əmək
məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Müəssisələrdə işçi
axıcılığının yüksək olması iş vaxtından səmərəsiz istifadə olunmasına, əmək

intizamının pisləşməsinə səbəb olur ki, bu da nəticədə müəssisənin bütün keyfiyyət
göstəriciləri, eləcə də əmək məhsuldarlığının səviyyəsini aşağı salır.
Müəssisələrdə kadr axıcılığının tənzimlənməsi üçün onların yaranma
səbəblərinin müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İşdəngetmə səbəbləri
kimi aşağıdakılar göstərilə bilər:
 Peşədən narazılığın olmasına görə;
 Ağır fiziki əməyə görə;
 İş prosesinin yorucu xarakterli olmasına görə;
 İş rejiminin qane etməməsinə görə;
 Əmək haqqının azlığına görə;
 İş yerinin yerləşdiyi yerə görə (məsafə uzaqlığı, nəqliyyat);
 Rəhbərliklə bağlı narazılıqlara görə.
Göründüyü kimi bu səbəblər əmək məhsuldarlığının həm sosial-iqtisadi, həm
də maddi-texniki amilləri ilə bağlıdır. Bu baxımdan kadr axıcılığını tənzimləmək
üçün ümumi müəssisədaxili mühitin sağlamlaşdırılması lazımdır ki, bu da son
nəticədə əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə təsir edir.

4.Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə
təsir edən əsas maddi-texniki amillərin
təhlili.

Ə

mək məhsuldarlığı təhlil edilərkən onun səviyyəsinə təsir edən

amillər kimi maddi-texniki sferaya aid olan faktorlar göstərilməməlidir.
Bu amillərdən danışarkən ilk öncə ümumi şəkildə Elmi Texniki Tərəqqini
qeyd etmək məqsədəuyğundur. O, öz növbəsində istehsalda çalışan işçilərin elmi
biliklərə yiyələnməsini, qabaqcıl əmək üsullarını mənimsəməsini, fiziki və zehni
əməyin əlaqələndirilməsini tələb edir. Elm sahəsindəki bu irəliləyiş əməyin təşkili və
istehsalın idarə edilməsində mühüm keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olur. Bu tərəqqi
həmçinin texnikanın inkişafında da mühüm kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri
yaradır, texnikanın səmərəlilik göstəricilərini artırır. ETT naliyyətlərinin, qabaqcıl
texnika və texnologiyanın tətbiqi yalnız məhsulun əmək tutumluluğunu azaltmır,
həmçinin məhsul vahidinə düşən xammal və material məsrəflərini də aşağı salır,
əməyə qənaət edilir. Texnikanın iqtisadi potensialı onun texnoloji və istismar
keyfiyyətləri ilə müəyyən olunur ki, bu da əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi
imkanını müəyyənləşdirir.
Texniki tərəqqi avadanlıqların modernləşməsinə, onların yenisi ilə əvəz olunmasına,
mənəvi aşınmanın aradan qaldırılmasına şərait yaradır. Yeni avadanlıqların istifadəsi
və işlədilən avadanlıqların modernləşdirilməsi fəhlə qüvvəsinə qənaət edir. Bu
qənaət aşağıdakı kimi hesablanır:

T
A  100
 100  i
A1  100  A2  M a
Tt

F =
nq

A – avadanlıqların cəmi miqdarı
A – texniki təkmilləşməyə ehtiyacı olmayan avadanlıqların miqdarı
1

A – yeni və modernləşmiş avadanlıqların miqdarı
2

M – yeni və modernləşmiş avadanlıqlardan istifadə edildikdə əmək məhsuldarlığının artım faizi
a

T – yeni və ya modernləşdirilmiş avadanlıqlardan istifadə aylarının sayı
i

T – plan dövründə təqvim aylarının sayı
t

Göstəricilər

Avadanlığın növü
1

2

1. Bazis dövrünün sonuna avadanlıqların ümumi sayı, ədəd

--

--

2. Yeniləri ilə əvəz etmək tələb olunan avadanlıqların sayı, ədəd

--

--

3. Planlaşdırılan dövrdə modernləşdirilməsi nəzərdə
tutulan avadanlıqların sayı, ədəd

--

--

4. Yeni və modernləşdirilmiş avadanlıqlardan istifadə müddəti,
ədəd

--

--

5. Yeni və modernləşdirilmiş avadanlıqların istifadədə olanlarla
müqayisədə məhsuldarlığının artımı, faizlə

--

--

6. Həmin avadanlıqlara xidmət işlərində çalışan fəhlələrin
sənaye-istehsal heyətinin sayına nisbətdə xüsusi çəkisi, faizlə

--

--

Cədvəl 6
Avadanlıqlardan istifadə göstəricilərinin əmək məhsuldarlığına təsirinin
müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən göstəricilər.

