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Xülasə. Məqalədə sənaye müəssisələrində rəqabət qabiliyyətinin vəziyyəti 

təhlil olunur. Həmçinin emal– sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi, idarə olunması və proqnozlaşdırılmasına həsr olunmuş 

mövcud yanaşmalar araşdırılmış və rəqabət qabiliyyətinin emal – sənaye 

müəssisələrinin inkişafı üçün əsas meyarlardan olduğu müəyyən edilmişdir.  
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Abstract. The article analyzes the state of 

competitiveness of industrial enterprises. At the 

same time, in this article, the existing approaches 

to assessment, management and forecasting 

of competitiveness of the industrial enterprises was 

explored and  the competitiveness was defined 

as the main criterion for the development of 

industrial enterprises. 
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Резюме. В статье анализируется состояние кон-

курентоспособности промышленных предприя-

тий. Также в статьe, исследовались существую-

щие подходы к управлению, прогнозированию 

и оценке конкурентоспособности промышлен-

ных предприятий и конкурентоспособность 

была определена в качестве основного крите-

рия для развития промышленных предприятий.  

Ключевые cлова: конкуренция, промышлен-

ность, предприятие, оценка. 

 

 

1. Giriş 

Emal–sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi 

–bu müəssisələrin inkişafının təmin olunması üçün vacib şərtdir. Lakin rəqabətqabiliyyətlilik 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və idarə olunmasında bir çox problemlər vardır və bu 

problemlərinin həllindəki çətinliklərin səbəbləri aşağıdakılardır: 

 ümumi və xüsusi müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik anlayışına vahid metodoloji 

yanaşmanın olmaması; 

 rəqabətqabiliyyətlilik meyarlarının müəyyənləşdirilməsindəki çətinliklər; 
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 rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsinin mövcud metodlarının qeyri  qənaətbəxş 

olması; 

 rəqabətqabiliyyətliliyin idarə olunması sisteminin effektivlik göstəricilərinin 

formalaşdırılması zamanı yaranan çətinliklər. 

Emal – sənaye müəssisəsinin rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, idarə olunması 

və proqnozlaşdırılmasına həsr olunmuş mövcud yanaşmaların araşdırılması zamanı məlum 

olmuşdur ki: 

 ilk öncə, rəqabətqabiliyyətlilik obyektlərin yaşam dövrlərinin bütün mərhələlərində 

bütün heyətin işinin keyfiyyəti və resurs tutumunun bütün göstəriciləri diqqət 

mərkəzində olur. 

 ikincisi, hal – hazırda rəqabət qabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsinə aid beynəlxalq 

sənədlər (digər obyektlərin standartlaşması analogiyası üzrə) əksikliyi mövcuddur.  

Müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi metodlarının əksəriyyəti 

istehsal fəaliyyəti və maliyyə vəziyyəti, səmərəli investisiyanın analizi üçün müxtəlif 

əmsalların tətbiqinə əsaslanıb. Məsələn, A.A. Lazarenko [2] öz yazılarında müəssisənin əsas 

göstəriciləri olaraq aşağıdakıları qəbul etməyi təklif edir: 

 iqtisadi potensial və səmərəli fəaliyyət (aktivlik, əsas kapital, şəxsi kapital və kredit, 

satışın həcmi, bazar payı, gəlir); 

 idarə olunma səviyyəsi (innovasiya və cavabdehlik baxımından iqtisadi mexanizmin 

elementlərinin təşkili və təcrübəsi formaları); 

 tələb olunan vaxt ərzində tələb olunan miqdarda müəssisənin xüsusi məhsul istehsalını 

və satış imkanını ifadə edən istehsal və satış potensialı (sənayenin siyasətini müəyyən 

edən - xammal mövcudluğu, istehsal və marketinq potensialı, kapital qoyuluşunun 

həcmi və istiqaməti və s.); 

 elmi – tədqiqat gücü (elmi tədqiqatların təşkili və istiqamətləndirilməsi, müəssisənin 

illik xərcləri, yeni məhsul istehsalına qoyulmuş patentlərin sayı, firmanın texnikanın 

hər hansı bir sahəsində tutduğu monopolik yerin qiymətləndirilməsi); 

 maliyyə vəziyyəti (ödəmə qabiliyyəti, kredit ödəmə qabiliyyəti və kreditin şərtləri, 

kapital strukturu və şəxsi kapitalın ümumi aktivlərə nisbəti və s.); 

 müəssisənin nüfuzu, onun bazar strategiyası, innovasiya fəaliyyəti; 

 işçi qüvvəsinin ixtisaslaşması və vəziyyəti. 

