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Xülasə. Məqalədə müasir dövrdə toxuculuq və geyim sənayesi 

müəssisələrinin timsalında istehsalın strateji problemləri tədqiq olunmuşdur. 

Ansoff Harvard qrupunun təklif etdiyi modelin mahiyyəti açıqlanmışdır. 

Azərbaycanın toxuculuq və geyim müəssisələrində strateji planlaşdırmaya 

yanaşmalar baxılmış, maliyyə-iqtisadi istiqamətlər üzrə planlaşdırmanın əsas 

vəzifələri verilmişdir. Məqalənin sonunda baxılan problemlər üzrə 

ümumiləşdirmələr verilmişdir. 

 

Açar sözlər: toxuculuq müəssisələri, geyim sənayesi müəssisələri, Ansoff 

Harvard qrupu, mal qrupunun həyat tsikli. 
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Abstract. The paper deals with the features of 

strategic planning of production on the example of 

the textile and weaving industry enterprises in the 

modern period. The essence of the model proposed 

by the Ansoff Harvard group is revealed. The main 

tasks of planning of the financial and economic 

directions are given and adequate approaches of 

strategic planning at the enterprises of textile and 

weaving industry of Azerbaijan are considered. 

The generalizations on the problems under 

consideration are made at the end of the paper. 

Keywords: textile industry, textile enterprises, 

weaving enterprises, Harvard Ansoff Group,  

product group life cycle. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬ-

НОЙ И ТКАЦКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Шалала Мамедова  

Сумгаитский Государственный Университет, 

Сумгаит, Азербайджан 

 

Резюме. В статье исследованы особенности 

стратегического планирования производства на 

примере предприятий текстильной и ткацкой 

промышленности в современный период. 

Раскрыта сущность модели, предлагаемая 

Гарвардской группой Ансоффа. Даны основные 

задачи планирования финансово-экономичес-

ких направлений и рассмотрены адекватные 

подходы стратегического планирования на 

предприятиях текстильной и ткацкой промыш-

ленности Азербайджана. В конце статьи прове-

дены обобщения по рассматриваемым проб-

лемам. 

Ключевые cлова: текстильная промышлен-

ность, текстильные предприятия, Гарвардская 

группа Ансоффа, жизненный цикл товарной 

группы.  

 

 

1. Giriş 

Toxuculuq və geyim sənayesi hər bir ölkənin iqtisadiyyatında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən iqtisadiyyat sahələrindən hesab olunur. Belə ki, bu sahədə istehsal olunan məhsullar 
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istehlak bazarının formalaşdırılmasında və əhalinin tələbatının ödənilməsində əhəmiyyətli rol 

oynamaqla bərabər, əlavə dəyər zənciri üzrə iqtisadi artıma imkan verir və məşğulluq 

problemlərinin aradan qaldırılmasında vacib funksiyaları yerinə yetirir. Bu baxımdan, 

toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələrinin istehsal prosesləri üzrə optimal planlaşdırmanın 

təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyd edək ki, Harvard Business Review-də F.Gilmora və R. Branderburqun 

“Korporativ planlaşdırmanın anatomiyası” adlı məqaləsinin nəşri ilə 1962-ci ildən başlayaraq 

strateji planlaşdırma üzrə suallarla dolu olan 100-lərlə modellərdə bu prosesleri 

formalaşdırmağa cəhdlər edilirdi. Lakin Q. Minsberq qeyd edir ki, bütün bu modellər bir baza 

modelinə və yaxud bir nəzəri konstruksiyaya əsaslanır, bir-biri ilə fundamental şəkildə deyil, 

yalnız müəyyən hissələrdə fərqlənirlər [11]. Bu sahədə optimallığı ilə fərqlənən modelin - 

Biznesin Harvard məktəbi modeli (Harvard qrupu) kifayət qədər uzun müddət ərzində 

