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 Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Bazar münasibətləri sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsini və sağlam

rəqabət mühitinin formalaşmasını zəruri edir. Bu baxımdam sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırıl-
masında dünya təcrübəsindən istifadə edilməsi aktual məsələdir. Bu məqsədlə məqalədə sahibkarlıq
fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə edilməsi üçün xarici alimlərin apardığı elmi araşdırmalar tədqiq
edilir.

Tədqiqatın metodologiyası - Dayanıqlı və davamlı sahibkarlıq mühitinin formalaşmasının yeni
metod və mexanizmləri nəzəri baxımdan təhlil edilir.

Tədqiqatın nəticələri - Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli tənzimlənməsi ölkəmizin rəqabət
qabiliyyətliyinin yüksəlməsinə və onun dünya ölkələrinə inteqrasiyasına gətirib çıxarar.

Açar sözləri: sahibkarlıq, milli gəlir, rəqabət, innovasiya, idarəetmə, iqisadi inkişaf.

GİRİŞ
Araşdırmalar göstərir ki, dünya ölkələrinin

iqtisadiyyatında rəqabət və rəqabətqabiliy-
yətlilik   sosial-iqtisadi sistemlərin mühüm
atributları hesab olunur. Rəqabət bütün dünya
sivilizasiyalarına və dövlətlərinə müxtəlif
dərəcədə xas olmuşdur [1,4]. Ona görə də
iqtisadi nəzəriyyədə rəqabətin rolu və yeri
haqqında tədqiqatlar hər zaman xüsusilə də
indiki dövrün reallıqları şəraitində açıq siyasi-
iqtisadi və sahələrarası xarakter daşıyır. Eyni
zamanda müasir iqtisadiyyatda rəqabət
mühitinin formalaşdırılması ölkəmiz  üçün
real praktiki əhəmiyyətə malikdir. Ona görə
də dünya təcrübəsində rəqabət münasi-
bətlərinə elmi-nəzəri yanaşmaların öyrənilmə-
si və tədbiqi aktual məsələdir.

Rəqabət münasibətlərinə metodoloji
yanaşmalar

Rəqabətin təsərrüfat praktikasına aid
yuxarıda qeyd olunan tədqiqat problemlərinin
öyrənilməsi zamanı "rəqabət" anlayışına iki
başlıca fəlsəfi-metodoloji yanaşmaların möv-
cud olduğu  aydın olur. Bu metodologiyada
neonominalist və neorealist yanaşmaların
köklərini görmək mümkündür. Nominalizm
və realizm ümumi və xüsusi haqqında mü-
bahisələrin aparıldığı orta əsrin nəzəriyyə ənə-
nəsidir. Hər bir iqtisadçıya yaxşı məlum olan

Foma Akvinskinin də olduğu realizm
nümayəndələri hesab edirdilər ki, ümumi
anlayışlar xüsusi anlayışlardan və onların
insan tərəfindən dərkindən asılı olmayaraq,
obyektiv şəkildə mövcud olur. Realistlər ümu-
mi anlayışları  sərbəst şəkildə mövcud olan
obyektiv reallıqlara çevirir. Belə ki, anlayış
daha ümumi olduqca onun xüsusi məfhum
qismində mövcudluğu daha real olur. Ümumi
ideyalar xüsusi empirik mövcudluğu qabaq-
layır və bu zaman konseptual olaraq dərk
edilə bilən xarakteristikaların birləşməsi kimi
nəzərdən keçirilən ayrıca bir anlayış xalis
şəkildə hər bir xarakteristikanı müəyyənləş-
dirən aktların nəticələrinin birləşdiyi ikinci
dərəcəli konstruksiya hesab olunur.

Rəqabət nəzəriyyələrinin başlıca nümayən-
dələri  olan  T.  Qobbs,  C.  Lokk  və  D.  Yum
qeyd edirdilər ki, obyektiv şəkildə ayrıca
mövcud olan məfhumlar ümumi ideyaları qa-
baqlayır.  Nəzəriyyələşdirmənin nominalist
ənənəsi dünyanı anlayışların məcmusu kimi
deyil, bu və ya digər formada təsvir  və şərh
edilə bilən xüsusi məfhum və anlayışların
məcmusu kimi təsvir edir. Verilmiş konsepsi-
yanın adında olan latın sözü "nomen" onu
ifadə edir ki, adlar anlayışlardan asılı olma-
yaraq müstəqil şəkildə mövcud ola bilmə-
diyinə görə, onlar hər bir şəraitə uyğunlaşa
bilir. Nominalizm həm də onu nəzərdə tutur
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ki, insan yalnız bilavasitə xüsusi məfhumları
dərk  edə bilir.  C.  Lokk hesab  edirdi  ki,  möv-
cud olan hər şey xüsusidir, lakin insanlar bir
çox təfsilatlara aid edilə bilən ümumi ideyanı
formalaşdıra bilər, lakin bu zaman yeni addan
başqa heç bir yeni şey yaradılmır [2,5].

