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Xülasə. Məqalədə  reklam fəaliyyətinin səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi 

məsələləri araşdırılmışdır. Reklamın kommunikativ və iqtisadi 

səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsində istifadə edilən göstəricilər 

dəqiqləşdirilmiş  və onun iqtisadi səmərəliliyinin təyin olunmasının 

təkmilləşdirilməsinə dair  təkliflər verilmişdir. 

 

Açar sözlər: qida sənayesi, reklam fəaliyyəti, kommunikativ səmərəlilik, 
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Abstract. The paper analysis the issues to define 
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Резюме. В статье исследуются вопросы опре-

деления эффективности рекламной деятельнос-

ти. Уточнены показатели, использованные для 

определения коммуникативной и экономичес-

кой эффективности рекламы, а также даны  

предложения по совершенствованию методов 

определения ее экономической эффективности.  
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рекламная деятельность, коммуникативная 

эффективность, экономическая эффективность, 
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1. Giriş 

Qida sənayesi müəssisələrinin marketinq fəaliyyətində həmin müəssisələrin 

məhsullarının  reklamı önəmli yer tutur. Belə ki, məhsulları istehsal etməklə fəaliyyəti bitmiş 

hesab etmək olmaz və həmin məhsullara tələbin formalaşdırılması istiqamətində də 

məqsədyönlü işlər görülməlidir. Dünyada və daxili bazarda qida məhsullarına tələbin böyük 

olmasına və həmin məhsulların qiymətlərinin fasiləsiz yüksəlişinə baxmayaraq, sözügedən 

məhsulların satışını  reklamsız təsəvvür etmək mümkün deyil.  

Ölkəmizdə  qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlıq strukturlarının 

sayının getdikcə çoxalması və onlar arasında rəqabət mübarizəsinin kəskinləşməsi həmin 

strukturların marketinq fəaliyyətində reklam tədbirlərinin işlənib hazırlanmasını və həyata 

keçirilməsini qaçılmaz edir. 
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Reklamın həyata keçirilməsi vəsait tələb edən prosesdir. Həmin vəsait müqabilində 

müəssisənin bazar mövqeyinin  yaxşılaşmasına əmin olmaq  üçün reklamın səmərəliliyinin 

təhlil olunmasına ehtiyac yaranır. Əgər sərf olunan vəsait müqabilində müəssisənin satdığı 

məhsullarının həcmi, onun bazar payı artmırsa, eyni zamanda hədəf bazarında olan 

istehlakçıların və alıcıların müəssisə və onun məhsulları haqqında məlumatlılıq səviyyəsi 

yüksəlmirsə,  onda reklama vəsait ayrılmasının da heç bir əhəmiyyəti yoxdur və bu, nəinki 

müəssisənin bazar mövqeyinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmır, əksinə onun maliyyə 

vəziyyətinin pisləşməsilə nəticələnir. Ona görə də qida sənayesi müəssisəsinin reklam 

fəaliyyətinin səmərəliliyi vaxtaşırı təhlil edilməli və bu aspektdə həyata keçirilən tədbirlərin 

özünü doğruldub-doğrultmadığına aydınlıq gətirilməlidir. 

 

2. Reklam fəaliyyətinin kommunikativ səmərəliliyi 

Reklamın səmərəliliyinin təhlili məsələlərinə keçməmişdən öncə, qeyd etmək lazımdır 

ki, onun iki növünü – kommunikativ və iqtisadi səmərəlilik növlərini fərqləndirirlər. 

Marketinqə dair ədəbiyyatlarla tanışlıq göstərir ki, müəssisələrin əksəriyyəti reklamın 

kommunikativ səmərəliliyinin öyrənilməsinə daha çox fikir verir. Bu da təbiidir, çünki 

əslində,  reklamın iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsi  onun kommunikativ səmərəliliyinin 

təmin edilməsi  nəticəsində özünü göstərir. Belə ki, müəssisənin özü və onun məhsulları 

haqqında hədəf auditoriyasının məlumatlandırılmasından və həmin məlumatlandırmanın 

effekti müşahidə edildikdən sonra müəssisənin məhsullarının satışının artımına, onun bazar 

payının çoxalmasına və s. ümid etmək olar. Əks halda müəssisənin reklam fəaliyyətinin 

iqtisadi səmərəliliyinin təmin olunmasından danışmaq mümkün deyil. 

