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Xülasə. Məqalədə sənaye müəssisələrində rəqabət qabiliyyətinin yüksəl-

dilməsində innovasiyanın rolu təhlil olunur. Belə ki, hər bir müəssisədə 

istehsal olunan məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin həmin məhsulun 

innovativ sahədə fəaliyyətindən asılılığı aşkar olunur. Məqalədə bildirilir ki, 

yeniliklərin həyata keçirilməsi rəqabət-qabiliyyətlilik mübarizəsinin əsas 

hərəkətverici qüvvəsidir. Bununla yanaşı, innovasiyanın inkişafının milli 

iqtisadiyyatın inkişafında oynadığı rol izah edilmişdir. Beləliklə, demək olar 

ki, hər bir müəssisənin inkişafı onun rəqabətqabiliyyətliliyindən, 

rəqabətqabiliyyətliliyi isə innovativ fəaliyyətindən asılıdır.  
 

Açar sözlər: innovasiya, rəqabətqabiliyyətlilik, innovativ fəaliyyət, istehsal. 
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Abstract. The article analyzes the role of inno-

vations on increasing the competitiveness of indus-

trial enterprises. Thus, the dependence of the com-

petitiveness of enterprise products was detected on 

the effectiveness of its activities in the field of 

innovation. It was also indicated that innovation is 

considered as a main driving force for 

competitiveness of competition. At the same time, 

the role of innovation in the development of the 

national economy was explained. And we can say 

that the development of each enterprise depends on 

its competitiveness and competitiveness on the  

innovation activities. 
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Резюме. В статье анализируется роль иннова-

ций в повышении конкурентоспособности про-

мышленных предприятиях. Обнаружена зави-

симость конкурентоспособности продукции 

предприятия от эффективности его дея-

тельности в области инноваций. Также указы-

вается, что инновация считается основной 

движущей силой конкурентоспособности.  В то 

же время объясняется роль инноваций в раз-

витии национальной экономики. Таким обра-

зом, можем сказать, что развитие каждого 

предприятия зависит от его конкурентоспо-

собности, а конкурентоспособность  от иннова-

ционной деятельности. 

Ключевые cлова: инновация,  конкуренто-спо-

собность, инновационная деятельность, произ-

водство. 

 

1. Giriş 

Hər hansı bir müəssisədə istehsal olunan məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyi həmin 

məhsulun innovativ sahədə fəaliyyətinin səmərəliliyindən asılıdır. Məhsulun rəqabət 

qabiliyyətinin əsas komponentləri onun dəyəri və istehlak xassələrindən ibarətdir. Məhsulların 

bazardakı perspektivləri istehsal xərclərindən və keyfiyyətindən asılı olduğu kimi, eyni 
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zamanda məhsulun istehsal olunduğu müəssisənin fəaliyyətindən və bu müəssisənin 

bazardakı mövqeyindən də asılıdır.  

Göstəricilərin ən yüksək səviyyədə təmin olunmasına əsasən müəssisənin qeyri-

istehsal (məsələn, xidmət) fəaliyyətli ilə yanaşı rəqabətqabiliyyətliliyin əsas meyarları kimi 

qiymət və keyfiyyət də götürülür. Bundan başqa rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsində 

innovasiyanın da çox böyük rolu vardir. Belə ki, müəssisənin innovasiya fəaliyyətini 

yüksəltməklə, onun rəqabətqabiliyyətliliyini artırmaq olar. Buna əsaslanaraq belə qərara 

gəlmək olar ki, müəssisənin göstərdiyi innovasiya fəaliyyətini yüksəltməklə yüksək xidmət 

sayəsində daha çox istehlakçı əldə etmək olar. Deməli,  

RƏQABƏTLİLİK = QİYMƏT + KEYFİYYƏT + XİDMƏT + İNNOVASİYA 

 Belə ki, yeniliklərin həyata keçirilməsi rəqabətqabiliyyətlilik mübarizəsinin əsas 

hərəkətverici qüvvəsi hesab olunur. İnnovasiyaların həyata keçirilməsi müəssisəsədə istehsal 

olunan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, həmin müəssisənin bazarda rəqabət 

üstünlüyünə malik olmasına şərait yaradır. Beləliklə, məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyi 

istehsalçı tərəfindən yenilikçi yanaşmanın gətirilməsini təklif edir və bu yanaşmanın 

araşdırılıb həyata keçirilməsində bir vasitə rolunu oynayır.  