Tədqiqat mövzusunun genişlənməsindən,
yeni bilik sahələrinin yaranmasından  asılı
olaraq nominalizm və  realizm neonomina-
lizm və neorealizmə çevrildi. Müasir neono-
minalistlər həyata keçirməyi nəzərdə tutduq-
ları mücərrəd formalar - planlar və sxemləri
üstün tutan neorealistlərdən fərqli olaraq, artıq
mövcud olan şeyləri şərh və izah edir, onlar
ağıl tərəfindən yaradılan formaları deyil,
şeyləri dərk edir.

Neonominalistlər təsərrüfat həyatında döv-
lətin bazarın "görünməz əl"inin kortəbii idarə-
etmə sisteminə tamamilə qarışmamaq prinsi-
pini üstün tutaraq, iqtisadiyyatın kortəbii qüv-
vələrinin fəaliyyətinə əsaslanırlar. Neonomi-
nalistlər rəqabəti iqtisadiyyatın bazar tipinin
kortəbii şəkildə formalaşan atributu kimi
nəzərdən keçirirlər. Neonominalizmin başlıca
ontoloji dayaq nöqtəsi tədqiqi zamanı
fikirlərin plüralizminin vacib hesab olunduğu
"təbii-tarixi proses" konsepsiyası hesab olu-
nur, çünki tədqiqat obyektinin fundamental
çətinliyi ayrıca tədiqatçıya düzgün fikir for-
malaşdırmağa imkan vermir. Təbii-tarixi pro-
sesin kortəbiiliyi və dayanıqsız inkişafı dövlət
müdaxiləsini nəzərdə tutur və şərtləndirir.
Neonominalistlərin nöqteyi-nəzərindən iqtisa-
diyyatın dövlət tənzimləməsi iqtisadi azadlığı
məhdudlaşdıran özbaşınalıq çarlığına çevrilir,
ya da hadisələrin təbii gedişatını pozan "plan-
laşdırılan xaos"a çevrilir. Rəqabət proses-
lərinin gedişatına məqsədyönlü təsirə imkan
verməyib və yalnız onu şərh edən neono-
minalistlər kortəbii bazar qüvvələrinin təsirinə
uyğunlaşmağı vacib hesab edirlər, çünki
yalnız bu halda insanın ən şüürlu və rasional
seçiminə nail olunur. Belə ki, neonominalist
L. Mizes öz-özünə əmələ gələn bazar intiza-
mının  üstünlüklərini təsvir edərək, A. Smit
tərəfindən elmə gətirilmiş xüsusi bazarlar sis-
teminin rasional qiymətləri yaratmasını və fər-
di planları koordinasiya etməsini ifadə edən
"təbii azadlıq sistemi" anlayışından istifadə

edir. Bununla Mizes göstərir ki, kortəbiilik
dövlət məcburiyyətindən fərqli olaraq, zəriflik
və azadlığa meyl etməsi hesabına daha etik və
hətta estetik görsənir. Lakin hansı yollarla da-
ha zəif rəqiblər üzərində üstünlük əldə etmə-
sindən asılı olmayaraq,"təbii azadlıq siste-
mi"nin kortəbiiliyi  güclünün özbaşına hökmr-
anlığına asanlıqla çevrilə biləcəyini unut-
mamaq lazımdır.

 Bundan başqa, neonominalist konsepsiyası
kontekstində rəqabət cəmiyyətin proqressiv
inkişafını təmin edən qüvvə rolunda çıxış edir,
çünki F. Xayekin fikrincə, rəqabət dövlət
müdaxiləsi olduğu zaman nail oluna bilməyən
xüsusi şəraiti yaradır. Xayek rəqabətin "açılış
proseduru" kimi mühüm xüsusiyyətini qeyd
edir:" Rəqabət əgər rəqabətin nəticələri
əvvəlcədən müəyyənləşdirilə bilən olsaydı,
bizim ehtiyacında olmadığımız açılış prosedu-
runu  təmin  edən  zaman  dəyərli  olur".  Məhz
rəqabətin təşviqedici funksiyası firmaları
əmtə-ələrin və xidmətlərin istehsalı sahəsində
aktiv cəhdlər göstərməyə sövq edir [3,6].