Müəssisələrin reklam fəaliyyətinin kommunikasiya effektinin  müəyyənləşdirilməsi  

üçün bir sıra parametrlərdən və yaxud meyarlardan istifadə edilə bilər. Onlara aşağıdakılar 

aiddir: təsiretmə; inandırma; informasiyalılıq və diaqnostika. 

Burada onu da qeyd edək ki, sadalanan parametrlər reklamın iqtisadi səmərəlilikdən 

kənar  meyarları adlanır. “Reklamın iqtisadi səmərəlilikdən kənar meyarları əsas etibarı ilə 

psixoloji xarakterə malikdir. Praktik təhlil göstərir ki, “məşhurluğun yüksəlməsi” və “ideal 

imicə yaxınlaşma” kimi məqsədlər daha çox izlənilir. Kommunikasiyanın ali məqsədi 

müştəriyə elə təsir etməkdir ki, o, alış zamanı reklam olunan məhsulu seçsin” [4, s.147]. 

Reklamın təsiretmə effektini aşkara çıxarmaq üçün onun başqa reklamlarla 

müqayisəsinə ehtiyac yaranır. Əslində bu halda reklamın müxtəlif variantları biri-birilə   

müqayisə edilir və bu zaman hansı variantın daha çox təsir gücünə malik olduğu 

müəyyənləşdirilir. Hansı reklamın təsir effekti daha güclüdürsə - daha doğrusu,  hansı reklam 

göstərildikdən sonra daha yaxşı xatırlanırsa,  həmin reklamın  məhsulun alınması baxımından 

daha sövqedici olduğu qəbul edilir. 

İnandırıcılıq reklamın kommunikasiya effektini xarakterizə edən parametrlərdən biri 

kimi müxtəlif üsullardan istifadə edilməklə öyrənilə bilər. Bu parametrin dəqiqləşdirilməsi 
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üçün reklam elanı getdikdən sonra istehlakçının və yaxud alıcının məhsulu alması ehtimalı 

tapılır və onun əmtəəni almağa nə dərəcədə hazır olduğu müəyyənləşdirilir. Bu ehtimal nə 

dərəcədə yüksəkdirsə, reklamın kommunikasiya effekti də bir o qədər çoxdur. 

Reklamın informasiyalılığını iki üsuldan istifadə etməklə müəyyənləşdirirlər. 

Onlardan birincisi səthi öyrənməklə qiymətləndirmə adlanır. Bu halda respondentlərə konkret 

qida məhsulunu qiymətləndirməyə imkan verən həmin məhsulun parametrləri izah edilir və 

onlar əsasında məhsulun qiymətləndirilməsi xahiş edilir; bu parametrlər əsasında 

respondentlər məhsulların müqayisəsini apara və hansı məhsula üstünlük verdiklərini 

müəyyənləşdirə bilirlər. İkinci üsulun tətbiqi açıq qiymətləndirməni nəzərdə tutur. Bu zaman 

məhsulların müqayisəsi üçün respondentə heç nə izah edilmir və ondan, sadəcə olaraq, reklam 

elanında gördüklərinə əsasən məhsulun qiymətləndirilməsi xahiş edilir. 

Diaqnostika parametri reklamın kommunikasiya effekti kimi onun müsbət və ya mənfi 

parametrini aşkara çıxarmağa imkan verir. Bu parametrin müəyyənləşdirilməsi zamanı 

müəyyən mənada reklamın özü qiymətləndirilir və respondentlərdən onun müsbət və mənfi 

cəhətlərinin  söylənilməsi xahiş edilir.  Məsələn, respondentə bu cür suallar  ünvanlana bilər: 

“Reklamın müsbət və yaxud mənfi cəhətləri haqqında nə deyə bilərsiniz?”, Reklamın hansı 

elementləri sizdə qıcıq doğurur? və s. Suallara alınan cavablar əsasında reklamın mənfi 

cəhətlərinin aradan götürülməsi və onun kommunikasiya effektinin yüksəldilməsinə imkan 

verə biləcək tədbirlərin işlənib hazırlanması və reallaşdırılması mümkün olur. 