 Klassik iqtisadi nəzəriyyəçilərdən olan A. Marşal təklif edirdi ki, bazar iqtisadiyyatını 

əsasını biznes təşkil edir [2]. Faktiki olaraq, rəqabət mübarizəsi müəssisənin rəqabət 

üstünlükləri və rəqabətli məhsulun axtarışına səbəb olan vəziyyətə gətirib çıxarır. Rəqabət 

istehsal prosesinin başdan sona qədər inkişafına təkan verir. Rəqabət üstünlüyü özü 

yeniliklərin tətbiqi və həyata keçirilməsinə şərait yaradır, başqa sözlə desək, sahibkarlıq və 

biznes fəaliyyəti özlüyündə istehsal prosesinin əsas hərəkətverici qüvvəsidir.  

 İnnovasiyanın inkişafı milli iqtisadiyyatın inkişafında böyük rol oynayır. Hər hansı bir 

sahədə öndə gedən ölkələr, iqtisadi prosesin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayırlar.  

 Ölkə iqtisadiyyatının innovativ inkişafı rəqabət üstünlükləri gücləndirilməsi ilə əldə 

edilə bilər, daha dəqiq desək: 

 prioritet sahələrdə rəqabət üstünlüklərinin formalaşdırılması; 

 dünya miqyasında baş verən böhranın göstərdiyi təsirə uyğunlaşma; 

 iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafını təmin etməyə imkan verən texnologiya 

ehtiyatlarının təşkili; 

 infrastruktur və insan resurslarının investisiyası və s. 

Yuxarıda sadalanan tədbirlərin həyata keçirilməsi aşağıdakıların əldə olunmasına gətirib 

çıxarır: 

 müasir texnoloji bazanın yaradılması; 

 insan potensialının yüksək effektivliyi; 

 optimal iqtisadi strukturun yaradılması və s. 

Müasir texnologiyanın, əmək və maliyyə resurslarının cəlb edilməsi milli 

iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsinin əsas şərtidir. Mövcud tapşırığı yerinə 
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yetirmək üçün dövlət qabaqcıl texnologiyalar üçün müvafiq kreditlər ayırır. Bu faktor 

müəssisələrə banklardan investisiya cəlb olunmasına şərait yaradır.  

Dövlətin texniki inkişafı kimya və neft-kimya sənayesinin istehsal prosesinin 

təkmilləşdirilməsini irəli sürür. Bu ona olan tələb səviyyəsindən, kimya və neft-kimya 

məhsullarının inkişafından, onların rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsindən asılıdır. Kimya və 

neft-kimya sənayesi məhsullarının təkmilləşdirilməsi üçün onun keyfiyyətinə, çeşid və 

buraxılışına uyğun, daxili və xarici bazarların tələbatını ödəməyən, qabaqcıl texnologiyalar 

əsasında istehsalı mövcud olan təchizatın təmin olunması vacib şərtdir. Kimya və neft-kimya 

sənayesinin sabit inkişafı bəzi daxili və xarici amillərdən asılıdır. Xarici faktorlar ölkənin 

sənaye strukturunun inkişafı vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatının təkmilləşdirilməsini aşağıdakı 

amillər üçün xarakterizə edir: 

 məhsulun bazarda rəqabətqabiliyyətliliyini təmin edən xammal və material dəyərinə 

əsasən müəssisənin istehsal fəaliyyətinin təmin edilməsi; 

 uzun müddətli investisiya layihələrində iştirak; 

 hər hansı bir emal sənayesinin davamlı inkişafında dövlət investisiyalarının 

stimullaşdırılması; 

 mütəxəssislərin hazırlanması prosesinin təkmilləşdirilməsi. 

 Eyni zamanda, daxili faktorlara aşağıdakılar daxildir: 

 müəssisənin enerji və resurslarına qənaət texnologiyalarının yenidən tətbiqi ilə 

istehsal; 

 emal sənayesi məhsullarının istehsalı prosesində sərf olunan əmək, material və enerji 

xərclərinin aşağı səviyyədə olması; 

 texnoloji və innovativ tətbiqi vasitəsilə xammal ehtiyatlı emal; 

 nanotexnologiyaların tətbiqi və s. 

