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 Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq emal sənayesi sahələrinin rə-

qabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi mexanizmlərini tədqiq etmək və bu mexanizmləri ölkəmizin iq-
tisadiyyatına tətbiq etməkdir.

Tədqiqatin metodologiyası- rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi üzrə innovativ metod və mexanizmlər
təhlil edilərək, emal sənayesi üçün ən səmərəli yol təklif edilir.

Tədqiqatın nəticələri-emal sənayesində rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi, nəticədə ölkəmizin sənaye
müəssisələrinin dünyanın aparıcı sənaye ölkələrinə inteqrasiyasına səbəb olar.

Açar sözləri- rəqabət, innovasiya, sənaye, müəssisə, səmərə, iqtisadi inkişaf.

GİRİŞ
Emal sənayesi müəssisələrində rəqabətqabi-

liyyətliliyin başlıca amillərindən danışdıqda ilk
əvvəl "rəqabət" anlayışının nəzəri aspektindən
başlamaq lazımdır. Bazar iqtisadiyyatında rə-
qabət dedikdə, müəssisələrin iqtisadi, təşkilati
və sosial proseslərin məcmusu vasitəsilə bazar-
da öz mövqeyini stabilləşdirməyə və səmərəli-
liyi artırmağa çalışması başa düşülür. Müəyyən
mənada rəqabət molekullar qismində müəs-
sisələrin çıxış etdiyi xaotik broun hərəkətini
xatırladır və A. Smitə görə dinamik inkişaf edən
bazar sisteminin aparıcı qüvvəsi və "görünməz
əl"in təzahürü hesab olunur [1,4]. Rəqabət
qabiliyyəti ayrıca müəssisənin analoji məhsul
buraxan analoji müəssisələrlə əmtəə və xidmət-
lər bazarında rəqabət mübarizəsinə tab gətirmək
imkanıdır. Müəssisə və məhsulun rəqabət qa-
biliyyəti səviyyəsi ümumiləşdirilmiş göstərici
hesab olunur və xərclər, gəlir, ayrıca məhsul
növlərinin rentabelliyi, əmtəə hərəkətinin forma
və metodları, tədarük müddəti, əmtəə marka-
sının üstünlüyü, reklamın səmərəliliyi və s. kimi
bir çox iqtisadi amillərlə müəyyən olunur.
Müəssisə və məhsulun rəqabət qabiliyyəti bü-
tövlükdə ayrıca region və dövlətlərin rəqabət
qabiliyyətinə bilavasitə təsir edir, lakin tədqiqat
obyektində həddindən artıq geniş məsələlər
spektrini nəzərə alaraq proseslərin regional sə-
viyyədə öyrənilməsinin daha məqsədə uyğun
olduğunu vurğulamağı lazım hesab edirik [2,5].

Emal sənayesinin başlıca xüsusiyyətləri
Qloballaşma prosesində bazar iqtisadiyyatı-

nın hökm sürdüyü inkişaf etmiş ölkələrdə dünya
iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olan
emal sənayesi sahələri və onların təsir dairələri
genişlənməkdədir.

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafının
əsasını təşkil edən emal sənayesi sahələrində ba-
zar mexanizmlərinin formalaşması problemlə-
rinin həlli istiqamətini düzgün müəyyənləşdir-
mək, emal sənayesi sahələri üçün hərtərəfli
perspektiv inkişaf baxımından olduqca vacibdir.

Müasir əlverişli şəraitdə emal sənayesi müəs-
sisələrinin iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar olaraq
istehsal sahələrinin genişləndirilməsi və yeniləş-
dirilməsi, (modernizasiyası) iqtisadi əlaqələrin
artması buna böyük imkanlar yaradır. Eləcə də
ölkəmizdə emal sənayesi sahələrinin inkişafı
üçün lazım olan məhsullar və əmək ehtiyatla-
rından necə səmərəli istifadə olunması, onların
düzgün yerləşdirilməsi problemlərinin həllinə
yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi mü-
hüm bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur .

Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal iqtisadi
proseslərə intensiv inteqrasiya etdiyi, xarici ma-
liyyə və ticarət əlaqələrinin liberallaşdırıldığı və
yenidən qurulduğu, ciddi konyunktur dəyiş-
mələrinə məruz qaldığı bir şəraitdə elm və
praktika qarşısında yeni-yeni vəzifələr durur, bir
sıra məsələlərin yenidən işlənməsi tələb edilir .

Qlobal maliyyə-iqtisadi mühit özündə qlobal
və regional iqtisadi məkanda mal və xidmətlə-
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rin, kapital və maliyyənin, işçi qüvvəsinin
hərəkətini təmin edən şəraiti və bu sahədə
mövcud olan qaydaları birləşdirir. Bu isə
Azərbaycanda qloballaşmanın inkişafına öz
töhfəsini verir. Ölkəmiz dünya miqyasında
geostrateji əhəmiyyətə malik olan əlverişli
coğrafi mövqeyindən, zəngin təbii ehtiyatların-
dan və böyük potensialından istifadə edərək,
şərq və qərb arasında körpü rolunu səmərəli
surətdə həyata keçirməyə qadirdir. Azərbaycan
böyük “İpək Yolunun” bərpası, Avropa-Qafqaz-
Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və Xəzər
hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı
və dünya bazarlarına nəqli üçün çox böyük
səylər göstərir. Dünyanın bir çox dövlətlərinin
hərtərəfli inkişafı üçün bu layihələrin həlledici
əhəmiyyəti var. Bunlar səmərəli beynəlxalq
əməkdaşlığa təkan verəcək və qlobal inkişafa
müsbət təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən isə,
Azərbaycan hələ də müasir texnologiyaların
mənimsənilməsi və geniş istifadə olunması
yolunda bir çox çətinliklərlə qarşılaşır. Bəşəriy-
yətin qədəm qoyduğu müasir inkişaf mərhələ-
sində öz layiqli yerini tapmaq üçün gərək bu za-
manın tələbləri ilə uyğunlaşa bilək, qarşımızda
duran bir çox ciddi problemləri ümumilikdə həll
etməyə qadir olaq, vəzifələrimizə uyğun müva-
fiq proqramları həyata keçirməyə nail ola bilək.

Azərbaycanın emal sənayesinin rəqabətə-
davamlı, stabil inkişafı, onun texnoloji cəhətdən
inkişaf etmiş xarici ölkələr səviyyəsinə çatdırıl-
ması, ölkənin iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin
təmin olunması bilavasitə mütərəqqi struktur
dəyişikliklərinin aparılmasını, bunun üçün isə
həm daxili və həm də xarici investisiyaların
prioritet sənaye sahələrinə onun inkişaf
etdirilməsinə yönəldilməsindən asılıdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatının və onun aparıcı
sahəsi olan emal sənayesinin rəqabətqabiliy-
yətlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün onun
strukturunun texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş
xarici ölkələrin strukturuna uyğun adekvat
dəyişdirilməsi, emal sənayesi məhsulunun bey-
nəlxalq standartlara cavab verə biləcək, xarici
bazarlara çıxarılacaq və bunun üçün istehsalın
texnoloji modernləşdirilməsi baza sənaye
müəssisələrinin rekonstruksiyası, əsaslı struktur
dəyişikliklərinin aparılması tələb olunur.

İqtisadiyyatın struktur transformasiyası
mürəkkəb sosial-iqtisadi proses olmaqla, həm
makro və həm də mikro səviyyələrdə sosial-
iqtisadi, həm də texnoloji problemlərin geniş
aspektlərini əhatə edir. Struktur dəyişikliklərinin
həyata keçirilməsinin başlıca amili, onun real-
laşdırılmasının investisiya təminatıdır .