Marketinqə dair ədəbiyyatlarla tanışlıq göstərir ki, reklamın kommunikasiya 

səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün çox müxtəlif meyarlardan istifadə edilə bilər. Bu 

sahədə tanınmış rus marketşünas alim Y.P. Qolubkov reklamın kommunikativ səmərəliliyinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün tanınma, reklamın xatırlanma “qabiliyyəti”, sövqetmə dərəcəsi və 

alıcı davranışına təsiretmə kimi meyarlardan istifadəni  məqsədəmüvafiq hesab edir.  

Sadalanan göstəricilərlə reklamın kommunikasiya səmərəliliyi haqqında müəyyən 

təsəvvür əldə etmək olur və burada onu da qeyd edək ki, bu  göstəricilər müəyyən mübahisə 

də doğura bilər. Belə ki, məsələn, reklamın tanınması onun xatırlanma qabiliyyətilə bilavasitə 

əlaqəlidir, lakin buna baxmayaraq, bu  aspektdə səmərəliliyin təhlili zamanı qeyd edilən  

göstəricilər əsasında hədəf bazarında olan istehlakçıların və alıcıların müəssisənin özü və 

onun məhsulu haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin nə dərəcədə dəyişdiyi haqqında müəyyən 

nəticə çıxarmaq olur.Bu baxımdan həmin göstəricilər reklam fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

aralıq göstəriciləri hesab edilir  və bu göstəricilərin səviyyəsinin yüksək olması onun (yəni 

reklamın) iqtisadi səmərəliliyinin  böyük ehtimalla yüksək olması deməkdir. 

Qida sənayesi müəssisələrinin məhsulunun reklamının tanınma göstəricisi 

respondentlərin həmin reklamı tanımasına əsaslanır. Bu  göstəricinin səviyyəsinə aydınlıq 

gətirilməsi  zamanı respondentlərə  bu və ya digər qida  məhsulunun reklamının   fraqmentləri 

nümayiş etdirilir və onlardan hansı məhsulun reklam edildiyi soruşulur. Reklamı görüb 

tanıyan respondentlərin sayının sorğuya cəlb edilmiş cəmi respondentlərin sayına nisbəti  

reklamın tanınma səviyyəsini xarakterizə edir. Bu parametrin və yaxud meyarın səviyyəsinin  
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müəyyənləşdirilməsi üçün həm də poçt vasitəsilə sorğulardan istifadə edilə bilər. Bu zaman 

respondentlərə məhsulun televiziya vasitəsilə reklamından götürülmüş hansısa “sıxılmış” 

ardıcıl kadrlar göndərilir və onlardan hansı məhsulun reklam edildiyinə dair sualların 

cavablandırılması xahiş edilir. Suallar isə anketlərdə əks etdirilməklə respondentlərin poçt  

ünvanına  göndərilir. Anketlərdəki suallara verilmiş cavabların təhlili nəticəsində reklamın 

respondentlər tərəfindən nə dərəcədə tanınmasına dair aydınlıq gətirilir. 

Tele və radio reklamının  kommunikasiya səmərəliliyinin meyarlarından biri kimi 

onun tanınmasını həm də aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar.  Respondentlərə on saniyə 

müddət ərzində reklam müraciətinin “sıxılmış” forması göstərilir və bu zaman həmin formada 

müəssisənin  və onun məhsulunun identifikasiya edilməsi  mümkün olmur. Belə şəkildə 

təqdim olunan reklam formasında respondentlərdən hansı məhsulun reklam edildiyi və reklam 

kompaniyasının hansı firma tərəfindən aparıldığı soruşula bilər. Bu məqsədlə respondentlərə 

aşağıdakı kimi konkret suallar da ünvanlana bilər: Reklam kompaniyası hansı  firmaya 

məxsusdur? Hansı qida məhsulunun reklamından söhbət gedir? və s. 