Harvard alimləri tərəfindən işlənmiş və SWOT – analiz proseduruna  əsaslanmışdır [8]. Bu 

zaman Q.Minsberq verilmiş modeli “məktəb layihələri modeli” adlandırır. Onun əsasını inam 

təşkil edir ki, proses kimi strategiyanın formalaşması “strategiyanın layihəsini” təmin etmiş  

bir neçə mühüm  postulatlara əsaslanır. Strareji planın formalaşması prosesi ən ümumi şəkildə  

meydana çıxan  imkanların bəzi kəsişmə nöqtələrini və xarici biznes mühitinə təhdid, 

müvəffəqiyyətin əsas faktorları formasında  ifadə edilmiş, həmçinin  müəssisənin resurs 

potensiallarının güclü və zəif tərəfləri, öz növbəsində  onun  inkişafa aparan fərqli 

xüsusiyyətləri ifadə edilmişdir. Strategiyanın formalaşdırılması  düşünülmüş süurlu prosesin 

nəzarətində olmallıdır. Bu, o deməkdir ki, strategiya intuitiv və qəfil peyda olan “problemlər 

axınının” üzə çıxması  nəticəsində deyil,  insanın  düşünərək, diqqətlə yoxlanılmış prosesin 

məhsuludur. Endrüs qeyd edir ki, strateji təfəkkür intusiyaya  deyil, dərk edilmiş təcrübəyə 

əsaslanmalıdır, bu zaman qəflətən yaranan strategiya "strategiyanın konseptual düşməni" 

"opportunizm" kimi adlandırılır [11]. Strateji planın formalaşdırılması modeli kifayət qədər 

sadə və informativ olmalıdır. Demək olar ki, bu səmərəliliyi təmin edən istənilən idarəetmə 

qərarlarının qəbulu prosesinə kifayət qədər ənənəvi tələbdir.  

 

2. Müəssisənin inkişafının strateji planının formalaşdırılması modellərinin 

xüsusiyyətləri 

Qeyd etmək lazımdır ki, Harvard qrupunun təqdim etdiyi  işlərlə yanaşı  A.Ansoff da 

özünün əla işlənmiş modelini-müəssisənin inkişafının strateji planının formalaşdırılması 

modelini təklif etmişdi. Bu modeldə iki fərqli cəhəti qeyd etmək olar. Birincisi, İ.Ansoff  

Harvard qrupunun təklif etdiyi modeldə rəhbərliyin dəyərlərinin acıq ifadə edilməsindən 

fərqli olaraq, məqsədin  formalaşdırılması anlayışından istifadə edir. İkincisi, İ.Ansoffa görə, 

strateji planın formalaşdırılmasını son dərəcə formallaşdırılmış proses şəklində, müəyyən blok 

– sxem vəziyyətinə çatdırılmış formada təqdim etmək olar (məsələn, Ansoff modelini 57 

blokdan ibarət formada vermək olar). 57 blokdan ibarət olan strateji planın formalaşdırılması 
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sexmi o qədər  hissələrdən ibarətdir ki, İ.Ansoffun özünün sözlərinnə görə, sanki “ağacların 

çoxluğundan  meşə görünmür” [7]. Bu modeldə  müəssisənin xarici siqnallara reaksiyasına 

müəssisənin inkişaf məqsədlərinin müəyyən edilməsi aiddir, bundan başqa, əvvəlcə müəyyən 

edilmiş məqsədlərlə müəssisənin, xarici və işgüzar ətraf mühitinin resurs potensialının 

qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bu analizin məqsədi - gələcəkdə müəssisənin 

diversifikasiyası və mənimsənilmiş  satış bazarına daxil olmaq üçün  əsas strateji qərarların 

qəbul edilməsi imkanlarının üzə çıxarılmasıdır. Q. Minsberqin fikrincə Q. Steyner 

planlaşdırma movzusu üzrə yazıların miqdarına görə birinci yeri tutur. Belə ki, onun 1969-cu 

ildə çapdan çıxmış və 800 səhifədən ibarət olan  əsas və məhşur kitabı “Top Managment 