Respublika qarşısında duran mühüm sosial-
iqtisadi məsələ emal sənayesində istehsalların
gələcək inkişafının parametrlərini müəyyən
etdikdə, yalnız onların həcmlərinin artım sürəti
deyil, həmçinin əmək qabiliyyətli əhalinin
məşğulluğu dinamikasında mövcud olan neqativ
meyllərinin aradan qaldırılmasını təmin edən
əməktutumlu istehsalların üstün inkişafını
nəzərə almağın vacibliyini doğurur. Respublika-
da müvafiq elmi-tədqiqat institutlarının və
toplanmış zəngin təcrübənin olması yüksək
əməktutumlu və mürəkkəb istehsalların gələcək
inkişafının real bazası üçün şərait yaradır  .

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikanın emal
sənayesi ölkənin aparıcı sahələrindən biri
olmaqla birlikdə, həm buraxılan məhsulun
həcmi, həm də təşkilatlar tərəfindən yeni işlən-
miş cihaz və avtomatlaşdırma vasitələrinin mə-
nimsənilməsinin kifayət qədər olmaması səbə-
bilə  neft sənayesinin hazırkı və perspektiv
tələbatını tam təmin etmək iqtidarında deyildir.
Bunun əsas səbəbləri isə əsasən müəssisələrin
texniki təchizatına kifayət qədər diqqət veril-
məməsi, ixtisaslaşma və kooperasiyanın olduq-
ca aşağı səviyyəsi, tərkibində mənəvi cəhətdən
köhnəlmiş məhsul istehsal sahələrinin çoxluğu
və yeni geniş nomenklaturlu istehsal meydan-
çalarının kifayət qədər olmaması, onların lazımi
səviyyədə təchiz olunmaması, xidmətedici
istehsalın, istehsal əlaqələrinin mükəmməl
olmaması, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlə-
rinin istehsalda tətbiqinin həddindən artıq ləng
getməsi, elmi-tədqiqat  idarələrinin  və  layihə-
konstruktor bürolarının  müvafiq  təşkilatlarla
səmərəli əlaqələrinin olmaması ilə izah olunur.

Emal sənaye sahələrinin iqtisadiyyatın struk-
turunun müasir dövrünün tələblərinə müvafiq
dəyişdirilməsi ilk növbədə respublikada daxili
tələbatın ödənilməsi və eləcə də yaxın və uzaq
xarici ölkələrin Azərbaycan məhsullarına olan
tələbatı baxımından formalaşmalıdır.
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Emal sənayesi sahələrinin rəqabətədavamlı
inkişafı üçün onun struktur dəyişikliklərinin
əsas istiqamətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:
Ø iqtisadi inkişafın sosial ehtiyaclarının

ödənilməsinin vacib şərti kimi iqtisadiyyatın
inkişaf etmiş sənaye istehlak sektorunun
yaradılması;
Ø maddi ehtiyatların israfına yol verməyən

iqtisadiyyatın təkrar istehsalının əsas səbəbi
kimi xalq təsərrüfatının sosial-texnoloji cəhət-
dən balanslaşdırılmasının təmin olunması.

Dövlətin sosial-iqtisadi siyasəti iqtisadiyyatın
emal sənayesi sektorunda struktur dəyişiklik-
lərinin aşağıdakı qarşılıqlı əlaqələri istiqamətin-
də getməsinə kömək etməlidir:
Ø idarəetmənin bütün səviyyələrində,

dövlət sektorunda islahatın keçirilməsini nəzər-
də tutan iqtisadiyyatın real sektorunun, təşkilati
və idarəetmə sektorunun təkmilləşdirilməsi;
Ø köhnəlmiş texnologiyanın və yararsız

əsas fondların əvəz edilməsi yolu ilə respub-
likanın emal sənayesi kompleksinin texnoloji
strukturunun yaxşılaşdırılması. Bu  investisiya
prosesinin fəallığı və proporsiyaların əhəmiy-
yətli dərəcədə dəyişməsini nəzərdə tutur;
Ø yüksək emal dərəcəsinə malik olan

məhsulun xüsusi çəkisinin artırılmasını nəzərdə
tutan istehsal strukturunun dəyişdirilməsi;
Ø iqtisadiyyatın infrastrukturunun inkişafı.
 Emal sənayesində rəqabətin başlıca

xüsusiyyətlərini qısaca nəzərdən keçirək. Bu
məqsədlə qida (yeyinti) sənayesinin  makro-
iqtisadi göstəricilərini araşdıraq. Bizim fikrimiz-
cə, sahənin özünün unikal xarakteri müəssisələr
arasında rəqabət mübarizəsinin müxtəlif forma
və metodlarının inkişafına şərait yaradır. Qida
sənayesində müəssisələrarası rəqabətin inkişafı-
na aşağıdakı amillər daha çox təsir edir:

1.Buraxılan yeyinti məhsullarının çoxluğu və
müxtəlifliyi;

2.Bir çox yeyinti məhsullarının (xüsusilə tez
xarab olan) daha çox istehlak edildiyi yerlərdə
yerləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu (satış
bazarlarında rəqabət);

3.Müəssisələrdə digər sahələrə nisbətən satış
fəaliyyətinin buraxılan yeyinti məhsullarının
keyfiyyəti və təhlükəsizliyindən çox asılılığı;

4. Əmtəə bazarında tara və qablaşdırmanın,
reklam dəstəyinin və marketinq fəaliyyətinin
istehlakçı üçün cəlbediciliyi;

5. Qida sənayesi müəssisələrinin fəaliyyəti-
nin stabil xammal bazasından asılılığı.

Rəqabətqabiliyyətliliyin
qiymətləndirilməsi  metodları

Hər bir müəssisə əmtəə bazarlarında bu və ya
digər dərəcədə rəqabət mübarizəsinin müxtəlif
metodlarından istifadə edir. Müasir dövrdə mü-
əssisə tərəfindən daha çox istifadə olunan aşağı-
dakı rəqabət metodları geniş istifadə edilir:
Ø məhsulun keyfiyyətinin artırılması meyarı

üzrə (qeyri-qiymət);
Ø əmtəə servisinin keyfiyyətinin artırılması

meyarı əsasında (yeyinti istehsalına aid
olunmur);
Ø qiymətin aşağı salınması əsasında

(qiymət);
Ø əmtəə istehlakçısının istismar xərclərini

aşağı salmaq əsasında (sahə müəssisələrinin
texniki hissəsinə aid edilir);
Ø obyekt və subyektin bütün rəqabət

üstünlüklərinin istifadəsi əsasında (inteqral).
Beləliklə, qida sənayesinə daxil olan

müəssisələrin başlıca məqsədi onun təsərrüfat -
satış fəaliyyətini (səmərəli fəaliyyətini) həyata
keçirən, məhsul bazarında dayanıqlığını təmin
edən  (iqtisadi əhəmiyyətli rəqabət üstünlük-
lərinin əldə edilməsi olan öz fəaliyyətində
rəqabət mübarizəsinin) bütün forma və
metodlarından istifadə edilməsidir.

Qida sənayesində milli müəssisələrin rəqabət
qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün rəqabətqa-
biliyyətliliyinin səviyyəsini (beynəlxalq, milli
və ya regional, mikrosəviyyə) müəyyənləşdir-
mək lazımdır. Beynəlxalq kənd təsərrüfatı si-
yasətinin xüsusiyyətlərinə görə, hər bir inkişaf
etmiş dövlət (daxili bazarda qiymətlərin
stabilliyini təmin etmək üçün) öz aqrar sənaye
sektorunun maksimum əlverişli rejiminə (daxili
bazarı digər ölkələrin müdaxiləsindən qoru-
mağa) və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracını
stimullaşdırmağa çalışır. Bu halda iki məlum
yanaşmalar saxlanılır: birincisi, iqtisadiyyat
daha çox inkişaf etdikcə birbaşa deyil, dolayı
subsidiyalaşma daha çox üstünlük təşkil edir.
İkincisi, sənayeləşmə səviyyəsindən asılı olaraq,
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iqtisadiyyatda aqrar sektorun payı aşağı düşür
və o yüksək texnologiyalara öz yerini verməklə
daha az rol oynamağa başlayır.