Çap nəşrlərində gedən reklamların tanınma dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi də 

onların oxucularının arasında sorğuların  aparılması yolu ilə mümkündür. Bu zaman aşağıdakı 

göstəricilərdən istifadə edilir: 

 qida məhsullarının reklamı çap olunduqdan sonra oxucuların müəyyən faizi reklam 

elanlarını gördüklərini xatırlayırlar; 

 oxucuların müəyyən faizi reklam olunan əmtəəyə, onun markasına və istehsalçısına 

diqqət yetirmişdir; 

 oxucuların müəyyən faizi reklam elanının yarıdan çoxunu oxumuşdur.   

Məlum olduğu kimi, reklamın tanınması bir sıra amillərdən asılıdır və  həmin amillərə 

aşağıdakıları aid etmək olar: reklam elanının ölçüləri, reklam elanında istifadə edilən rənglər, 

reklamın çap nəşrində yerləşdirilmə yeri, şriftlərin ölçüləri və s. Bu amilləri nəzərə alaraq,  

bəzi reklamvericilər reklamların tanınmasına onların təsirini də araşdırırlar və bu, sözügedən 

kommersiya tədbirinin səmərəliliyinin təmin edilməsi baxımından çox vacibdir. Qida sənayesi 

müəssisəsinin marketinq fəaliyyətində meydana çıxan problem həm də bu amillərlə bağlı ola 

bilər. Məsələn, qida  məhsulunun çap nəşrlərində gedən reklam elanlarının şriftinin lazımi 

böyüklükdə olmaması səbəbindən həmin reklamlarla tanış olanların sayının az olması 

müəssisənin satdığı məhsulların həcminin  marketinq planlarında təsbit olunmuş göstəricidən 

az olması ilə nəticələnə bilər. Onda bu hala uyğun müəssisənin marketinq probleminin həlli 

məqsədilə çap nəşrlərində gedən reklam elanlarının tədqiq olunmasına və onun 

kommunikasiya səmərəliliyinin təhlil edilməsinə ehtiyac yaranacaqdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, reklamın kommunikasiya səmərəliliyinin meyarlarından biri 

onun xatırlanma “qabiliyyəti”dir. Bu məqsədlə bir sıra göstəricilər müəyyənləşdirilmişdir və 

onlara əsaslanmaqla reklam kompaniyası başa çatdıqdan sonra reklamın vizual və mətn 
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elementlərini, qida məhsulunun markasını və reklamı xatırlayan oxucuların və müşahidələrin 

faizini müəyyənləşdirmək mümkün olur. 

Reklamın kommunikasiya səmərəliliyinin öyrənilməsi zamanı onun alıcı davranışına 

təsirinin öyrənilməsin də mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Bu kommersiya 

tədbirinin alıcı davranışına təsirinin öyrənilməsinə nail olmaq  üçün iki qrup – testləşdirilən 

və nəzarət qrupları formalaşdırılır.  Bu qrupların formalaşdırılmasına mağazada da nail olmaq 

olar. Bundan sonra testləşdirilən qrupun üzvlərinə  beş televiziya / radiokommersiya  reklam 

nümayiş etdirilir və bundan sonra bu qrupun üzvlərinə reklamın qiymətləndirilməsinə dair 

sualları özündə ehtiva edən anketlər paylanılır. Hər iki qrupun üzvlərinə kodlar verilir, 

testləşdirilən əmtəə markası da daxil olmaqla kuponlar paylanılır. Bu kuponları yaxınlıqda 

yerləşən mağazaların birində məhsulların alınması zamanı təqdim etməklə qiymətdə müəyyən 

güzəştlərə nail olmaq olar. Testləşdirilən qrupda məhsulu alanların sayını həmin qrupda 

olanların sayına bölürlər. Bu göstərici nəzarət qrupu üzrə də çıxarılır. Bundan sonra 

göstəricilərin ədədi qiymətləri müqayisə edilir. Əgər testləşdirilən qrupda məhsulları alanların 

faizlə ifadəsi nəzarət qrupunda məhsulları alanların faizlə ifadəsindən böyükdürsə, bu,  o 

deməkdir ki, reklamın alıcı davranışına təsiri var və onun kommunikasiya səmərəliliyi özünü 

göstərir.    