 Emal sənayesi müəssisələrinin təkmilləşdirilməsi müvafiq məhsulun risk səviyyəsinin 

azaldılması, onların investisiya cəlbediciliyi səviyyəsinin artırılması vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Bu əhəmiyyətli işdə ölkənin kimya və neft-kimya sənayesinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

və müasir texnologiya ilə xammal və materialların daha ətraflı emalı əsasında bu 

müəssisələrin inkişafında oynadığı rolu xüsusilə vurğulamaq lazımdır. 

 

2. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və innovasiya 

 İqtisadi artımın stabilləşdirilməsi innovativ fəaliyyətin intensivləşdirilməsini təklif 

edir, daha dəqiq desək: 

 sektorların müəyyənləşdirilməsi əsasında daha çox əhəmiyyət kəsb edən strategiyanın 

formalaşdırılması; 

 elmi-tədqiqat fəaliyyəti analizinin yeni statistik göstəricilərinin formalaşdarılması; 

 emal – sənayesi strukturunun formalaşdırılması və s. 
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 Müəssisənin innovativ fəaliyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi zamanı ən 

əhəmiyyətli rolu onun texniki səviyyəsinin analizi oynayır. Müəssisənin texniki səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsinin əsas göstəricilərinə aşağıdakılar daxildir: 

 hər hansı bir müəssisədə istehsal olunan məhsulun rəqabətqabiliyyətlilik əmsalı; 

 məhsulun yenilənmə əmsalı; 

 texnologiyanın yenilənmə əmsalı. 

Rəqabətqabiliyyətlilik əmsalı aşağıdakı düstura əsasən hesablanır: 

Ə=Vin/Vüm 

Burada Ə – müəssisədə istehsal olunan məhsulun rəqabətqabiliyyətlilik əmsalı; 

Vin–müəssisədə istehsal olunan rəqabətə davamlı məhsulların həcmi; 

Vüm – müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların ümumi həcmi. 

Məhsulların yenilənməsi əmsalının müəyyənləşdirilməsi isə aşağıdakı düstura əsasən 

hesablanır: 

Əm.y. = Vy/Vüm 

Burada Əm.y. – məhsulun yenilənmə əmsalı; 

Vy – yeni məhsulun istehsal həcmi; 

Vüm– məhsulun istehsalının ümumi həcmi. 

Müəssisənin texnoloji proseslərin texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

texnologiyanın yenilənmə əmsalının köməyilə reallaşa bilər: 

Ət.y. = Sy/Süm 

Burada Ət.y – texnologiyanın yenilənmə əmsalı; 

Sy - yeni təqdim olunmuş texnoloji proseslərin sayı; 

Süm  - texnoloji proseslərin ümumi sayı. 

Zamanla istehsal prosesində istifadə olunan hər bir məhsul və texnologiya zamanla 

köhnəlir. Məhz bu innovativ strategiyaların inkişafının əsas şərtidir. Buna görə də bütün bu 

problemlərdən qaçmaq üçün hər bir müəssisə hər 3-4 ildən bir məhsullarının, yerləşdikləri 

məkanın, texnologiyanın, fəaliyyət göstərdikləri bazarın və məhsullarını payladıqları 

müəssisələrin attestasiyasını həyata keçirməlidir. Başqa sözlə desək, bu proses biznesin 

rentgeni sayılır.  

 Bəs innovativ fəaliyyətin əsasını nə təşkil edir? Peter F. Drucker [1] təklif edir ki, 

dəqiqliklə ayırmaq lazımdır ki, nəyi həyata keçirmək lazımdır, nəyi isə etmək lazım deyil. 

Aşağıdakıları etmək vacibdir: 

 Məqsədyönlü innovativ fəaliyyət prosesində ən önəmlisi mümkün yenilikçi 

mənbələrin daima qiymətləndirilməsidir. 

 İnnovasiya istifadə edəcək insanların istək və ehtiyaclarına cavab verməlidir. Bu işdə 

ilk öncə istehsalçı özünə sual verməlidir: “Müştərilərin bunu qəbul etməsi üçün 

yeniliklər necə xarakterizə olunmalıdır?” 