İnkişaf etmiş ölkələrdə yeyinti məhsulları-
na olan tələbatın səviyyəsi

Araşdırmalar göstərir ki, beynəlxalq
səviyyədə yalnız unikal milli qida məhsulları,
məsələn, xaricdə istehsal olunan likör-vodka
məmulatları və ya bəzi strateji olmayan məhsul
növləri rəqabət apara bilər. Çünki bir çox
hallarda qərb bazarları ölkə müəssisələri və
kütləvi istehsal üçün bağlıdır. Buna uyğun ola-
raq, eynicinsli məhsul istehsal edən müəssisələr
arasında milli və regional səviyyələrdə və
həmçinin mikrosəviyyədə rəqabətdən söhbət
gedə bilər [3]. Qida sənayesi müəssisələrinin
daxili bazara yönəlməsi dünya bazarlarında
digər ixracyönümlü sənaye sahələri ilə
müqayisədə sahəni daha az rəqabətqabiliyyətli
edir (qeyd etmək lazımdır ki, yeyinti məhsul-
larının aparıcı dünya istehsalçıları da bir çox
hallarda daxili bazarlara yönümlüdür). Məsələn,
ildə 6,7 milyard dollar dövriyyəyə sahib qatı-
laşdırılmış şorba və sousların aparıcı istehsalçısı
olan Amerika şirkəti "Kempbell sup" isteh-
salının 85 %-ni daxili bazarlara və yalnız 10 % -
ni isə istehsalını genişləndirməyə çalışdığı xarici
bazarlara yönəldir. Bütövlükdə isə, müasir
dünya təsərrüfat əlaqələrinin xüsusiyyətləri
elədir ki, aparıcı dünya dövlətləri ərzaq
təminatının çox yüksək səviyyəsini təmin
etməyə çalışır. Məsələn, ABŞ və Fransada  (öz
imkanları hesabına) ərzaq təminatının ödənilmə
səviyyəsi  100 %, Almaniyada 97%, Rusiyada
isə 67 %-dir. Buna görə də belə nəticə çıxarmaq
olar ki, milli yeyinti sənaye müəssisələrinə belə
şəraitdə xarici bazarlara çıxması çox çətin və
hətta mümkünsüzdür.

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qida
(yeyinti) sənayesi müəssisələrinin menecerləri
arasında sorğu aparan (beynəlxalq forumun)
tədqiqatçıların araşdırmalarına görə, demək olar
ki, heç kim istehsal olunan milli məhsulları
rəqabətqabiliyyətli hesab etmir. Sorğuda iştirak
edənlərin əksəriyyəti hesab edir ki, o daxili
bazarda rəqabətqabiliyyətlilik  xarici bazarlar-
dan az olduğu şəraitdə orta rəqabətqabiliy-
yətlilikdən istifadə etmək vacibdir.

Milli qida (yeyinti) sənayesinin
xüsusiyyətlərindən biri də müəssisələrin əvvəlki
kimi rəqabətdə qiymət göstəricisindən istifadəyə
üstünlük verməsidir. Yəni, rəqabətqabiliyyətli-
liyin başlıca meyarı "qiymət-keyfiyyət" münasi-
bəti hesab olunur. Bəzi tədqiqatçılar isə qiymət
və rəqabət münasibətinə üçüncü dəyişəni - rə-
qiblərə münasibətdə konkret müəssisənin
xərclərinin həcmini xarakterizə edən xüsusi
xərcləri təklif edirlər. Bütövlükdə, dünya
iqtisadiyyatında rəqabətin qiymət metodlarından
qeyri-qiymət metodlarına, rəqabət mübarizəsi-
nin daha yüksək səviyyəsinə keçid müşahidə
olunur.