Planning” strateji planlaşdırmanın formaşalması modellərindən ibarətdir [9]. Q.Minsberqə 

görə, onun modeli İ.Ansoff modeli ilə müqayisədə  daha çox şərti  xarakter daşıyır və praktika 

ilə əlaqəsi  daha azdır.  Steyner modelinin ikin analizi onu deməyə əsas verir ki, o Harvard 

biznes məktəbi modelinə daha yaxındır. Bununla yanaşı, elə hallar var ki, onu  müstəqil 

sıralara bölməyə əsas verir. Birincisi, bu-əhatə dairəsinin hərtərəfli olması, planlaşdırma 

prosesinin dolğun təsəvvürü, formalaşma mərhələlərinin sərt ardıcıllığı və hərəkətin 

nəticələrinin təfərrüatları barədəki ehtimallardır. Məhz buna görə Q. Steyner modelinə 

yuxarıda baxdığımız iki modelin birləşməsi kimi baxmaq lazımdır. İkincisi, Q. Steyner öz 

modelində kifayər qədər aydın və  birmənalı  şəkildə taktiki və orta müddətli strateji 

planlaşdırmanın əlaqəsinin strateji planlaşdırmanın formalaşması prosesinin 

modelləşdirilməsi üçün prinsipial əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Müəllif bu əlaqəni belə ifadə 

edir: “Uzunmüddətli-ortamüddətli-taktiki planlaşdırma” [9]. 

Son 30 il ərzində yuxarıda təsvir olunan strateji planın formalaşması prosesinin üç 

baza modellərinin yaradılmasından sonra bir çox tədqiqatçılar verilmiş strateji menecment 

sahəsinə öz töhfəsini verməyə çalışırdılar. Lakin, bu istiqamət üzrə təhlillər göstərir ki,  təklif 

olunan modellərin əksəriyyətinin əsasında ya Harvard qrupu, ya Steyner və ya Ansoff 

modellərinə  prinsipial yanaşmalar var. Bu modellərə ən tipik misal  Boumenin konseptual 

modelidir [10]. Məntiqi sxemlərin köməyi ilə strateji planlaşdırma prosesini göstərmək cəhdi 

çox keçici olduğundan, tərəfimizdən strateji planın formalaşması prosesinin 

modelləşdirilməsinə öz töhfəmizi verməyə cəhd göstərdik və bu məqsədlə kontur şəklində 

təqdim olunan xüsusi yanaşma təklif edirik. Təklif edilən strateji planlaşdırma konturunun 

əsasında aşağıdakı postulatlar dayanır: 

 Strateji planlaşdırma prosesi üç ardıcıl mərhələdən ibarətdir: analiz, məqsədyönlük və 

seçim. Müəssisənin strategiyası iyerarxiya prinsipi üzrə qurulur. Bu isə o deməkdir ki, 

bütün struktur bölmələri öz xüsusi inkişaf strategiyasına malikdir. 

 Strateji planlaşdırma planın formalaşdırılması anında bitməyən fasiləsiz prosesdir. 

Üstəlik planın özü reallaşacaq və ya lazım gəldikdə ona yenidən düzəliş ediləcək və 

tamam yenidən qurulacaqsa o, müəssisənin rəhbərliyi üçün əhəmiyyət daşıyır. 

 Müəssisənin strateji inkişaf planının formalaşması prosesi təhlil mərhələsi ilə başlayır. 

Mahiyyət etibarilə plan öncəsi tədqiqatlar mərhələsi sonuncu mərhələdir. Plan öncəsi 
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tədqiqatlara isə – xarici təsirlərin sistemli şəkildə analizi, işgüzar ətraf mühit, 

müəssisələrin resurs potensialı müəssisədə "işlərin cari vəziyyəti" ni  və onun  gələcək 

uğurlu inkişafını ifadə edən amillərin müəyyən edilməsi aiddir. 

 Məqsədyönlülük planın formalaşdırılmasının bir qrup mərhələlərini özündə əks etdirir. 

Bu mərhələlərdə fəaliyyət nəticəsində müəssisənin müəyyən zaman kəsiyində nail 

olduğu- arzu edilən vəziyyəti haqqında təsəvvür olmalıdır. 