Neorealist konsepsiyası çərçivəsində ideya-
lar, ideallar hər şeyin, onların xüsusiy-
yətlərinin və münasibətlərinin həqiqi səbəbi
və eyni zamanda məqsədi hesab olunur.
Neorealistlər hesab edir ki, məfhumlar və pro-
seslər anlayışların yenidən təqdimatıdır və bu-
na uyğun olaraq rəqabət hansısa ideal sub-
stansiyanı həyata keçirən dərk edilə bilən
proses  kimi  çıxış edir.  Buna  görə də ne-
orealistlər ictimai həyatın müxtəlif sferalarına
münasibətdə dərk edilən hərəkətlərin hansı rol
oynadıqlarına nəzər yetirirlər. Buradan döv-
lətin rəqabət institutlarının və rəqabət mühi-
tinin yaradılmasına aktiv müdaxiləsi irəli gə-
lir, yəni problemlərin mərkəzində rəqabətin
subyektiv amilləri meydana çıxır. Bununla be-
lə müəyyən planların şüurlu sıraya düzülməsi
reallığın təcrübədən asılı olmayan qurulması
əsasında baş verir.

Rəqabətin neorealist konsepsiyası öz rəqa-
bət institutlarının, qanunverici aktların yara-
dılmasını nəzərdə tutur ki, bunlar vasitəsilə
rəqabətin necə olması, nəyin rəqabətə məruz
qalması, hansı institutların rəqabət gedişinə
nəzarət etməsi və həyata keçirməsi müəyyən
olunur. Neorealizm daha çox dövlətin öz
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iqtisadi sistemini necə qurması haqqında təli-
mat formasını alır.

Neorealist yanaşma üçün həmçinin müxtə-
lif rəqabət modellərinin işlənib-hazırlanması
xarakterikdir: tam və natamam, qiymət və
qeyri-qiymət, vicdanlı və vicdansız və s.

Rəqabətin tədqiqi zamanı neonominalizm
və neorealizmin fəlsəfi-metodoloji ənənələri
iqtisadi nəzəriyyə çərçivəsində iki başlıca
yanaşmada - struktur və davranış yanaşma-
sında öz əksini tapdı. Bəzi müəlliflər rəqa-
bətin çoxlu sayda metodoloji yanaşmalarını
ayırırlar. Məsələn, Y. V. Taranuxa yuxarıda
qeyd olunan yanaşmalarla yanaşı rəqabətin
sahibkar, funksional, təkamül, marksist (təkrar
istehsal) izahını verir.  Eyni zamanda o struk-
tur yanaşmanı "statik rəqabət" anlayışına mü-
vafiq olduğunu qeyd etdiyi halda, "dinamik
rəqabət" anlayışı çərçivəsində struktur
yanaşmadan başqa hər şeyi birləşdirir. Veril-
miş ümumiləşdirmələr göstərir ki, müxtəlif
müəlliflərin bəzi dünyagörüşü çalarlarının
kasadlaşmasına baxmayaraq, verilmiş məqalə
çərçivəsində bizim tərəfimizdən təklif edilən
ikitərəfli yanaşma bütövlükdə nəzəri iqtisadi
elmlər çərçivəsində rəqabətə  bütün baxış
spektrlərinin mahiyyətini düzgün əks etdirir.
Neonominalizm və neorealizm rəqabətin
struktur-statik və davranış-dinamik metodo-
logiyası çərçivəsində birləşdirilmişdir.

Rəqabət münasibətlərinə yanaşmada
neoklassik nəzəriyyə

İqtisadi elmin əsas istiqaməti olan müasir
neoklassik nəzəriyyə rəqabət məsələlərində
əsas diqqətini şirkətlərin fəaliyyətini bazar
strukturları çərçivəsində (formal-riyazi qarşı-
lıqlı təsir aspektlərinin açılmasına yönəldən
struktur yanaşma çərçivəsində)  öyrənilməsinə
yönəldir. Məlumdur ki, bütün bazar struktur-
ları formal tip xarakteristikaları yığımından
asılı olaraq tam və natamam rəqabət bazar-
larına bölünür.  Bu zaman tam rəqabət bazarı
təsərrüfat sferasında kollektiv insan şüurunun
yaradıcısı qismində bazar iqtisadiyyatının el-
mi münasibətdə mükəmməl iqtisadi sistem ki-
mi missiyasını ideal yerinə gətirən mücərrəd
model konstruksiyası rolunu oynayır. Dünya-
nın ümumi rəqabət mənzərəsinin elmi