Avadanlığın məhsuldarlığı nə qədər yüksək olarsa sərf edilən əmək də bir o
qədər səmərəli olar , yəni bir işçi daha çox maddi nemət istehsal eliyə bilər. Əməyin
texnika ilə silahlanması əmsalını müəyyən etmək üçün istifadə edilən avadanlıqların
dəyəri

(və ya işlənmiş dəzgah saatların sayı) ən böyük növbədə çalışan fəhlənin

sayına bölünür. Əmək məhsuldarlığı avadanlığın məhsuldarlığı ilə əməyin texnika ilə
silahlanması göstəricisinin hasilinə bərabərdir.
Texniki tərəqqinin ən mühüm istiqamətlərindən biri istehsalın
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasıdır. Bu iki amil əl əməyinin azaldılmasına
təsir edir.

İstehsalın mexanikləşdirilməsi 4 mərhələdə həyata keçirilir:


Əl əməyi mexanikləşdirilmiş alətlərlə əvəz olunur;



Əl əməyi maşınlarla əvəz olunur;



Kompleks mexanikləşdirmə – burada istehsal prosesinin əsas və köməkçi

hissələri mexanikləşdirilir.


Avtomatlaşdırma.
Mexanikləşdirilmənin son mərhələsi fəhlələri hər cür fiziki əməkdən azad edir.

Onların əsas işi maşın və mexanizmlər üzərində nəzarətdən və lazım olduqda xırda
təmir işləri aparmaqdan, texniki nöqsanları aradan qaldırmaqdan ibarətdir.4
Avtomat maşın və sistemin tətbiqi ETT – in əsas naliyyətlərindəndir. “Əgər iş
maşını lazım olan bütün hərəkətləri, prosesi insan yardımı olmadan özü icra edirsə
və ona fəhlənin ancaq nəzarət etməsi lazım gəlirsə onda bu avtomatik maşınlar
sistemidir” 5. Avtomatlaşdırma istehsal proseslərini sürətləndirməyə, istehsal vaxtını
ixtisar etməyə, istehsalın fasiləsizliyini təmin etməyə imkan verir. Bu işçilərin
Bütün peşədən olan fəhlələr mexanikləşdirmə dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı 5 qrupa ayrılır: I qrup işi avtomatlar, avtomatlaşdırılmış aparat və qurğularla icra edən fəhlələr (avtomatçılar, sazlayıcı operatorlar
və s.); II qrup – maşın və mexanizmlərin köməyi ilə işi əllə icra edən fəhlələr ( aparatçılar, sürücülər,
maşinistlər və s.); III qrup – maşın və mexanizmlərdə işi əllə icra edən fəhlələr ( konveyer və yükləyici
fəhlələr, xammalı boşaldan və s.); IV qrup – maşın və mexanikləşdirilməmiş alətlərsiz, əllə icra edən fəhlələr
(yer qazanlar, yük daşıyanlar və s.); V qrup – maşın və avadanlıqların təmiri üzrə işləri əllə icra edən
fəhlələr (təmirçi çilingərlər, sazlayıcılar və s.).
5
K.Marks, “Kapital” 1-ci cild, 1969, səh. 388
4

əməyini xeyli yüngülləşdirir, məhsuldarlığı artırır. Avtomatlaşdırma insanın təsir
göstərə bilmədiyi kimyəvi proseslərə, atom, istilik proseslərinə, onların idarə
edilməsinə də təsir göstərir.
Avtomatlaşdırma qismən və kompleks avtomatlaşdırma olaraq 2 yerə bölünür.
Kompleks avtomatlaşdırma daha geniş olaraq maşınların idarə edilməsi ilə bağlı
bütün funksiyaları əhatə edir.
Avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmənin tətbiqi geniş səmərə verir. Bu
effektliliyi ifadə edən aşağıdakı göstəricilər var:
a) istehsalın həcminin artması;
b) maya dəyərinin aşağı salınması;
c) məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
d) əməyin yüngülləşdirilməsi;
e) əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi.
Elektrikləşdirmə texniki tərəqqinin bir istiqaməti kimi əmək məhsuldarlığının
səviyyəsinə, onun səmərəsinə qabaqcıl təsir göstərir. O, texniki tərəqqinin başqa
istiqamətlərinin də inkişafını təmin edir. Elektrikləşdirmə mexanikləşdirmə,
avtomatlaşdırma və kimyalaşdırmaya da təsir edir. Elektrik enerjisi elektrotexnikanı,
avtomatikanı, telemexanikanı, elektronikanı və bir sıra bu kimi mühüm sahələri