Müəyyən bir nöqtədə istehlakçıların və istehsalçıların maraqları birləşir. Buna görə də, 

rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı nəinki malların istismarı və müəyyən 
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əməliyyatlar zamanı istifadə olunan əsas göstəricilər götürülür, həm də məhsulun 

rəqabətqabiliyyətliliyini göstərən, müəyyən bir bazarın istehlakçıları üçün önəmli olan (onun 

həyata keçirilməsi üçün lazım olan kompleks şərtlər, təchizat imkanları, xidmət və s.) digər 

meyarlar da əsas götürülür. 

Məhsulun rəqabət qabiliyyətinin analizi və qiymətləndirilməsi nəzəri uyğunlaşdırılmış 

metodların tətbiqi əsasında həll olunmalıdır və bu qiymətləndirmə zamanı yaranan bir çox 

problemin həllinə cavab verər: 

 məhsulun real alıcılarının istək və arzularının öyrənilməsi; 

 məhsul, müəssisə və rəqabət – məhsullarının satışı haqqında toplanmış məlumatlar 

əsasında bazar monitorinqinin təşkili; 

 istehsalçı və istehlakçı tərəfindən istifadə olunan məhsulun keyfiyyət göstəriciləri 

haqqında vahid sistemin işlənib hazırlanması; 

 -məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsinə aid yanaşmaların 

ümumiləşdirilməsi; 

 məhsulun rəqabətqabiliyyətlilik dinamikasının və onu müəyyən edən faktorların 

analizi; 

 məhsulun mənfəətinin müəyyən həcmini və ya bazarda lazım olan payını təmin edən 

rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi. 

Məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyi müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyini müəyyən edən 

faktordur, lakin tam deyildir. Müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin ölçülməsi zamanı onun 

potensial imkanlarını nəzərə almaq vacibdir. 

Beləliklə, məhsulun rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, müəyyən olunmuş 

obyektin səmərəli effektini xarakterizə edən informasiyanın əsasında hesablanır. Səmərəli 

faydalarını və ümumi xərcləri ölçmək mümkün olmayan obyektlərin rəqabətqabiliyyətliliyini 

istehlakın xüsusi şərtləri altında onların eksperimental yoxlanması, testedici satışın nəticələri, 

və ya eksperiment qiymətləndirmə əsasında müəyyən edilir. 

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi 4 qrup amillərə əsasən müəyyən olunur: 

 xarici mühitin üstünlüklərinə əsasən (makro – mikromühit, infrastruktur);  

 daxili mühitin üstünlüklərinə əsasən (texnologiya, müəssisə, resurs, heyət);  

 istehsal olunan malların keyfiyyət üstünlüklərinə əsasən (yeniliklər, dəyişikliklər);  

 bazar üstünlükləri (həcmi, rəqiblərin sayı, maliyyə əməliyyatlarının səmərəliliyi və 

etibarlılığına əsasən, ticarət təhlükəsizliyinə əsasən).  

Bu amillər müəssisənin fəaliyyətinin bütün aspektlərini nəzərə alır. Mövcud amillər 

aşağıdakı meyarlara əsasən seçilmişdir: 
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1. İqtisadi məqsədəuyğunluq. Bu səviyyədə, idarəetmə metodlarının 2 göstəricisi 

götürülmüşdür, əsasən də, xəstəlik səviyyəsi və işçiləri idarə edən subyektlərin 

məmmuniyyət səviyyəsi. 

2. İdarəetmə metodları göstəricilərinin rəqabətqabiliyyətlilik meyarlarına nisbətinin 

qoşalaşmış əmsalları matrisinin analizinə əsasən, digər tərəfdən isə bir-birinə təsir etmə 

üsulları şərtləri. 

3. Fərdi arqumentlərin informasiya potensialının qiymətləndirilməsinə əsasən. 

 

2. Rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi metodları 

Rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi metodlarından biri də L.V. Çelikovun tətbiq 

etdiyi metoddur. Bu metoda əsasən rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi göstəricilərini 8 

qrupda qruplaşdırmaq olar: 

1. Likvidlik (Likvidlik  -biznesdə, iqtisadiyyatda yaxud investisiya proseslərində aktivlərin 

bazarda əhəmiyyətli qiymət fərqi olmadan və dəyər itkisi yaratmadan tez reallaşdırıla 

(satıla) bilməsi qabiliyyətidir) və ödəmə qabiliyyəti göstəriciləri; 