cəlbediciliyi L.Valrasın ümumi iqtisadi
tarazılıq nəzəriyyəsinin (İTN) neoklassikanın
intellektual zirvəsi kimi tanınmasından sonra
tamamilə dini doqmaya çevrildi. Onun
normativ-qiymət metodologiyasından azad
olan və formal-riyazi baxış nöqtəsindən
bazarların qüsursuz fəaliyyət mexanizmlərini
aşkar edən ciddi elmi pozitiv iqtisadi
nəzəriyyə yaratmaq istəyi çoxlu sayda
pərəstişkarlar qazandı. Hətta  texniki tərəqqi
və rifahın artması üçün tam rəqabət
bazarlarının aydın praktiki səmərəsizliyini
sübut edən Y. Şumpeter və E. Çemberlin kimi
dahi adlar tam rəqabət tərəfdarlarını   sarsıda
bilmədi.  Bütün aşkar tarixi faktlar, siyasi-
iqtisadi maraqlar, iqtisadiyyatın dövlət idarə
edilməsinin incə mexanizmləri, geosiyasi
hiylələr və s. kimi formal -riyazi modellər
üçün əlverişsiz ifrat mücərrəd modellərin
ciddi quruluşu zamanı "lazımsız hissələr"
kimi kənara atılır.

Məhz buna görə rəqabətin təhlilində
davranış yanaşması rəqabəti bilavasitə qarşı
duran firmaların yarışması, mübarizəsi kimi
nəzərdən keçirir. Rəqabətin empirik
xüsusiyyətləri mücərrəd modellərin qurulması
və bundan başqa ali iqtisadi elmin həqiqi
predmeti olan bazarın ümumi tarazılıq
qanunlarının xalis  məntiqi faydasını aşkara
çıxartmaq üçün faydasızdır.  Buna görə də bu
davranış rəqabətini yüksək nəzəri statusa
namizəd olmayan marketinq və digər
"fənnlər" öyrənir.

Elə fərz olunur ki, verilmiş baxış nöqtəsi
həqiqətə, təbii qaydaya və dünyanın elmi
mənzərəsinə uyğundur. Lakin, burada iqtisad
elminin məşhur neoklassik paradiqmasının
necə formalaşmasını, onun yaranmasının on-
toloji və qnoseoloji ilkin şərtlərini yada sal-
maq lazımdır. Məlumdur ki, bu paradiqmanın
baza dəyərlər sistemi o vaxtın ən "qabaqcıl"
elmi - mexanikanın çiçəklənməsinin müasiri
olan A. Smit tərəfindən qoyulmuşdur.  Baza-
rın "görünməz əli"nin mahiyyətinə görə
transsendental mexanizmi dünyanın ilahi
qanunları, ilahi "mexanika" ilə rastlaşdıqlarını
iddia edən A. Smit və onun ardıcıllarında
yalnız əlavə inam yaradırdı [1,6].
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Ona görə də A. Smit hər şeydən əvvəl onun
tərəfindən rasional deyil, hissiyyatlı qəbul
edilən  rəqabətin mahiyyətini ahəngli məntiqi
sübutlar sistemini formalaşdırmağa can atmır-
dı. Adi adamlara İlahi qüvvəni  dərk etmək
mümkün olmadığına görə ilahiyyatçıların
Müqəddəs Kitabdan elm yaratmaq fikrində
olmadıqları kimi dahi klassik rəqabət haqqın-
da elm yaratmağa çalışmırdı. "Alim öz mü-
asirləri ilə insanların davranışını təyin edən
daimi, dəyişməz qanunların olduğuna inamı
paylaşırdı. Məhz fərdlərin sosial varlığının  bu
ümumi prinsipləri A. Smitdə uzaqgörənlik
mahiyyətini əldə edir".

"Xalqların sərvəti" əsərinin səhifələrində
səpələnmiş şəkildə tam rəqabət  üçün lazım
olan şərtlər qrupu nəzərdən keçirilir. Lakin,
onları görmək elə də asan deyil, çünki onlar,
bir qayda olaraq, zəif və aşkar olmayan
şəkildə ifadə olunmuşdur və yalnız qismən
fərz olunurlar. A.Smitin fərziyyələrini şərh
etməyi öz üzərinə götürən C. Stiqlerə əsasən
"Xalqların sərvəti"ndə onların sayını qeyd
etmişdir:

1. "Rəqiblər razılaşma yolu ilə deyil,
müstəqil şəkildə hərəkət etməlidirlər";

2. Potensial və ya cari rəqiblərin sayı
fövqəladə gedişləri istisna etmək üçün kifayət
qədər olmalıdır;

3. İqtisadi vahidlər müxtəlif imkanlar
haqqında müvafiq biliyə sahib olmalıdırlar;

4. Bu biliyə uyğun olaraq hərəkət etmək
üçün azadlıq (sosial məhdudiyyətlərdən)
olmalıdır;

5. Resurs axınının istiqaməti və həcminin
sahiblərin istəklərinə cavab verməsi üçün
kifayət qədər vaxt lazımdır".

Beləliklə, rəqabətə münasibətdə A. Smitin
neonominalizmi tamamilə aydın ifadə
olunmuşdur.