Reklamın  kommunikasiya səmərəliliyinin öyrənilməsi prosesində  zamandan asılı 

olaraq, istehlakçıların və alıcıların ona (yəni reklam kompaniyasına)  reaksiyasının 

dəyişməsinin izlənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə seçmə metodu 

əsasında məqsəd auditoriyasının  müəyyən sayda üzvləri formalaşdırılır və onlar sorğuya cəlb 

edilirlər. Sorğu əsasında reklam kompaniyasının nəticələrini yenidən qiymətləndirmək, onun 

özünü doğruldub-doğrultmamasını  aşkara çıxarmaq mümkün olur. Bu tədqiqatlar vasitəsilə 

bütövlükdə reklam müraciətinin, eyni zamanda onun ayrı-ayrı elementlərinin (reklam olunan 

əmtəənin markasının, markanın imicinin və reytinqinin və s.) məqsəd auditoriyasının üzvləri 

tərəfindən qəbul edilib-edilmədiyinə aydınlıq gətirilir.   

 

3. Reklam fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi 

Qida sənayesi müəssisələrində məhsulların reklamı nəticəsində  onun gəliri artmalıdır 

və bu artım xərclər tələb edir. Reklam gəliri ilə onun həyata keçirilməsinə çəkilən məsrəflər 

arasında fərq isə reklam nəticəsində əldə edilən effekti göstərir. Bu effektin 

müəyyənləşdirilməsi heç də asan olmur. Bu, birincisi,  onunla əlaqədardır ki. müəssisənin 

gəlirlərinin artımında reklam çox güclü təsir vasitəsi olsa da,  onun məbləğinə başqa 

marketinq alətləri də  təsir edir; ona görə də sırf reklam hesabına müəssisənin gəlirinin hansı 

hissəsinin artımının müəyyən edilməsi zərurəti yaranır ki, bunun da müəyyənləşdirilməsi 

əlavə səylər tələb edir;  ikincisi, onu qeyd etmək lazımdır ki, reklamın müəssisənin  satdığı 

məhsulların həcminə  və onun mənfəətinin artımına təsirinin müəyyənləşdirilməsi zamanı 

gələcəkdə yaddaşlarda qalan reklam təsirlərinin effektinin ölçülməsi ilə bağlı problem 

meydana çıxır; belə ki, reklam elanını bu gün görən, lakin  məhsul alışlarını reklamın iqtisadi 
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səmərəliliyinin təyin edilməsi anından sonra edən istehlakçılar və alıcılar hesabına nə qədər 

effektin əldə edilməsi ölçülməmiş qalır, halbuki həmin effekt reklam hesabına əldə edilən 

effekt hesab edilir; üçüncüsü, reklam kompaniyasının həyata keçirildiyi dövrdə bir neçə 

strategiya reallaşdırıla bilər və onların hər biri hesabına aydın məsələdir ki, müəyyən effektlər 

əldə edilir, həmin effektlərin biri-birindən ayrılması kifayət qədər çətin məsələdir; bu da 

reklam fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı çətinliklər törədən 

amillərdən hesab edilir; dördüncüsü, reklam kompaniyasının başlaması ilə satışın həcminin 

həmin andaca artması üst-üstə düşmür, daha doğrusu, reklamın təsir effekti özünü müəyyən 

müddətdən sonra göstərir; başqa bir tərəfdən,  reklamların dayandırılması ilə satışın həcminin 

artımının dayanması da eyni zamanda özünü göstərmir və reklamın təsirləri özünü sonrakı 

dövrlərdə də göstərir; belə olan hallarda reklamın sonrakı dövrlərdə  öz təsirini göstərən 

effektinin ölçülməsinə ehtiyac yaranır, bu da reklamın iqtisadi səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsini çətinləşdirir; beşincisi,   müxtəlif məhsullar istehsal edən müəssisələrin 