2. Bazarın sabitliyinin göstəriciləri; 

3. Maliyyə və iqtisadi fəaliyyətin gəlirlilik nəticələri göstəriciləri; 

4. Təşkilat və idarəetmə potensialının istifadə olunmasının qiymətləndirilməsi göstəriciləri; 

5. Kommersiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri; 

6. Məhsulun rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri; 

7. Ticari xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri; 

8. Sistemin görüntüsü. 

Yüksək rəqabət müəssisə subyektinin və həmin müəssisə tərəfindən istehsal olunan 

digər məhsullara nisbətən eyni göstəriciləri ümumi nəticədə daha üstün olan məhsullardan 

ibarətdir. Çelikovun tətbiq etdiyi metod rəqabətqabiliyyətliliyi başlanğıc nöqtədən ən uzaq 

məsafəyə qədər təyin edir. Alınan nəticə əldə olunan etalon və rəqibin aldığı nəticə (əgər 

alıbsa) ilə sıx bağlıdır. Bu nisbət 0 və 1 intervalında yerləşməlidir. Bu metodda xüsusi 

işlənmiş şkala mövcuddur ki, bu da müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsini 

aydınlaşdırır.  

Digər bir nəzəriyyəçi, B. İ. Zaxorçenkonun araşdırmasına əsaslansaq, məşhur MDB 

dövlətlərindəki emal–sənaye müəssisələrində rəqabətqabiliyyətliliyin müqayisəli 

qiymətləndirilməsi aşağıdakı 4 faktordan ibarətdir: 

https://az.wikipedia.org/wiki/Biznes
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nvestisiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Aktiv
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 istehsal ( keyfiyyət, texniki parametrlər, ticarət brendinin prestiji, paketləmə, ölçüləri, 

təmir xidmətinin səviyyəsi, universallıq, xidmət müddəti və s.); 

 qiymət (etiketlənmə, qiymət endirimi faizi, ödəmə müddəti, çatdırılma şərtləri); 

 satış kanalları (birbaşa çatdırılma, ticarət missiyaları, ticarət missiyaları, topdansatış 

vasitəçiləri, agentlər və missionerlər, dillerlər, bazarın əhatə dairəsi, ehtiyatlara nəzarət 

sistemi, daşıma sistemi); 

 bazarda məhsulların təşviqi (reklam, fərdi satış, istehlakçıların stimulu, ticarət 

nümayişi, işçilərin təhsili, kütləvi informasiya vasitələrinin köməyilə məhsulların 

reklamı). 

İstehsal və istehlak rəqabətqabiliyyətlilik faktoruna əsasən yekunlaşdırılır və 

qiymətləndirmənin ümumi nəticəsi emal sənaye müəssisəsinin rəqabətqabiliyyətliliyinin 

nəticəsini verir. Keyfiyyətli istehsal nə qədər yüksək olsa, müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi 

bir o qədər yüksək olar. Emal sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin qaldırılması 

perspektivi gəlir normaları göstəriciləri və ya xərclərə nisbətən gəlirlərin yüksəldilməsinə 

əsasən təhlil olunur. Müəssisənin gəlir normasının orta mənfəət gəliri normasından artıq 

olduğu hallarda yüksk mənfəətdən və ya yüksək istehsaldan danışmaq olar. Bu metodikaya 

əsasən, bu nəticə, müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün ehtiyatların 

olduğunu göstərir, yəni ki, məhsullar üçün qiymətlərin aşağı salınması satışın həcminin 

qaldırılması deməkdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisənin gəliri müxtəlif 

zamanlarda müəssisədən asılı olmayan səbəblərə əsasən qalxa bilər. Məsələn, verginin 

qalxması müəssisənin gəlirini kəskin şəkildə dəyişdirə bilər. Bu şərtlərdə müəssisənin rəqabət 

qabiliyyətinin qaldırılmasından danışmaq olmaz.  

Müəssisənin reytinq qiymətləndirilməsi metodikası daha universal xarakter daşıyır, 

hansı ki, müəssisənin öz rəqabətqabiliyyətliliyini qiymətləndirir və rəqiblərin isə 

rəqabətqabiliyyətinə davamlılığını qiymətləndirir. Mövcud metodika müəssisənin 

sıralanmasına aid müxtəlif yanaşmaları özündə cəmləndirir (sıralanma göstəricilərinin 

köməyilə reytinqin yaradılması metodu, qruplaşma analizi metodları, matrix metodunun 

təhlili, qiymətləndirmə metodu, müqayisəli reytinq qiymətləndirilməsi metodu, reytinqli 

maliyyə təhlili metodu) lakin daha uğurlu nəticələr bu metodların birləşməsi zamanı əldə 

olunur.  