K. Marksın rəqabət məsələsinə maddi-
dialektik yanaşması mahiyyətcə rəqabət
mübarizəsinin mexanizmini və nəticəsini
dəyişikliksiz qoyaraq yalnız Smitin ilahi təbii
qayda ideyasını sinfi maraqlar ideyası ilə
əvəzlədi. Bundan başqa, K. Marksın elmi
sistemində tam  rəqabət ideyası A. Smitinkin-
dən daha vacib rol oynayırdı. O həm ictimai
zəruri əmək xərclərinin dəyərinə uyğunluğu,

həm də istehsalın dəyərinin dəyərin çevirilmiş
forması kimi sübut edirdi. Bu zaman Marks
rəqabət prosesinin özünü Smitin mexanistik
rakursundan nəzərdən keçirirdi. Əgər rəqabət
mexanizmi işləmirsə, o zaman fərdi əmək
xərclərinin ictimai-zəruri xərclərə (sahədaxili
rəqabət)gətirilməsi prosesi mümkün deyil və
gəlir normalarının ortalaması baş vermir
(sahələrarası rəqabət).

Rəqabət konsepsiyasının başlıca
müddəaları

"Xalqların sərvəti"nin müəllifi tərəfindən
verilmiş rəqabət konsepsiyasının müddəaları
uzun müddət ərzində iqtisadçıların heç biri
tərəfindən nə tamamlanmış, nə də müzakrə
olunmuşdur. Yalnız neoklassik istiqamət
çərçivəsində rəqabət konsepsiyasının (mod-
elinin) inkişafı öz davamını əldə etdi. Bu
inkişaf predmetə yanaşmanın özünün
dəyişdirilməsi ilə bağlı idi. Əgər Smitdə
rəqabət dünyası hissiyatlı qəbul edilən
reallıqdırsa, neoklassiklərdə o təsəvvür edilə
bilən reallıqdır. Başqa sözlərlə, bu Smitin
nəzərdə tutduğu gerçəklikdə mövcud olan
rəqabət deyil, yalnız tədqiqatçının təsəv-
vüründə mövcud olan ideal rəqabətdir. Elə
buradan da "tam" adı götürülmüşdür. Tam
dedikdə mütləq (tərifinə görə) "yer kürəsi
rəqabəti"nin dünyası ilə üst-üstə düşməyən,
ona görə də onu izah edə bilən mümkün ideal
vəziyyəti başa düşülür.  1870-ci illərə kimi
rəqabətin dərin və sitematik tədqiqi olmamış-
dır. Yalnız sonrakı onilliklər rəqabətə nəzəri
şəkil verdi (model), XX əsrin 20-ci illərinin
əvvəllərinə isə bu model son şəklini aldı və
iqtisad elmində öz yerini tutdu [2,5].

Bəlkə də rəqabəti ilk dəfə onun daxili
təşkili nöqteyi-nəzərindən tədqim etməyə
çalışan, yəni rəqabət məsələsini həqiqi elmi
planda qoyan F. Ecuort olmuşdur. "Riyazi
psixika"nın (1881)  müəllifi tam rəqabətə
dəqiq tərif verməyə çalışmışdır. Ecuortun ana-
lizi rəqabət nəzəriyyəsinin inkişafında dərin iz
qoymuş, müasir ədəbiyyatda onun tipik inter-
pretasiyası buna əsasən verilmişdir. F.Ecuort
görə bazar - mütəmadi olaraq nəzərdən
keçirilən razılaşmalar sistemidir. "Razılaşma"
adı altında "razılaşmanın yenidən nəzərdən
keçirilməsi" yolu ilə dəyişdirilə bilən

http://rəqabətdir.elə/
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əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymət nəzərdə
tutulur. Burada "razılaşma predmeti" isə əmtə-
ədir. Razılaşmaların yenidən nəzərə keçiril-
məsi sayəsində bazar "təkmilləşir". Mahiyyət-
cə Ecuort qiymətlərin rəqabətli dəyişdiril-
məsini nəzərdə tutur. "Son tənzimləmə" bazar
yenidən baxışda iştirak edən bütün tərəflərin
xeyri üçün dəyişdirilə bilməyən razılaşma
sistemi ilə üzləşən zaman əldə olunur".