 Nəhayət, planın formalaşdırılması prosesi əsas məqsəd deyil,  yalnız onun həyata 

keçirilməsində uzun hesablama prosesinin başlanğıc nöqtəsidir. Müəssisənin rəhbərliyi 

kimi, həm də iri struktur bölmələrinin rəhbərləri planının reallaşdırılması üzrə konkret 

fəaliyyəti həyata keçirir. Ona görə də, işlənib hazırlanmış strategiaynın həyata 

keçirilməsinə nəzarət və səmərəliliyininn qiymətləndirilməsi vacib şərtlərdəndir. 

 

3. Azərbaycanın toxuculuq və geyim müəssisələrində strateji planlaşdırmaya 

yanaşmalar 

Azərbaycanın sənaye müəssisələrində strateji planlaşdırmanın praktiki tətbiqi ilə bağlı 

problemlərin aydınlaşdırılması üçün toxuculuq və geyim sənayesi müəssisəsələrinin cari 

fəaliyyətinə diqqət yetirmək vacibdir. Tədqiqat üçün toxuculuq və geyim sənayesi 

müəssisələrinin götürülməsi təsadüfi deyildir. Bu müəssisələr ona görə tədqiqat obyekti kimi 

seçilib ki, Azərbaycanın idxal məhsulları arasında toxuculuq və geyim məhsulları xeyli çəkiyə 

malikdir [4]. Halbuki bu məhsulların istehsalı üçün ölkədə bütün zəruri resurslar vardır. 

Azərbaycan manatının devalvasiyasından sonra toxuculuq və geyim məhsullarının idxalının 

heç də ciddi surətdə azalmaması bu məhsullara olan ehtiyacın dayanıqlılığından xəbər verir. 

Belə olan halda bu məhsulların ölkə ərazisində istehsalının genişlənməsinə ciddi ehtiyac 

vardır. Məhsulların istehsalının genişlənməsi isə, ilk növbədə bu müəssisələrdə strateji 

planlaşdırmadan başlayır [1, 3]. Plan, onun yerinə yetirilməsi üçün təşkilati işlər, motivasiya 

və nəzarət istehsalın idarəedilməsi üçün vacib addımlardandır [5, 6]. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda toxuculuq sənayesi məhsulları istehsal edən 68 müəssisə 

vardır, onlardan 14-ü dövlət, 54-ü isə qeyri-dövlət müəssisəsidir. Bu sahədə fəaliyyət 

göstərmək üçün qeydə alınmış fərdi sahibkarların sayı isə 135 nəfər olub. Geyim sənayesi 

məhsulları istehsal edən 51 müəssisə vardır. Onlardan 7-si dövlət, 45 isə qeyri-dövlət 

müəssisəsidir. 947 fərdi sahibkar isə sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydə alınmışlar 

[2]. 

Azərbaycan Prezidentinin Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində sənaye 

zonalarının təşkil olunması ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsün mahiyyətində dayanan mühüm 

amillərdən biri də sənaye parklarının yaradılmasıdır. Mingəçevir Sənaye Parkının tikinti 

sahəsi 120 min kvadratmetr təşkil edəcəkdir. İnşaat işlərinə 60 milyon manatdan artıq, 

avadanlıq və dəzgahların alınmasına 150 milyon dollardan çox investisiya qoyulması nəzərdə 

tutulub. Parkda ilkin mərhələdə 2 min, sonra 5500-dən artıq yeni iş yerinin açılması nəzərdə 
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tutulub. Mingəçevir Sənaye Parkının nəzdində 9 müəssisə inşa ediləcəkdir. Pambıq ipliyi 

istehsalı müəssisəsində ilkin mərhələdə ildə 10 min ton, növbəti mərhələdə isə 20 min ton 

iplik istehsalı nəzərdə tutulub. Azərbaycanda böyük tələbat olan akril ipliyi istehsalı 

müəssisəsində ilkin mərhələdə il ərzində 3 min ton məhsul hazırlanacaqdır və bu istiqamətdə 

idxaldan asılılıq qismən aradan qaldırılacaqdır. Yun ipliyi istehsalı müəssisəsində ildə 3 min 

ton məhsul istehsal ediləcəkdir. Ölkədə hazır geyim məhsullarına olan tələbatı ödəmək və 