Rəqabətqabiliyyətliliyin artırılmasının
ehtiyatları

Beləliklə, yeyinti sənayesində müəssisələrin
rəqabət qabiliyyətinin artırılması ehtiyyatları,
hər şeydən öncə, daxili bazara, milli isteh-
lakçıya və milli müəssisələrlə rəqabətə meylliyə
aid olunur. Milli müəssisələrin rəqabətqabi-
liyyətinin artırılmasının başlıca yollarını (başlıca
aspektlərini) nəzərdən keçirək və yuxarıda qeyd
olunduğu kimi mikrosəviyyə ehtiyyatlarına
xüsusi diqqət yetirək. Bunlar aşağıdakı
ehtiyyatlar ola bilər:
Ø tətbiq olunan texnika və texnologiyanın

təkmilləşdirilməsi, müəssisələrin yenidən
tənzimlənə bilən çevik istehsalın işə salınması;
Ø müəssisələrin xammal zonasının möh-

kəmləndirilməsi, xammal istehsal və tədarük
edən müəssisələrlə uzunmüddətli partnyor mü-
nasibətlərinin qaydaya salınması;
Ø rəqabətin qiymət metodlarından qeyri-

qiymət metodlarına keçid, marketinq tədqi-
qatları və satışın reklam vasitəsilə dəstək-
lənməsi;
Ø buraxılan məhsulun keyfiyyətinin hərtə-

rəfli artırılması, keyfiyyət sahəsində qabaqcıl
milli və xarici təcrübədən istifadə;
Ø insan amilinin daha tam istifadəsi, əmək

məhsuldarlığının səmərəli idarəsi və artırılma-
sına söykənmək.

Yuxarıda qeyd olunan istiqamətləri daha
ətraflı tədqiq edək. Yeyinti sənayesi müəssisə-
lərində fiziki və mənəvi köhnəlmiş texnologiya-
ların istifadəsi bir sıra mənfi xarakterli səbəb-
lərlə əlaqədardır. Birincisi,  milli təsərrüfatda
inflyasiyanın yüksək templəri müəssisələrin
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əsas fondlarının, demək olar ki, yenilənməmə-
sinə səbəb olur. Köhnə texnologiyalardan
istifadə onların  geri qalmasına səbəb olur və bu
da istehsal proqramları və müəssisələrin çeşi-
dində öz mənfi əksini tapır.

İkinci istiqamət - yeyinti sənayesi müəs-
sisələrinin xammal bazalarının möhkəmləndiril-
məsi də son zamanlarda inkişaf edir. Kənd
təsərrüfatından fərqli olaraq yeyinti sənayesi gə-
liri aşağı düşən sahə deyil və istehsal fəaliy-
yətinin yüksək səviyyədə aparılması burada ki-
fayət qədər maliyyə resurslarını cəmləşdirməyə
imkan verir. Yeyinti sənayesinə həm xarici in-
vestisiyalar, həm də istehsalın daha çox təmər-
küzləşməsinə sahib milli təsərrüfatın digər sa-
hələrindən (neft və qaz sektorundan) inves-
tisiyalar yatırılmaqdadır.

 Təəssüf ki, belə fəaliyyət kapitalın daha
yüksək təmərküzləşməsi, həm də inkişaf etmiş
strukturun olması səbəbindən, hər şeydən əvvəl,
mərkəzi rayonlara aid olunur Lakin bizim
fikrimizcə, belə tendensiyalar artıq  regionlarda
da, eyni zamanda yerlərdə də inkişaf etdiril-
məlidir.

Üçüncü istiqamət - bütün yaranan nəticələrlə
birlikdə rəqabətin qiymət metodlarından qeyri-
qiymət metodlarına keçid. Bizim fikrimizcə, bu
daha mürəkkəbdir. Hal-hazırda ölkəmizdə rəqa-
bətin qeyri-qiymət metoduna  keçilməsi üçün
hələ ki, lazımı mühit  yoxdur.

Keyfiyyət problemlərindən danışdıqda ölkə-
mizin sənaye müəssisələrinin qlobal geriliyinə
nəzər yetirmək lazımdır.

Rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının sonun-
cu istiqamətinə- insan amilinin daha tam istifa-
dəsinə gəldikdə, bizim fikrimizcə, burada vəziy-
yət birmənalı deyil. Bizə görə, menecmentin
milli məktəbi hələ formalaşma mərhələsindədir
və ona görə də rəhbərlər arasında tətbiq olunan
idarəetmə üslublarına vahid yanaşma yoxdur.
Rəhbərliyin daha yaşlı nəsli inzibati-amirlik
iqtisadiyyatından miras qalan avtoritar idarəet-
mə metodlarına tərəf yönəlir. Demokratik me-
todlardan istifadə edən yeni nəsil menecerlər isə
istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti təcrübəsinə malik
deyil, bu da öz əksini müəssisələrin fəaliy-
yətinin nəticələrində tapır. Nəticədə, yeyinti sə-
nayesinin bir çox müəssisələrində vahid koman-
da fəlsəfəsi və əmək kollektivinin birliyi

haqqında danışmağa ehtiyyac qalmır. Əmək
fəaliyyətinə stimul qismində birinci yerə
ənənəvi olaraq əmək haqqı çıxır. Bundan əlavə
aparıcı sənaye dövlətlərinin təcrübəsi göstərir ki,
müəssisələr işçilərlə daimi konsultasiyalardan
tutmuş onların müəssisənin idarə edilməsinə
cəlb edilməsinə kimi müəssisədə ayrıca işçilərin
və əmək kollektivinin rolunun artırılmasının
müxtəlif metodlarından istifadə edə bilərlər ki,
bu da bütövlükdə onun iqtisadi göstəricilərində
əlverişli şəkildə özünü büruzə verir. İnsan
amilinin aktivləşdirilməsi və əmək
məhsuldarlığının artırılması (yaxın illərdə 3-4
dəfə) problemi respublikamızda fəaliyyət gös-
tərən müəssisələrin qarşısında duran başlıca mə-
sələlərdəndir və bu, o qədər geniş və hərtə-
rəflidir ki, ayrıca tədqiqat aparılmasını zəruri
edir.

NƏTİCƏ
Beləliklə, yeyinti sənayesi müəssisələrində

rəqabət qabiliyyətinin artırılması respublikamız-
da  bazar iqtisadiyyatının müasir mərhələsinin
mühüm məsələlərindən biri hesab olunur. Bu
milli ərzaq əmtəə istehsalçılarının mühafizəsinə
və bazarın milli məhsullarla təchiz edilməsinə
şərait yaradan başlıca konseptual sənəd olmağa
çağırılan Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi dok-
trinasının hazırlanması və müzakirəsi dövründə
hal-hazırda xüsusilə aktualdır. Həmçinin qeyd
etmək lazımdır ki, mikrosəviyyədə, yəni
konkret müəssisələr səviyyəsində rəqabətqa-
biliyyətinin artırılması məntiqə uyğun protek-
sionizm, milli əmtəə istehsalçılarının mühafizəsi
və  bütövlükdə Azərbaycan aqrar sənaye komp-
leksinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
məqsədilə aqrar sənaye sektorunun dəstəklən-
məsi və ixracın mümkün ola biləcək sahələrdə
stimullaşdırılması kimi dövlət tənzimləməsinin
səmərəli metodları ilə tamamlanmalıdır.
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Гараев Р. Г.
Роль увеличения  конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности

в экономическом развитии

Резюме
Цель исследований-  Основываясь на опыте развитых стран, использовать  механизмы увеличения

конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности и применять их в экономике
нашей страны.

Методология- Анализируя инновационные методы и механизмы по увеличению конкурентоспо-
собности, предложить самый эффективный для обрабатывающей промышленности.

Результат-  Увеличение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, в результате
поспособствует интеграции предприятий промышленности нашей страны в ведущие промышленные
страны мира.

Ключевые слова- конкуренция, инновация, промышленность,  эффективность, экономическое
развитие.

Qarayev R.H.
Role of increasing competativeness level on processing industrial enterprises’

economic growth

Abstract
Purpose of the research-  Guided developed counries’ experience to explore improving compatetive me-

chanisms of processing industry and providing it to our economy. Methodology-  According to improving
competitiveness by parsing innovative methods and mechanisms offering the most efficient for processing
industry.

Findings- A a result of increasing compatetiveness in processing industry is able to cause of our industrial
enterprises’ integration to world’s leading industrial coutries

Key words- competitiveness,  innovation, industry, enterprise, benefit , economic growth.
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