Ecuorta görə ideal rəqabət sahəsi aşağıdakı
dörd şərt təmin olunduqda mövcud ola bilir:

I. Ayrıca şəxs müəyyən sayda şəxslərin
qiymətlər haqqında razılaşmalarını sərbəst
şəkildə yenidən nəzərdən keçirə bilər.

II.  Hər  bir  ayrıca  şəxs  sonsuz  sayda
şəxslərlə (eyni vaxtda) azad şəkildə müqavilə
bağlaya bilər... Bu şərt birinci şərtlə birlikdə
müqavilənin hər bir predmetinin qeyri-müəy-
yən bölgüsünü verir (əgər x qeyri-müəyyən
sayda y-lə iş görürsə, o zaman o hər birinə x-
dən qeyri-müəyyən kiçik pay verməlidir).
Buradan da ayrıca bir şərt almaq olar.

III.  Hər  bir  şəxs  üçüncü  tərəfdən  asılı
olmayaraq digəri ilə müqaviləyə sərbəst
şəkildə yenidən baxa bilər.

IV.  Hər  bir  şəxs  üçüncü  tərəfdən  asılı
olmayaraq digəri ilə sərbəst müqavilə bağlaya
bilər.

Birinci şərtə əməl etməmək ikinci şərtin
əməl olunmamasına səbəb olur, lakin bunun
əksi doğru deyil, üçüncü və dördüncü şərtlər
də analoji olaraq bir-birinə bağlıdır.

Əgər indi Ecuortun şərtlərini müasir dildə
təqdim etsək, tam rəqabət aşağıdakıları tələb
edir:

1) bazarın hər iki tərəfindən çoxlu sayda
iştirakçıların olmasını;

2) fərdin öz mənfəətini güdən davranışına
mane olan hər hansı məhdudiyyətlərin olma-
masını;

3) satılan əmtəələrin tam bölünməsini.
Bütün bu əlamətlər ekonomiksin istənilən

başlanğıc kursunda verilən  tam rəqabət
bazarının müasir xüsusiyyətlərinə daxildir.

Rəqabət nəzəriyyəsinə struktur yanaşma
modelləri

XX əsrin ortalarında rəqabət nəzəriyyəsinə
struktur yanaşmanın inkişafında növbəti dalğa
firmanın hər hansı strateji seçim imkanının

(həmçinin istehsalın diferensiasiyasını) oldu-
ğunu qəbul edən modellər oldu. Bu E.
Çemberlinin inhisar rəqabəti və oliqopoliya
modelidir. Şirkətin geniş strateji seçim və
inkişaf və həmçinin şirkətin inkişafının
müxtəlif sferalarına gəlirin sərf edilməsi
vasitəsilə sahələrə və rəqabət situasiyasına
həm birbaşa, həm də dolayı yolla təsir etmək
imkanının olmasını qəbul edən "sahə strukturu
- firmanın davranışı - nəticə" və "firmanın
davranışı - nəticə - sahə strukturu" paradiq-
maları onların məntiqli inkişafı oldu.

Paralel olaraq, rəqabətin analizində institu-
sional nəzəriyyənin istifadəsi inkişaf edirdi. R.
Kouzun kontragentlərlə uzunmüddətli partnyor
münasibətlərin effektivliyini göstərən, şirkətlə-
rin rəqiblərlə münasibətlərdə kooperasiya
elementlərinin yaranmasını şərtləndirən və qiy-
mət rəqabətinin rolunu azaldan transaksion
xərclər nəzəriyyəsi böyük töhfə vermişdir.
Mülkiyyət hüquqları nəzəriyyəsi və onun böl-
məsi olan müqavilə münasibətləri nəzəriyyəsi
bu istiqaməti orta və kiçik biznesin iri şirkətlərlə
müxtəlif qarşılıqlı təsir formalarının tədqiqi ilə
tamamladı. Faktiki olaraq, neoinstitusionalizm
mülkiyyət hüquqlarının zəmanətli müdafiəsinin
və eyni zamanda tam rəqabətli bazarların bazar
strukturlarının üstünlüklərinin realizasiyası üçün
transaksion xərclərin xüsusi əhəmiyyətini izah
edərək tam rəqabət nəzəriyyəsi ideyalarına ikin-
ci həyat verdi.

Kvazi-rəqabət bazarlarında təşkilati mə-
sələləri nəzərdən keçirən C. Stiqler keçən
əsrin ikinci yarısında elmə böyük töhfələr
vermişdir. Kvazi-rəqabət bazarları nəzəriyyəsi
giriş və çıxış baryerlərinin və sahə subyektlə-
rinin davranışının sahə strukturlarına təsirini
daha dolğun əks etdirdi.

Yuxarıda qeyd olunan nəzəriyyələrin vahid
konsepsiyaya inteqrasiyası 1960-80-ci illərdə
geniş iqtisadi instrumentarinin istifadəsi
vasitəsilə sahə və bazarların analizinə daha
kompleks yanaşmağa imkan verən  iqtisadi
fikrin vahid istiqamətinin - sənayenin təşkili
nəzəriyyəsinin (sahə bazarları iqtisadiyyatı)
yaranmasına səbəb oldu. Nəticədə, müxtəlif
sahə və bazar strukturlarında müxtəlif iqtisadi
subyektlərin mövqeyinin analizi üçün bu və
ya digər paradiqmanın istifadəsinin qismən
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əsaslı olmasına aid olan çoxlu mühüm nəzəri
yekunlar alınmışdır.