inkişaf etdirməkdə əsaslı rol oynayır. Elektrik enerjisi insan səhhəti üçün zərərli olan
işlərin icrasını həyata keçirən maşın və avadanlıqların işini təmin edir.
ETT – in istiqamətlərindən biri də kimyalaşdırmadır. Kimyalaşdırma kimyəvi
üsul və texnologiyanın tədbiqini nəzərdə tutur. Belə ki, kimyalaşdırma ictimai əməyə
qənaət edilməsində, istehsal olunan məhsulun material tutumunun azaldılmasında,
sənayenin əlavə xammal bazasının yaradılmasında, istehsalın intensiv inkişafında
mühüm rol oynayır.
Beləliklə, kimyalaşdırma ictimai əməyə qənaət və əmək məhsuldarlığının
səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından aşağıdakı əhəmiyyəti daşıyır:
 yeni məhsul növlərinin yaradılması;
 mövcud texnoloji proseslərin və istehsalın intensivləşdirilməsi;
 məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və dəyərinin aşağı salınması;
 sənayenin xammal bazasının genişlənməsi.
Əmək məhsuldarlığının digər maddi-texniki amillərindən biri də istehsalın
ixtisaslaşdırılmasıdır.

O,

əmək

məhsuldarlığının

yüksəldilməsinin

mühüm

şərtlərindəndir. İxtisaslaşma dedikdə məhsul çeşidinin azaldılması və bir müəssisə
daxilində texnoloji cəhətdən eyni cinsli məhsulun kütləvi buraxılışı başa düşülür.

Başqa sözlə ixtisaslaşma əmək bölgüsünün elə formasıdır ki, burada bir sahə və ya
müəssisədə müəyyən məhsul və ya xidmətin istehsalı cəmlənir. İstehsalın
ixtisaslaşması məhsulun ən az xərclə istehsalına imkan verir. İxtisaslaşmanın 3 növü
var:
1. Əşya üzrə;
2. Detal üzrə (məhsulun ayrı-ayrı hissələri üzrə);
3. Mərhələ üzrə və ya texnoloji (istehsal prosesinin ayrı-ayrı mərhələləri üzrə).
İstehsalın ixtisaslaşması məhsul emalının müxtəlif növlərini bir-birindən ayırıb
daha çox sənaye sahəsi yaradır. İstehsalın ixtisaslaşması eyni müəssisədə istehsal
olunma imkanlarını artırır və bu yolla əməyin səmərəliliyini yüksəldir.
İxtisaslaşma aşağıdakıları təmin etməklə əmək məhsuldarlığına, onun
səviyyəsinə təsir edir:
 İstehsal güclərindən səmərəli istifadə olunması;
 Avadanlığın iş vaxtından daha dolğun istifadə imkanı;
 Maşın və avadanlıqların intensiv istifadə göstəricilərinin yaxşılaşdırılması;

 Köməkçi fəhlələrin xüsusi çəkisinin azaldılması və əsas istehsal fəhlələrinin
xüsusi çəkisinin çoxaldılması;
 Eyni istehsal gücünün tətbiqi ilə daha çox məhsul istehsalı;
 Bir məhsul istehsalını başqası ilə əvəz etmək lazım gəlmədiyi üçün avadanlığın
yenidən sazlanması zərurətinin olmaması;
 Kütləvi istehsala güclü imkanın yaranması;
 Canlı əmək və əmək alətlərindən, habelə xammal və materiallardan qənaətlə
istifadə olunması;
 Əməyin elmi təşkilinin asanlaşması. Bu da öz növbəsində əmək nümunələrini
ətraflı öyrənməyə, əmək prosesinin təşkilindəki qüsurları tez aşkar etməyə, aradan
qaldırmağa imkan verir.
İxtisaslaşma əmək məhsuldarlığına bir fəhlənin əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsi yolu ilə də təsir edir.
Bundan başqa əmək məhsuldarlığına kooperasiyalaşma da təsir göstərir.
İxtisaslaşmanın inkişafı kooperasiya əlaqələrini daha da gücləndirir. İstehsalın
kooperasiyalaşması hər bir ayrıca məhsul istehsalında ən yüksək iqtisadi nəticə əldə

etmək məqsədilə bir – birini tamamlayan ixtisaslaşmış istehsalın qarşılıqlı əlaqəsidir.
Nəqliyyat xərclərinin aşağı salınması ilə ictimai əməyə qənaət etmək üçün
kooperasiyalaşma mühüm rol oynayır. Onun rayondaxili, sahələrarası və sahədaxili
forması var. Kooperasiyalaşma ikitərəfli istehsal əlaqəsi prosesidir. Bu əlaqə mal
göndərənlə istehsalçı müəssisə arasında yaranır. İctimai əməyə qənaətlə əmək
məhsuldarlığının artırılması yönündə istehsalın təmərküzləşməsinin böyük rolu
vardır. Təmərküzləşmə - iri müəssisələrin yaranmasına gətirib çıxarır. O, istehsalın iri
müəssisələrdə cəmləşməsi, orta və kiçik müəssisələrin əlaqələndirilməsidir. Bu da iş
qüvvəsindən daha səmərəli istifadə etməyə, istehsalın təşkilinin yeni və əlverişli
üsullarının istifadə edilməsini təmin edir. Əməyə qənaətin digər bir üsulu
kombinələşmədir.