reklamı nəinki reklam edilən məhsulun satışının artımına, eyni zamanda həmin məhsulla 

yanaşı satıla bilən başqa məhsullara da tələbin yüksəlişinə gətirib çıxara bilər; deməli, bu 

halda da reklamın təsiri ilə əlaqədar ölçülməmiş və yaxud başqa sözlə desək, 

qiymətləndirilməmiş effektlər qalacaq; nəhayət, satışın həcminin artımı istehsalda və 

bölüşdürmədə məsrəflərin strukturunun dəyişməsinə gətirib çıxara bilər və bununla əlaqədar,  

reklam hesabına əldə edilən effekt də dəyişəcəkdir.  

Yuxarıda sadalananlardan belə qənaətə gələ bilərik ki, bütün hallarda reklamın iqtisadi 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə təqribiliklər xasdır. Ona görə də  sözügedən fəaliyyətin  

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı həmin təqribiliklərin azaldılmasına  fikir verilməli 

və bu məqsədlə  daha adekvat qiymətləndirmə metodu seçilməlidir. “Reklamın effekti onun 

reklamverici firmaların satışının həcminə, gəlirlərinin səviyyəsinə və fəaliyyətinin başqa 

göstəricilərinə təsirinin nəticəsidir. Tam ölçülməsi mümkün olmayan bu effektin həcmi  

reklama məsrəflərin özünü doğrultduğunu göstərir. Onun dəqiq müəyyənləşdirilməsi praktik 

olaraq mümkün deyil, lakin təqribi də olsa qiymətləndirmələr  bu effektin trillion dollarla 

ölçülə bilən  çox böyük ölçüdə  olmasından danışmağa imkan verir” [3, s.141]. 

Reklamın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodlarına gəldikdə qeyd edək 

ki, bu məqsədlə iki metoddan – analitik və eksperiment metodundan istifadə edilə bilər. Bu 

metodlardan birincisinin tətbiqi zamanı satışın həcmi,  müəssisənin bazar payı və s. 

göstəricilər  ilə reklama çəkilən məsrəflər arasında asılılığın korrelyasiya – reqressiya təhlili 

aparılır və həmin asılılığın analitik ifadəsi alınır. Eksperiment metodunun tətbiqi zamanı isə  

iki bazar götürülür və bu bazarlardan biri sınaq bazarı və yaxud testləşdirilən bazar adlanır və 

həmin bazarda olan istehlakçıların və alıcıların davranışına reklam elanları vasitəsilə təsirlər 

göstərilir. O biri bazara isə reklam elanları  ilə təsir göstərilmir və bu bazar nəzarət bazarı 

adlanır. Hər iki bazar üzrə məhsulların satışının həcmi müqayisə edilməklə,  reklam 

elanlarının nə dərəcədə səmərəli olması haqqında qənaətə gəlmək olur.  
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Dediklərimizi ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, reklamın iqtisadi 

səmərəliliyinin təyin edilməsi bu və ya digər dərəcədə dəqiqliklə mümkündür.  

Müəssisələrdə reklam kompaniyasının iqtisadi səmərəliliyinin təyin edilməsinə  həm 

də aşağıdakı mərhələlər ardıcıllığı şəklində yanaşmaq olar. 

1. Reklam kompaniyasında istifadə edilən reklam növlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

2. Reklam kompaniyasının təqvim planlarının tərtibi. 

3. Reklama xərclər “axınının” müəyyənləşdirilməsi və reklam kompaniyasının 

planının təshih edilməsi. 

4. Reklamın təsiri nəticəsində formalaşan əlavə satışların həcminin 

müəyyənləşdirilməsi. 

5. Reklam kompaniyası həyata keçirildikdən sonra onun iqtisadi səmərəliliyinin 

müəyyən edilməsi.  

N addımdan ibarət reklam kompaniyasını təsəvvür edək və onun  iqtisadi 

səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsinə baxaq. Bu zaman sistemin vəziyyətini xarakterizə 

edən iki göstəricidən –reklama çəkilən xərclər və satışın həcmi göstəricisindən istifadə edək.  