Rəqabət probleminə davranış yanaşmasının
yenidən tətbiqi, faktiki olaraq, XX əsrin son
30 ilində rəqabət və rəqabətqabiliyyətinin
firmanın strategiyasında aparıcı komponent
yerini möhkəm tutduğu strateji menecmentin
böyük inkişafı sayəsində baş verdi. Rəqabət
problemi strateji menecment çərçivəsində
firmanın rəqabət üstünlükləri ideyasına trans-
formasiya olunurdu. Müasir nəzəri yanaşma-
lar sırasında rəqabət üstünlüklərinin bazar,
resurs və institusional konsepsiyaları xüsusi
əhəmiyyət kəsb etdi. Bazar konsepsiyası
rəqabət üstünlükləri qismində strateji sahə və
bazar mövqeyini nəzərdən keçirir. Bazar
konsepsiyası və ya mövqe məktəbi firmanın
rəqabət üstünlüklərinin analizi üçün müəyyən
dərəcədə natamam rəqabət bazarları modeli,
sənaye təşkili nəzəriyyəsi və starteji menec-
ment və marketinqin yanaşmalarından istifadə
edir. Onun banilərindən biri kimi adlandıra
biləcəyimiz İ. Ansoff şirkətin məhsul seçimi,
satış bazarları və təşkilati strukturu üzrə qə-
rarların qəbuluna əsaslanan strateji planlaşdır-
manın ideyasını və prosedurunu işləyib
hazırladı.

M. Porter və onun ardıcılları ilk dəfə olaraq
rəqabət analizində marketinq və strateji me-
necmentin metodlarını tətbiq etmişdilər,
nəticədə aşağıdakılar işlənib hazırlanmışdır:
cari rəqabət mühitinin xüsusiyyətlərinin uçotu
ilə şirkətin rəqabət üstünlüklərinin formalaş-
ması məsələlərini nəzərdən keçirməyə imkan
verən  sahənin beş rəqabət qüvvəsi modeli və
"şirkətin sərvətinin həlqələri" modeli. M. Por-
ter həmçinin şirkətlərin klaster törəmələrinə
inteqrasiyasının rolunu öyrənmişdir.  Şirkətin
rəqabət üstünlüklərinin formalaşmasına təsir
edən digər faktorların rolunu istisna etmə-
yərək, M. Porter onlara təsirin şirkətin daxili
xüsusiyyətlərinin və imkanlarının uçotu ilə
şirkətlərin bazar məkanında mövqelərinə
üstünlük verir.

Resurs konsepsiyası rəqabət üstünlüyünü
rəqabət mübarizəsi üçün  daha vacib olan
müəyyən çətin əldə olunan resurs növlərindən
istifadə və səmərəli inkişafın nəticəsi kimi
nəzərdən keçirir. Rəqabət üstünlüklərinin re-

surs konsepsiyası ən başlıca iqtisadi paradiq-
malardan biri - "resurslar - firmanın davranışı
- nəticə" paradiqmasına əsaslanmışdır və öz
başlanğıcını firma nəzəriyyəsindən götürür.
Hələ Y. Şumpeter innovasiyanı rəqabət
üstünlüklərinin bazası qismində nəzərdən
keçirən zaman innovasiyaların əsası kimi
resursların unikal kombinasiyalarını qeyd
edirdi. Resurs konsepsiyası həmçinin C. Pe-
nrouzun əsərlərində mənbələrə malikdir, lakin
1990-cı illərdə daha tam formalaşmışdır.
Konsepsiya unikal və çətin əldə olunan xüsu-
siyyətlərin, faktorların, resursların və xüsusilə
onların kombinasiyalarının əhəmiyyətini
nəzərə alır. Verilmiş problematikanı fəal ola-
raq tədqiq edən  C. Barni, M. Polanya, K.
Praxalad, Q. Xemel və D. Kollis şirkətin
fəaliyyətində qeyri-maddi spesifik və inters-
pesifik resursların xüsusi əhəmiyyətini və
dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinin yaradılması
üçün onların sistematik inkişafı və artımı
zərurətini qeyd edirdilər. Verilmiş konsep-
siyanın mühüm elementi R. Qrant tərəfindən
işlənib-hazırlanmış və mövcud resursların
istifadəsi üzrə iqtisadi subyektin mərkəzi və
spesifik xüsusiyyətlərini aid etdiyi şirkətlərin
başlıca biznes səlahiyyətləri nəzəriyyəsidir.