 Yenilik çox sadə və xüsusi məqsədli olmalıdır. 
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 İnnovasiya daima düzəlişləri və təkmilləşməni tələb edir. Yeniliyin tətbiqi az 

miqdarda pul məbləğinin, məhdud sayda insanların və risk səviyyəsinin olduğu 

şəraitdə daha səmərəli olur. Əks halda, mövcud düzəlişlər və təkmilləşdirmə üçün vaxt 

və vasitə çatışmazlığı yaşanacaq.  

 Effektiv yenilik bazarda aparıcı mövqeyə yönəldilməlidir. Əks halda, rəqibləriniz 

sizdən daha ön yerdə olacaq. 

 Bunları isə etmək olmaz: 

 Çətin dildə hazırlanmamalıdır. Çünki, yeniliklər əsasən sadə insanlara tətbiq olunacaq 

və uğur o halda əldə olunar ki, genişmiqyaslı savadsız insanlar üçün tətbiq olunar. Bu 

da tələb edir ki, daha sadə dildə tətbiq olunsun. Tətbiqi çətin olan innovasiya təbii 

olaraq, uğursuzluqla nəticələnəcək. 

 Bir neçə işi eyni vaxtda tətbiq etmək olmaz. Diqqət çox böyük önəm daşıyır. Ən 

önəmlisi odur ki, işçilər qarşılıqlı şəkildə səmərəli fəaliyyət göstərməlidirlər. 

 İnnovasiyalar müvafiq olaraq, cari ehtiyaclara uyğun tətbiq olunmalıdır. İnnovasiya 

erkən daha dəqiq desək, zamanında tətbiq olunmazsa, bu sadəcə bir ideya olaraq qalar.  

 İnnovativ fəaliyyətin intensivliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün, emal – sənayesi 

müəssisələrin fəaliyyətində davamlı nəsil və elmi-texniki nailiyyətlərin sürətli 

yerləşdirilməsini təmin edən yüksək səmərəli mexanizmin və elmi tədqiq olunmuş metodların 

resurs ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi vacibdir. İnnovasiya sferasında yaranmış böhran 

məqsədyönlü səmərəli işin və innovasiyanın səmərəliliyinin artmasına qismən səbəb olur. 

 Ehtiyatları müvəqqəti olaraq istifadə olunmayan, müvafiq bazar şərtlərinin tələblərinə 

cavab verən, zaman gecikməsindən asılı olan, potensial həyata keçirilən resurslar kimi qəbul 

etmək olar.  

 İnnovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün müəyyən məbləğdə ehtiyatlar 

formalaşdırılır. Bu ehtiyatların mənbəyi xərclərin ümumi həcmi ilə innovasiya prosesinin 

bütün mərhələlərində müvəqqəti tətbiq olunan yeniliklər arasında daima dəyişən nisbətdir. 

Buna görə də, innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən hər bir müəssisə daima ehtiyat-resurs 

xərcləri ilə müvəqqəti tətbiq olunan innovasiya arasında iş aparmalıdır. Və bu müvəqqəti 

tətbiq olunan innovasiya müxtəlif innovasiya proektlərinin bütün mərhələlərində həyata 

keçirilir.  

 Müəssisə elə idarə olunmalıdır ki, innovasiyanın həyata keçirilməsi zamanı risk və 

təhlükəli mühit şəraiti deyil, əlverişli mühit yaransın. Dəyişikliklərə müqavimət göstərmək 

naməlum problemlərə səbəb ola bilər. İşçilər anlamalıdırlar ki, innovasiya müəssisənin 

firavanlığı və inkişafı üçün əsas amillərdəndir. Bu yeniliklər özlüyündə işçiləri daima işə cəlb 

edir və bundan başqa, işçilərin gələcək rifahı üçün təminat verir. Yuxarıda qeyd olunanların 