idxaldan asılılığı azaltmaq məqsədilə Azərbaycanın və bütövlükdə Qafqazın ən nəhəng tikiş 

müəssisəsi də Mingəçevir Sənaye Parkında inşa ediləcəkdir və bu müəssisədə iki minə yaxın 

yeni iş yeri açılacaqdır. Mingəçevir Sənaye Parkında toxuculuq müəssisəsinin yenidən 

qurulması burada strateji planlaşdırmaya da çox əhəmiyyətin verilməsinə səbəb olmuşdur. Bu 

müəssisədə strateji inkişaf bütünlükdə Mingəçevir Sənaye Parkının strateji inkişafı ilə, bu 

parkın strateji inkişafı isə Sumqayıt Sənaye Parkının strateji hədəfləri ilə əlaqələndirilmişdir. 

Burada maliyyə-iqtisadi istiqamətlər üzrə planlaşdırmanın əsas vəzifələrini  aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq mümkündür: 

 istehsal-kommersiya fəaliyyətinin nəticələrinin operativ və statistik hesabatının 

aparılması; 

 əmək məhsuldarlığının artırılması, maya dəyərinin azaldılması yolu ilə, həmçinin daxili 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə istehsalın səmərəliliyinin artırılması üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

 müəssisənin bütün şöbələrinin strateji, illik və rüblük planlar ilə tanışlığının təmin 

edilməsi. 

Bunlarla bərabər, Mingəçevir Sənaye Parkının tərkibində olan toxuculuq müəssisəsində 

qiymətin əmələgəlməsi, investisiya və maliyyə strategiyası işlənib hazırlanır. Müəssisənin 

strateji planlaşdırma məsələlərinə məsul olan struktur bölməsində növbəti il üçün istehsal 

edilən malların nomenklaturası, istehsal və satış həcmi müəyyənləşdirilir və proqnozlaşdırılır.  

 

4. Toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələrində strateji planlaşdırmanın  

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində məhsulların həyat tsikli metodunun 

əhəmiyyəti 

Azərbaycanın toxuculuq sənayesi müəssisələrində strateji planlaşdırmanın həyata 

keçirilməsindəki çətinliklər, həmçinin müəssisələrdən maliyyə və digər informasiyaların 

alınmasının praktiki olaraq qeyri-mümkünlüyü tədqiqat prosesində bütün toxuculuq 

sənayesinə ümumilikdə baxmaq zərurətini yaratmışdır. Toxuculuq sənayesi müəssisələrində 

strateji planlaşdırmanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün məhsulların həyat tsikli 

metodundan istifadə olunmuşdur. Məhsulların bütünlükdə həyat tsikli ərzində mədaxil həcmi 

daim dəyişir və məhsulun həyat tsiklinin mərhələləri dəyişdikcə mədaxilin daxilolma tempi 

də  dəyişir. Başqa sözlə, mədaxil həcmi zamandan asılı olan funksiyadır. Adətən, məhsulun 

ilkin buraxılışında məhsulun satış həcmi yüksəliş dövrünə nisbətən yavaş-yavaş artır. Hər bir 

məhsul üçün elə bir dövr var ki, o zaman satış həcmi sabitləşir, sonra isə satış həcmi azalmağa 
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başlayır. Beləliklə, hər bir məhsul üçün mədaxil həcmi funksiyası zamandan asılı olaraq a) 

artan; 2) sabitləşən; 3) azalan mərhələlərdən ibarət olur.   

 

      

 
Şəkil 1. Azərbaycanda toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsal və idxal həcminin dinamikası  

(Y oxu-milyon manat) 

 

Azərbaycanda toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsal həcminin  son 10 ildə 

dinamikası bunu deməyə əsas verir ki, istehsal həcmində ziqzaq dəyişmələri mütəmadi baş 

verib. Son illərdə toxuculuq sənayesi mallarının idxal həcmi də davamlı olaraq artıb və 2015-

ci ildə ölkədə istehsal olunan məhsul həcmini ötüb. Lakin, son 10 ildə geyim sənayesi 

məhsullarının istehsal həcmində davamlı artım meyli müşahidə edilir. Bunlarla bərabər, 

sənaye istehsalının bu sahəsində idxal həcmi daxili istehsalı son 10 ildə üstələmişdir.  