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin analizi rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin 

olunmasının rəqabət strategiyası əsasında mümkün olduğunu göstərir. Mövcud yanaşma 

nəticələrin ifadə olunmasının keyfiyyətli analizində istifadə olunur və rəqabətqabiliyyətinin 

təmin olunmasının müasir sistemini əsas götürür. 
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Son günlər ölkəmizdə və dünyada müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi və analizinən bağlı dəyəri yanaşmasına əsaslanan yeni elmi araşdırmalar 

ortaya çıxdı, daha dəqiq desək, biznesin və ya müəssisənin dəyərinə əsaslanan 

qiymətləndirmə (müəssisənin, şəxsi biznesin və biznes- proseslərin dəyəri). 

Rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsinə aid yuxarıda verilmiş metodların 

əksikliyi sistemli və kompleks yanaşmaların olmamasından ibarətdir, hər metod fəaliyyətin 

hər hansı bir tərəfini nəzərə alıb. Bir metod – istehsal amilləri, digər metod – resursların və ya 

biznesin ilkin dəyərini, üçüncü – marketinq effektivliyi və ya fəaliyyətin göstəricilərini hesaba 

alır. Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin göstəricilərinin analizi göstərir ki, bir çox müəllif 

qiymətləndirmə göstəriciləri dedikdə maliyyə göstəricilərini əsas götürür. Belə ki, praktikada 

yaxşı maliyyə göstəricisinə malik müəssisələrin belə bankrot olduğunun tez-tez şahidi oluruq. 

Bundan əlavə, mühasibat və idarəetmə hesablarının da verilməsi vəziyyəti daha yaxşılaşdırır. 

Göstəricilər müəssisənin fəaliyyətinin material, əmək resurları, maliyyə, informasiya resurları 

və funksional aspektlərindən istifadə edilməsinin effektivliyini özündə əks etdirməlidir. Adı 

çəkilən rəqabətqabiliyyətlilik göstəricilərindən başqa növbəti aşağıda adı çəkilən tələblər də 

təklif olunmalıdır: məlumatlılıq, kəmiyyətlilik, hesablarda asanlaşdırma, idarəetmədə 

səmərəlilik, görünmə dərəcəsi, nəzəriyyənin praktikada tətbiqi, uzun müddət ərzində 

ardıcıllıq. 

Bu tələbləri nəzərə alan bir sıra nəzəriyyəçilər müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı şəxsi göstəriciləri nəzərə almağı təklif etdi:  

1. tədqiqat müddəti ərzində satışın həcmi  

2. bir işçiyə düşən satışın həcmi  

3. bir işçiyə düşən istehsalın həcmi  

4. əsas istehsal olunan məhsulların sayı  

5. ümumi həcmdə ixracatın payı  

6. istehsal olunan modellərin sayı və istehsaldakı dəyişikliklər  

7. əsas istehsalın rəqabətqabiliyyətlilik əmsalı  

8. kapital məhsuldarlığı  

9. məhsulların göndərildiyi ölkələrin sayı  

10. istehsal olunan məhsulların ümumi həcmi  

11. müəssisənin illik qiymətləndirmə zamanı tutduğu reytinq  

12. kapitalizasiyanın yerinə yetirilmə nisbəti  

13. istehsalın gəlirlilik səviyyəsi  
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14. əmtəə məhsullarının xərcləri  

15. həyata keçirilən istehsalın illik artım tempi  

16. gəlirin (divident) bazar qiymətinə nisbəti  

17. əsas məhsulların şikayət səviyyəsi  

18. keyfiyyət sertifikatı – İSO alan məhsulların əsas istehsal həcmi  

19. əsas vəsaitlərin istifadədə olan hissəsi  

20. müəssisədə verilən əmək haqqlarının ölkədəki orta aylıq əmək haqqına nisbəti  

21. ali və orta təhsilli işçilərin sayı  

22. satışın həcminin istehsal həcminə olan nisbəti.  

Yuxarıda sadalananlardan başqa, müəssisənin rəqabət qabiliyyəti göstəriciləri sırasına 

maliyyə sabitliliyinin əmsalları, ödəmə qabiliyyəti, bazarın vəziyyəti, iş fəaliyyəti, ümumi 

qəbul olunmuş metodikaya əsaslanan gəlirlilik də daxil edilməlidir.  