əsasında innovasiya sahəsində daima aktiv yeniliklərin həyata keçirilməsi müəssisənin 

təkmilləşməsinə və yaxşı nəticələr əldə etməsinə kömək edir.  
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 Hər hansı bir müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün müəyyən 

qədər əsaslı faktorlar vardır. Bu amillərdən biri rabitə prosesidir. Bu proseslər müəssisənin 

səmərəli işləməsini təmin edə biləcək əsas amillərdəndir. Bu amillər innovasiyanın 

fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəldəcək, istehsalın texnoloji bazasının yaxşılaşdırılmasına 

töhfə verəcək, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqinə şərait yaradacaq. Rabitə prosesləri 

müəssisənin bazardakı mövqeyi və səmərəli istehsal vasitəsilə müəssisənin və orada istehsal 

olunan məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyini artırır. Səmərəli istehsal onun dəyərinin 

məhsulun satış rəqəmlərinə olan nisbəti ilə müəyyən edilir. Bazar mövqeyi – müəssisənin 

bazardakı rəqabətqabiliyyətliliyinin inkişaf etdirilməsi üçün edilmiş tədbirlər silsiləsidir. 

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir edən rabitə prosesinin 2 amili mövcuddur: 

subyektin ətraf mühitin idarə olunması ilə əlaqəsi və əməliyyat xərcləri. Birinci amil, 

müəssisənin ətraf mühitə tez uyğunlaşması ilə xarakterizə olunur, belə ki, dəyişən şərtlərə tez 

cavab vermək və s. 

 Əməliyyat xərcləri dedikdə, müəssisənin biznes fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş 

ümumi xərcləri nəzərdə tutulur. Bu istehsal fəaliyyəti ilə bağlı olmayan maliyyə və qeyri- 

maliyyə xərclərinin birləşməsidir. Əməliyyat xərclərinə biznes xərcləri və onun mühafizəsi, 

toplanması və məlumatların mübadiləsi, müqavilələrin imzalanması daxildir. Əməliyyat 

xərcləri mürəkkəb qiymətləndirilmə ilə xarakterizə olunur.  

 Müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi iqtisadi subyektin rəqabətqabiliyyətliliyini təmin 

edən mənbələrin qarşılıqlı sürətdə səmərəli münasibətindən asılıdır. Müəssisənin fəaliyyətinin 

ətraf mühitlə, xüsusilə ölkənin qanunvericilik və digər müqavilə münasibətləri əməliyyat 

xərclərinin ümumi həcmidir. Əməliyyat xərclərinin artırılması müəssisənin rəqabət 

səviyyəsinin azalmasına böyük təsir göstərir, buna görə də, əməliyyat xərclərinin azalması 

çox böyük önəm daşıyır. Əməliyyat xərclərinin azalması probleminin həlli üçün idarəetmənin 

müasir yanaşma və metodlarını istifadə etmək vacibdir. 

 Hər hansı bir müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi həmin müəssisənin və rəqiblərinin 

fəaliyyət göstəricilərinin müqayisəsi ilə müəyyən edilir. Bu göstəricilərə isə müəssisənin 

bazarda mövqeyinin, səmərəli istehsalın, əməliyyat xərcləri və rabitə proseslərinin əmsalları 

daxildir: 

Rq = Əb+ Əi + Əə + Ərp 

Burada Rq – müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi, Əb – müəssisənin bazardakı mövqeyinin 

əmsalı, Əi– səmərəli istehsalın əmsalı, Əə- əməliyyat xərcləri, Ərp – rabitə proseslərinin 

əmsalıdır.  

İstehsal prosesinin yüksək səmərəliliyi nəticəsində məhsul və əlavə dəyər satışından 

yüksək mənfəət əldə etmək olar. Buna görə də, müəssisənin gəliri səmərəli istehsalın əsas 

göstəricisi hesab olunur və bu gəlir müvafiq xərclərin satış mənfəət nisbəti ilə müəyyən edilir.  

S= Əg / Əx 

Burada, S - istehsalın səmərəliliyi; Əg – istehsaldan əldə olunmuş gəlir əmsalı; Əx – isə 

istehsala sərf olunmuş xərclərdir. 
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Hər hansı müəssisənin istehsal səmərəliliyi də bu üsulla hesablanır.  