 

 

Şəkil 2.  Azərbaycanda geyim sənayesi məhsullarının istehsal və idxal həcminin dinamikası  

(Y oxu-milyon manat). 
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Qeyd edək ki, həm toxuculuq, həm də geyim sənayesi məhsulları üzrə istehsal və idxal 

həcmi ölkədə istehlak həcmi ilə bilavasitə bağlıdır. Hər iki sənaye məhsullarına olan  tələbat 

daxil istehsal hesabına ödənmədiyinə görə, idxal həcmi son 10 ildə artmaqdadır. İstehlak 

bazarında olan məhsulların həyat tsiklini modelləşdirərək ölkə üzrə bu məhsulların 

istehsalının strateji planlaşdırılmasının səmərəliliyini birinci yaxınlaşmada qiymətləndirmək 

olar. Əlbəttə, bu halda hər bir mal qrupu üçün bunun edilməsi vacibdir. Belə qiymətləndirmə 

məqsədilə aşağıdakı alqoritmi təklif etmək olar: 

 Mövcud mal qruplarının müəyyənləşdirilməsi; 

 Hər bir məhsul qrupu üzrə satışdan mədaxilin müəyyən edilməsi; 

 Mal qruplarının satış mədaxilinin son 10 il üçün dinamikasının qurulması; 

 Mal qrupları üzrə satış mədaxilinin zamandan asılılıq funksiyasının qurulması. 

Mal qruplarının satış mədaxilinin zamandan asılılıq funksiyalarının polinomial asılılıq 

kimi göstərilməsinin bəzi üstünlükləri vardır. Məsələn, belə asılılıqların polinom funksiya 

kimi göstərilməsi zamanı mədaxil həcminin istənilən dəyişməsində əyrilər saxlanılır. Ona 

görə də, polinom asılılıqda üçüncü dərəcənin saxlanılması vacibdir. Beləliklə, hər bir mal 

qrupu üçün  bu funksiyanı sadələşmiş formada belə göstərmək mümkündür: 

𝑟𝑖= 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑡 +  𝑎2 ∗ 𝑡2 + 𝑎3 ∗ 𝑡3 +𝑎𝑛 ∗ 𝑡𝑛                                          (1) 

burada 𝑟𝑖 − i-ci mal qrupu üzrə satış mədaxilinin satış müddətindən (t = 𝑡2 − 𝑡1) asılılığını 

ifadə edən funksiyadır.  𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3,𝑎𝑛 -asılılıq əmsallarıdır, n- polinomun dərəcəsidir.  

(1) funksiyasının zamana görə birinci və ikinci törəməsinin alınması. Birinci törəmə 

mal qrupunun satış mədaxilinin sürətini, ikinci törəmə isə bu sürətin dəyişməsinin, yəni həyat 

tsikilinin bir mərhələsindən digərinə keçidi müəyyən edəcək.  

 

 

Şəkil 3. Alqoritm 
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𝑟𝑖
" = 0 edərək  mal qrupunun həyat tsiklinin mərhələlərinin dəyişdiyi zamanı müəyyən 

etmək. Müxtəlif mal qrupları üzrə həyat tsiklinin mərhələlərinin müəyyən edilməsi hansı mal 

qrupunun istehsalına strateji planlaşdırmada necə yanaşılmalı olacağı haqqında qərar verməyə 

imkan yaradır.  

Beləliklə, mal qrupunun həyat tsiklini müəyyən etmək üçün təklif edilən alqoritmi 

sxematik olaraq Şəkil 3-dəki kimi ifadə etmək olar. 

Nəticə. Alınmış nəticələr, alqoritm üzrə ardıcıl yanaşmalar və sxemlər müasir dövrdə 

toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələrinin timsalında istehsalın strateji planlaşdırilmasinin 

xüsusiyyətlərinin baxılması və nəzərə alınması üçün strateji planda hər hansı bir mal qrupu 

üzrə qərar qəbul edilməsində mühüm informasiya mənbəyi və empirik baza ola bilər.  
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