İnstitusional konsepsiya subyektin əhatə
olunduğu biznes-mühitinə inteqrasiya etmə
xüsusiyyətlərinə əsaslanan rəqabət üstünlük-
lərini nəzərdən keçirir.  İnstitusional yanaşma
öz əsasını institusional iqtisadi nəzəriyyə, so-
siologiya və şəbəkə törəmələrinin tədqiqatla-
rından götürərək, rəqabət üstünlüklərinin
mənbəyinin subyekti qismində onun biznes-
mühitinə səmərəli inteqrasiya imkanını, infra-
strukturunu və informasiya sahəsini nəzərdən
keçirir. Müasir iqtisadiyyatda subyektlərin
təşkilinin şəbəkə xarakteri və rəqabətin insti-
tusional əsaslarının bazar iştirakçıları arasında
rəqabət və kooperativ münasibətlərin uyğun-
luğu istiqamətində dəyişməsi bu inteqrasiyanı
rəqabət üstünlüklərinin mühüm mənbəyinə
çevirir. Bu halda bütün rəqabət üstünlük-
lərinin əsası mühüm informasiyanı minimum
xərclərlə daha birbaşa və sürətli əldə etmək
imkanını və həmçinin şəbəkə törəmələrinin
üzvləri arasında rəqabətin və kooperasiyanın
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uyğunluğunu təmin etməklə ümumi informa-
siya sahəsi hesab olunur.

NƏTİCƏ
Beləliklə, müasir iqtisad elmində rəqabət

münasibətlərinə iki alternativ metodoloji ya-
naşma mövcuddur. Birinci- struktur rəqabəti
əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq  tədqiq edir
ki, bu da riyazi modelləşdirməni həyata keçir-
məyə və  adi empirik təhlilə  xas olmayan iqti-
sadi sistem haqqında yeni bilikləri yaratmağa
imkan verir.  Rəqabətin tədqiqində başlıca
məqsəd bazar sistemi quruluşunun bütövlükdə
onun tarazılıq halına çatmasından, bu ya-
naşmanın tamamilə aşkar çatışma-mazlığı real
proseslərdən və praktiki faydalılıqdan uzaq
olmasıdır.

 İkinci - davranış yanaşması (ayrıca firma-
lara və ya onların birliklərinə) (klasterlərə)
konkret iqtisadi mühitdə rəqiblər üzərində
üstünlüklər əldə etməyə imkan verən dinamik
proses kimi rəqabətin tədqiqinə əsaslanmışdır.
Cari mühakimələr və köməkçi şərtlərin həd-
dindən artıq müxtəlifliyinə görə riyazi ümu-
miləşdirmə aparmaq çətin olduğundan veril-
miş yanaşma anlayış üçün daha əlverişli ver-
bal modellərə üstünlük verir. Davranış yanaş-
masının praktiki tələbatı onun nəzəri nizam-
lılığından açıq aydın hakim mövqe tutur.

   Real rəqabət iqtisadiyyatında istehlak-
çılar, istehsalçılar və resurs sahiblərinin qərar-
ları bir-birilə qarşılıqlı təsirdədir. İstehlakçının

almaq qərarı istehsalçıların satmaq qərarların-
dan asılıdır. Resurs sahiblərinin satmaq qərar-
ları istehsalçıların almaq qərarından asılıdır və
tərsinə. Üst-üstə düşən hər bir qərar cütlüyü,
yəni yerinə yetirilmiş hər bir bazar sövdələş-
məsi elə bir hadisədir ki, burada bazarda hər
bir tərəf üçün ən yaxşı imkan təklif edilir.

Beləliklə, hər bir bazar iştirakçısı başa dü-
şür ki, o öz planlarını yalnız o halda həyata
keçirə bilər ki, onun planları digərləri üçün
onlara məlum olduğu qədər həqiqətən ən yax-
şı imkanlardan birini təqdim etsin.
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Ключевые слова: предпринимательство, национальный доход, конкуренция, инновация, управ-
ление, экономический рост.
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Scientific-theoretical approaches in international practice for the regulation of competitive rela-

tions in entrepreneurial activity
Abstract

Purpose of the research-   Market relations request the expansion of business function and the forma-
tion of healthy competitive  environment.  It makes  actual the use of world experience in stimulating of
business activities.

Methodology- from the theoretical point of view new methods and mechanisms of formation of
a stable business environment are analyzed.

Findings- Effective enterprise regulation leads to increasing of competitiveness of country and its ex-
tension in other countries of the world.

Key words: enterprise, national income, competitiveness, innovation, management, economic growth.
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