 Əməliyyat xərcləri və rabitə vasitələrinin səmərəli şəkildə müəyyən olunması üçün 

ekspert-mütəxəssis qiymətləndirilməsi metodlarından istifadə olunur. Mövcud metod 

alimlərin öz şəxsi bilik və təcrübələrinə əsasən aparılmış təhlil və analizlərin son olaraq, 

qiymətləndirilməsini təqdim edir. Bu metodun əsasını ciddi elmi faktlar təşkil edir. Bu 

metodun həyata keçirilməsi zamanı mütəxəssislər müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir 

edən amillərdən istifadə edirlər. Bu metodun həyata keçirilməsi hər bir müəssisə üçün 

olduqca vacib və çətin bir prosesdir. Və nəticədə, belə qərara gəlmək üçün 

rəqabətqabiliyyətlilik əmsalı Ərq<1 olarsa, bazarla müqayisədə daha az rəqabətqabiliyyətliliyə 

malikdir. Lakin Ərq=1 olarsa, araşdırılan müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi bu 

müəssisədə istehsal olunan məhsulun rəqabətqabililiyi ilə eyni olar. Əgər Ənq>1 olarsa, bu 

zaman rəqabətqabiliyyətlilik daha yüksək olar.  

 Hər hansı bir müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

metodlarının ən üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu proses zamanı müəssisənin bazardakı 

fəaliyyətinin gəlir və səhmləri analiz olunur. Nəticədə əldə edilmiş texniki, texnoloji, 

keyfiyyət və digər dəyişikliklər müəssisənin fəaliyyətində öz əksini tapır. Mövcud metodlar 

müəssisənin bütün analizi zamanı bu prosesin mürəkkəblik dərəcəsini azaldır, əsasən də 

müəssisənin rəqabətqabiliyyətini müəyyən edən məlumatları daha da asanlaşdırır. 

Nəticə. Deməli, hər hansı bir müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsində 

innovasiyanın tətbiqi aşağıdakı nəticələri verir: 

 Müəssisələr bazarda rəqabətli mövqelərin möhkəmləndirilməsini və gücləndirilməsini 

təmin edən rəqabət strategiyalarından istifadə edirlər. 

 Emal-sənayesi müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin əsası rəqabətli üstünlüklərdən 

ibarətdir ki, bu da yüksək alış qiymətini formalaşdırmağa imkan verir. İstehsalda 

rəqabət üstünlüyü məhsulun inkişafı ilə bağlı müəyyən işlərin yerinə yetirilməsini 

nəzərdə tutur. 

 Hər bir emal-sənayesi müəssisəsi rəqabət üstünlüklərini müəyyən etmək və səmərəli 

şəkildə tətbiq etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Rəqabət idarəetməsinin 

təkmilləşdirilməsi prosesində müəssisənin rəqabət qabiliyyətini təmin edən dörd əsas 

amil müəyyənləşdirilmişdir: istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyi, bazarda mövqe tutmaq, 

əməliyyat xərcləri və rabitə vasitələri. Mövcud amillər dedikdə, rəqabət prosesində 

müəssisənin rəqabət üstünlüklərini formalaşdıran və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

amillər nəzərdə tutulur: 

 Emal-sənayesi müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətliliyinin idarə edilməsinin 

təkmilləşdirilməsi, müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün meyarların 

tətbiq olunmasını, bu meyarların rəqabət qabiliyyətinə təsirini müəyyən edən bir sıra 

göstəricilərin nəzərdə tutulmasını əsas hesab edir.  
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Aparılan analizlər nəticəsində emal-sənayesi müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin 

artırılmasında innovasiyanın tətbiq metodları müəyyən edilmişdir. Bu üsullar, müəssisənin 

fəaliyyətinin rəqabət qabiliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirilmənin 

səmərəli şəkildə analizinə şərait yaradır.  

 Son olaraq hesab edirik ki, hər hansı bir müəssisə öz innovativ fəaliyyətində 

səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün müəyyən vaxt çərçivəsində yeniliklərin həyata keçirilməsi 

üçün nəzərdə tutulmuş investisiyanı lazım olan qədər artırmalıdır. Bu innovativ fəaliyyətin 

səmərəliliyinin artırılmasını və təkmilləşdirilməsini optimallaşdırar. Bunun nəticəsində, bütün 

müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyi artacaq. Bu artım da öz növbəsində, müəssisədə 

mövcud tələblərə cavab verən daha mükəmməl yenilənmiş məhsulun istehsalına şərait 

yaradacaq. Təbii olaraq, bu da müəssisənin və müəssisənin dünya bazarında 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasına səbəb olacaq.  
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