Nəticə və təkiflər. Müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin Qərbdə 

istifadə olunmuş  metodlarına, “Keyfiyyətin yerləşdirilmə funksiyaları” daxildir.  

Bu metod bazarın tələbatlarına cavab verən birmənalı şəkildə texnologiyanın 

inkişafına və dizayn təkmilləşdirilməsi üçün sistemli yanaşmanı təsvir edir. ABŞ, Yaponiya 

və Böyük Britaniyada geniş yayılmış bu metod, potensial alıcıların tələbatının öyrənilməsi 

əsasında hazırlanmışdır. Hansı ki, daha sonra məhsulun yaşam dövrünün bütün 

mərhələlərində öz əksini tapır. Bunun üçün məhsulun istehlakçılarının tələbləri ilə və onlara 

nail olmaq arasında qarşılıqlı əlaqə təşkil edən matrixdən istifadə olunur. İstehlakçılar üçün 

məhsulun dəyəri ilə parametrləri arasında asılılığın müəyyən edilməsi, və həmçinin 

nəticələrin sonrakı dərin təhlili bazara yeni məhsulun çıxarılmasına şərait yaradır. 

Məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin müəyyən edilməsində radikal sıçrayış 

istehlakçılar üçün məhsulun dəyər konsepsiyasını formalaşdıran - M. Porterin adı ilə bağlıdır. 

Müəyyən müəssisə tərəfindən istehsal olunmuş məhsulun dəyəri onun gəlirindən asılıdır, 

hansı ki, çox vaxt pul ilə ölçülür. Müəssisə üçün ən əhəmiyyətli faktorların əsasında, M. 

Porter aşağıda verilmiş konsepsiyanın əsasında rəqabət matrisini düzəltməyi təklif etmişdir: 

müəssisənin diqqət mərkəzində nəinki istehlakçıların tələbatlarına cavab vermək durur, hətta 

rəqabətli bazar qüvvələri də əsaslıq təşkil edir.  

Rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi alətlərinin etibarlı olmaması müəssisənin 

səhv idarəetmə qərarları verməsinə gətirib çıxara bilər. Müəssisənin gələcək inkişafı üçün 

strategiyaların işlənib hazırlanmasında ən önəmlisi müəssisənin rəqibləri arasında mövqe və 

rütbəsinin düzgün müəyyən edilməsidir. Bunun üçün nəinki rəqabətqabiliyyətliliyin düzgün 
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qiymətləndirilməsi lazımdır, hətta onun təmin olunması üçün xüsusi yönləndirmələri düzgün 

təyin etmək lazımdır. 

Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun sayəsində onun rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən 

edilir. Emal sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün verilmiş 

növbəti metodika müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasına, düzgün rəqabət 

strategiyası seçməyə, ehtiyatların müəyyən olunması və rəqabətqabiliyyətliliyin təmin 

olunması etaplarının müəyyən olunmasına şərait yaradır.  

Rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsinin mövcud metodu 10 əlamət ilə 

qruplaşdırılıb. Böyük üstünlüklərinə baxmayaraq, əksər metodların çatışmazlıqları var.İlk 

öncə, bu metodlardan ən çox istifadə olunanları aşağıdakılarla məhduddur: göstəricilərin 

hesablanması çətinləşir, və hətta mümkünsüz olur, hər şeydən öncə bu sistemli statistik 

bazanın olmamasından irəli gəlir.  

İkincisi, metodların məzmunu, göstəricilərin hesablanması mürəkkəbliyi təcrübədə öz 

tətbiqini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.  

Rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi metodikasının araşdırılması prosesində 

obyektiv qiymətləndirməni rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətlədirilməsinin kompleks metodları 

– rəqabətqabiliyyətliliyin integral göstəricilərinin inkişafı sayəsində əldə etmək olar. Mövcud 

metod rəqabətqabiliyyətliliyi 2 mövqedə qiymətləndirməyə imkan verir: 

1. Maraq dairəsində olan müəssisənin müqayisəsi; 

2. Rəqabətqabiliyyətlilik reytinqi. 

Müəssisənin xarakterizə edən məhsula əsasən inteqral göstəricilərin istifadə olunması 

bazarın tələbatına uyğun olaraq, müəssisənin mövcud və öncəki fəaliyyətinin nəticələrini 

müqayisə edib, analiz etməyə imkan verir.  

Və sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, rəqabətqabiliyyətlilik emal – sənaye 

müəssisələrinin inkişafı üçün əsas meyarlardandır.  
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