Fərz edək ki, reklam kompaniyasının k addımında  satışın həcmi 𝑌𝑘 ,   həmin addımda 

reklama çəkilən xərclərin məbləği isə 𝐶𝑘  –ya bərabərdir. Onda reklam hesabına əldə edilən 

effekti aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar: 

∆𝑌𝑘 = 𝑌𝑘 − 𝑌0, 

Burada 𝑌0 −  baza səviyyəsini göstərən sıfırıncı reklam addımında  satışın həcmini  

xarakterizə edir. 

∆𝑌𝑘 − k addımında  reklam hesabına əldə edilən effektdir. 

Reklam hesabına əldə edilən ümumi iqtisadi effekt reklam kompaniyası dövründə hər 

addımdan sonra əldə edilən effektlərin cəmi kimi müəyyənləşdirilir və aşağıdakı kimi 

hesablanır 

E= ∆𝑌𝑘 ,
𝑛
𝑘=1  

Biz burada ümumi iqtisadi effektin əsas etibarı ilə reklam hesabına  əldə edildiyini 

fərz edir  və marketinqin kommunikasiya sisteminin başqa elementlərinin təsirini sərf nəzər 

edirik. Reklam kompaniyasına sərf edilən xərclər isə reklama ümumi xərcləri əmələ gətirir və 

aşağıdakı kimi hesablanır: 

𝐶 = 𝐶𝑘

𝑁

𝑘=1

, 

Burada C – reklama çəkilən məcmuu xərclərdir (reklam büdcəsidir). 

Onda reklamın ümumi iqtisadi səmərəliliyi aşağıdakı kimi hesablana bilər 

S=𝐸 𝐶  . 

Reklamın iqtisadi səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilərdən biri kimi onun 

hesabına satışdan əldə edilən gəlirin dəyişməsi aşağıdakı kimi hesablana bilər 

𝐹1 =
𝐸1

𝐶
 . 
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Burada 𝐸1 = 𝑌𝑓 − 𝑌0
𝑓

,𝐸1 −  reklam kompaniyasının iqtisadi effektinin müqayisəvi 

göstəricisidir, daha döğrusu,  reklam hesabına satışdan əldə edilən gəlirin  məbləğidir, 

𝑌0
𝑓
− reklamdan əvvəlki dövrdə  məhsulların satışından daxil olan vəsaitin məbləğidir, 

𝑌𝑓 − reklam kompaniyasından sonra (müqayisəni aparmaq üçün dövrlərin uzunluğu 

biri-birinə bərabər götürülür) satışdan daxil olan vəsaitin məbləğidir. 

Yuxarıda nəzərdən keçirilən göstərici reklama çəkilən xərclərin müqabilində firmanın  

dövriyyəsinin nə qədər artdığını göstərir. 

Qeyd edək ki, reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məhdud reklam büdcəsi 

çərçivəsində baş verir və müəssisənin marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyini xarakterizə edən 

göstəricilərin səviyyəsinin yüksəlişi də həmin büdcə vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi 

müqabilində özünü göstərir 

C≤Cmax 

Burada Cmax - reklam kompaniyasının həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 

büdcə vəsaitinin məbləğidir. 

Azərbaycanın qida sənayesində  fəaliyyət göstərən müəssisələr sırasında da 

məhsullarına tələb formalaşdırmaq və bazarda  arzu etdikləri yerdə qərarlaşmaq üçün reklam 

fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr vardır. Bu müəssisələrdən biri  bazara müxtəlif şirələr 

və şərab məhsulları  təklif edən “Az-Granata” müəssisəsidir. Bu müəssisənin müxtəlif 

şirələrin və şərab məhsullarının satışından əldə etdiyi gəlir və həmin məhsulların reklamına 

sərf etdiyi məsrəflər, eyni zamanda reklama çəkilən xərclərin satışın həcmində payı  aşağıdakı 

cədvəldə əks etdirilmişdir. 