Kombinələşmə sayəsində xammal, material və energetika

ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunur. Kombinələşmə aşağıdakıları təmin
etməklə əmək məhsuldarlığı səviyyəsinə təsir edir:
 İstehsal tullantılarının azalmasını;
 Texnoloji prosesin fasiləsizliyini;
 İstehsal tsikli qısalmasını

 Xammal emal etmə prosesi dərinləşməsini.
Bütün bunlar məhsulun maya dəyərini aşağı salır, rentabelliyi artırır. Eyni
zamanda nəqliyyat xərcləri aşağı düşür, texnikadan istifadənin səmərəliliyi artır.
İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi, əmək məhsuldarlığının artırılması
həm də məhsulun keyfiyyətindən asılıdır. Yüksək keyfiyyətli xammalın istehsala
cəlb olunması itkiləri azaldır və rentabelliyi yüksəldir.
Keyfiyyət göstərici məhsulların bazarda sürətlə alınmasına ciddi təsir edir.
Keyfityyət məhsulun istehlak dəyəri ilə bağlıdır. Keyfiyyət göstəriciləri müxtəlif
sahələrdən asılı olaraq müxtəlif cür ola bilər. Həmçinin keyfiyyət göstəricisi kimi
yararsız məhsul istehsalının aşağı salınma faizi və digər itkilər də nəzərə alınır.
Maddi-texniki amillər sırasında göstərilən ETT əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə
məhsul keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə də təsir göstərir. Məhsulun yararsızlığı,
keyfiyyətinin aşağı olması onun istehlakçı müəssisələr tərəfindən geri qaytarılmasına
səbəb ola bilər. Bu da əmək sərfini heçə çıxarır, əlavə nəqliyyat xərcləri tələb edir.
Nəticədə isə əmək məhsuldarlığının səviyyəsi düşür. Ümumi əmək sərfinin 15-20%-i
canlı əməkdi. Keyfiyyətsiz məhsul istehsalı və bu səbəbdən onun realizə oluna
bilməməsi istehsalda işçi əmək sərfinin müvafiq faizini faydasız yerə sərf etmiş olur.

Keyfiyyətsiz məhsullar anbarlarda yığılıb qalaraq həmin məhsula sərf edilən əməyin
səmərəsini aşağı salır. Əmək məhsuldarlığına təsir baxımından məhsul istehsalı
öyrənilərkən onun əmək tutuymunun da təhlili mühümdür. Məhsulun əmək tutumu
aşağıdakı Cədvəld 7

göstəricilərlə təhlil edək

Göstəricilər
1.Məhsul vahidinin satış qiyməti
2.Məhsul vahidinə sərf edilmiş əmək
haqqı
3.Məhsulun əmək tutumu

Ölçü vahidi

Plan

Hesabat

Kənarlaşma

man.

25

28

+3

man.

8

7

-1

faiz

0.32

0.25

-0.07
Cədvəl 7

Göründüyü kimi məhsulun əmək tutumu 0.07 faiz azalıb. Burada şərti hesablamadan
istirfadə edək. (8 : 28) = 0.29
1.Məhsul vahidi üzrə satış qiymətinin dəyişməsinin təsiri : 0.29-0.32=-0.03
2.Məhsul vahdidnə sərf edilmiş əmək haqqının dəyişməsinin təsiri: 0.25-0.29=-0.04
Cəmi: (-0.03)+(-0.04)=(-0.07)
Əmək məhsuldarlığına məhsulun təsiri onun qiyməti ilə də eyni zamanda
əlaqədardır.
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi bir sıra məsələlər ilə əlaqədardır:
 Xammal və materialın keyfiyyəti ilə;

 Maşın və avadanlığın texniki göstəriciləri ilə;
 Texnoloji rejimə düzgün əməl edilməsi ilə;
 İşçilərin peşə-ixtisas səviyyələri, bilik və bacarıqları ilə
Bu göstəricilərdən xüsusən sonuncusu daha önəmlidir. Çünki işçi öz ixtisasına
mükəmməl yiyələndiyi halda, bilik və bacarıqları lazımı səviyyədə olduğu şəraitdə o,
texnika və texnologiyada səmərəli istifadə edir, məhsul istehsalı prosesini yaxşı
mənimsəyir. Bu da məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır ki, bu da öz növbəsində
məhsulun qiymətinə və əmək məhsuldarlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
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