 

Cədvəl 1. “Az-Granata” müəssisəsində məhsul satışının həcminin və 

 reklama çəkilən xərclərin dinamikası 

İllər Satışın həcmi, min manat Reklama çəkilən xərclər, 

min manat 

Reklama çəkilən 

xərclərin satışın 

həcmində payı, % 

2012 6552,2 150,8 2,3 

2013 8644,1 232,1 2,7 

2014 10433,0 180,1 1,7 

2015 13221,0 125,3 0,9 

2016 19549,2 259,4 1,3 

2017 25384,4 288,8 1,1 

 

Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, “Az-Granata” müəssisəsinin 

məhsullarının satışından daxil olan vəsaitin məbləğində bu müəssisənin reklama çəkdiyi 

xərclərin payı azalmaqda davam etmişdir. Baxılan illərdə müəssisənin məhsul satışının həcmi 

ilə həmin məhsulların reklamına çəkilən xərclər arasında xətti əlaqə mövcud olmuş  və həmin 
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əlaqənin ifadəsi aşağıdakı şəkildə əks etdirilmişdir. R
2 

- ın 0,5217-ə bərabər olması o 

deməkdir ki, müəssisənin məhsullarının satışında reklamın rolu 52,17 %-ə bərabərdir. 

 

 

 

Şəkil 1. Satışın həcminin reklama çəkilən xərclərdən asılılığı 

 

Aparılan təhlildən göründüyü kimi “Az-Granata”nın reklam fəaliyyətinin iqtisadi 

səmərəliliyi elə də yuxarı deyil və bu, fikrimizcə, reklam elanlarının hədəf auditoriyası üzrə 

kommunikativ səmərəliliyinin aşağı olması ilə əlaqədardır.  

Reklam kompaniyasının həyata keçirilməsi nəticəsində satışın həcminin artımının 

proqnozlaşdırılması məsələlərinin həllinə də baxıla bilər və bunun üçün Koyk tərəfindən 

işlənib hazırlanmış  dinamik modeldən istifadə edilir. Bu modelə görə reklam tədbirlərinin 

satışın həcminin artımına təsiri müəyyən gecikmələrlə özünü göstərir və  sözügedən 

tədbirlərin dayandırılması ilə onun təsir effektləri də həmin anda dayanmır və öz təsirini 

müəyyən müddət gələcək dövrlərdə də göstərir. Bu model aşağıdakı şəkilə malikdir: 

Yt= a + bUt + cYt-1 , 

Burada Yt – t dövründə məhsulların satışının həcmidir; 

Ut – t dövründə reklam kompaniyasının həyata keçirilməsinə çəkilən məsrəflərdir; 

c -  keçmiş dövrlərdə reklama çəkilmiş məsrəflərin orta çəkili kəmiyyətidir ; 

Yt-1 – (t-1)  dövründə  reallaşdırılan məhsulların həcminin artımıdır. 

Statistik məlumatların mövcudluğu şəraitində bu modelin qurulması və onun həlli 

məqsədilə tətbiqi proqram paketlərindən istifadə edilməsi elə də çətinlik törətmir. 

Modelləşdirmə nəticəsində əldə edilən məlumatlar daha yaxşı effektlərin və yaxud nəticələrin 

əldə edilməsi üçün reklam  kompaniyası üzrə zəruri təshihedici xarakterli tədbirlərin işlənib 

hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə imkan verir.   

Nəticə. Reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı kompleks göstəricilərdən 

istifadə edilməlidir. Müəssisələrdə sözügedən fəaliyyətin qiymətləndirilməsi zamanı həm 

y = 0,006x + 115,8
R² = 0,521
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kommunikativ, həm də iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin səviyyəsinin öyrənilməsinə 

çalışılmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, reklam fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi onun 

kommunikativ səmərəliliyinin  təsiri nəticəsində formalaşır və bu baxımdan hədəf  bazarı və 

ümumiyyətlə, geniş ictimaiyyətlə səmərəli kommunikasiya əlaqələrinin qurulması iqtisadi 

səmərəliliyin zəruri səviyyədə təmin edilməsi üçün çox vacibdir. Reklam fəaliyyətinin iqtisadi 

səmərəliliyinin təyin edilməsi üçün isə təqribiliklərdən qurtarmaq üçün daha adekvat 

qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilməlidir. 
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