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YENİ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR ŞƏRAİTİNDƏ MƏHSULUN
RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNİN ARAŞDIRILMASININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Xülasə
Tədqiqatın əsas məqsədi yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində məhsulun rəqabət qabiliyyətinin səciyyəvi

xüsusiyyətlərinin araşdırılması; sağlam rəqabət mühitinin   formalaşması və inkişafı ilə əlaqədar baş verən
proseslərin araşdırılması, mövcud vəziyyətin təhlil edilməsi; məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin güclən-
dirilməsi istiqamətində  təklif və tövsiyələr verməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası –  elmi abstraksiya və sistemli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə, statistik təhlil
Tətqiqatın nəticəsi - müasir dövrdə məhsulun rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərən amillər araşdırılmış,

keyfiyyətin qiymətləndirilməsi  üzrə təhlillər aparılmışdır; məhsulun istehsalı və satışına çəkilən məsrəflərlə
keyfiyyət səviyyəsi arasındakı qarşılıqlı əlaqənin rəqabət qabiliyyətliliyinə təsiri araşdırılmışdır.

Açar sözlər: rəqabət; rəqabət qabiliyyəti, təməlin dəyəri, keyfiyyət məsrəfləri, qeyri qiymət rəqabəti .

GİRİŞ
 Məlum olduğu kimi, rəqabət və rəqabətqabi-

liyyətlilik problemlərinin aktuallaşdığı müasir
dövrdə zəruri bazar tələblərinə cavab verə bilə-
cək məhsul istehsalının həyata keçirilməsi, bu
məqsədlə, kənd təsərrüfatı və sənaye müəs-
sisələrinin iqtisadi potensialından hərtərəfli və
səmərəli istifadə edilərək reallaşdırılan məhsu-
lun keyfiyyətinin və rəqabətqabiliyyətinin yük-
səldilməsi, bununla əlaqədar konkret iqtisadi
islahatların və tədbirlərin reallaşdırılması
olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.

Müasir dövrdə iqtisadiyyatın inkişaf
etdirilməsi üçün ən səmərəli və praktiki yol
hesab olunan bazar iqtisadiyyatı, qabaqcıl ölkə-
lərdə olduğu kimi, iqtisadiyyatın idarə
olunmasına yeni baxımdan yanaşma tələb edir.
İqtisadçıların dili ilə desək, bazar-istehsalçıların
öz mənafelərini güddüyü və bununla da cəmiy-
yətin xeyrinə iş gördüyünü üzə çıxaran məkan
deməkdir. Burada, ilk növbədə heç kəsin zorla
qəbul etmədiyi tələb-təklif münasibətləri möv-
cuddur. Bu isə bazarın iqtisadi qanunu olmaqla,
istehsal və xidmət, tədarük və satış proseslərinin
müəyyən səviyyədə baş verməsi üçün əsas
şərtdir.

Keyfiyyət və qiymət rəqabət qabiliy-
yətliliyə təsir göstərən faktor kimi

Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üçün mühüm
olan müxtəlif fiziki mahiyyət istehlak dəyərində

cəmləşmişdir. Qiymətləndirmə üçün mühüm
xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
Ø məhsulun elmi-texniki nailiyyətlərini

maddiləşdirən texniki səviyyə;
Ø estetik duyğular və baxışlarla bağlı olan

xüsusiyyətlər cəmini xarakterizə edən estetik
səviyyə;
Ø məhsul istifadəsinin texniki tərəfi ilə bağlı

olan (məmulata xidmət təmiri və s.) istismar
səviyyəsi;
Ø texniki keyfiyyət - məmulatın istismarın-

da ehtimal olunan və faktiki istehlak xüsusiyyət-
lərinin harmonik bağlılığı (funksional dəqiqlik,
etibarlılıq, xidmət müddətinin uzunluğu).

Müasir dünya istehsalının üstünlüyü həm is-
tehlak dəyərini, həm də malların dəyərini özün-
də cəmləşdirir. Deməli, keyfiyyət, şirkətin fə-
aliyyətinin bütün tərəflərinin effektivliyini əks
etdirən kompleks anlayışdır [1, s.73].

Rəqabətin güclənməsi müəssisə rəhbərindən
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onun
layihələndirilməsi, istehsalı və həyata keçirilən
proseslərin məqsədyönlü həllini tələb edir.

Bu məqsədlərə çatmaq üçün İSO 9000
seriyalı beynəlxalq standartların ideologiya və
prinsiplərindən geniş istifadə olunur. Bu cür ya-
naşmanın xeyrinə olan əsas arqumentlər:
ØGöstərilən standartların bazar münasibət-

lərinə istiqamətlənməsi;
ØAparıcı industrial dövlətlərin sənayesində

idarəetmənin təşkilinin (menecmentin) müsbət
təcrübəsinin toplanması;
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ØSənayenin müxtəlif sahə müəssisələrinin
tətbiqi və müxtəlif fəaliyyət növləri üçün uni-
versallığı;
ØTəcrübi olaraq bütün inkişaf etmiş ölkə-

lərin müəssisələrinin ticari-iqtisadi əlaqələrinin
qarşılıqlı xeyri kimi qəbul olunmasıdır.

 Keçid iqtisadiyyatında ölkədə sağlam
rəqabət mühitinin formalaşdırılması dövlətin
başlıca vəzifələrindən biri olmaqla, o, yeni iqti-
sadi münasibətlər kontekstində kompleks iqtisa-
di islahatlar proqramını hazırlamaqla, bu proq-
ramın reallaşdırılmasının hüquqi bazasını
yaratmalı və bu baza iqtisadiyyatın yeni iqtisadi
sistemə səmərəli transformasiyasının bütün
tərəflərini əhatə etməlidir. Məsələn, respub-
likanın iqtisadi inkişafında hüquqi baza hesab
olunan “Özəlləşdirmə haqqında”, “Sahibkarlıq
fəaliyyəti haqqında”, “Antiinhisar fəaliyyəti
haqqında”, “Haqsız rəqabət haqqında”, “Mül-
kiyyət haqqında” və s. istiqamətdə qanunlar,
Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyəti-
nin özəlləşdirilməsinin I və II Dövlət Proqram-
ları və bu kimi digər hüquqi aktlar ölkədə
özəlləşdirmə prosesinin səmərəli aparılmasında
və müəyyən rəqabət mühitinin formalaşmasında
əhəmiyyətli rol oynamışdır [2, s.85-86].

Müasir elmi-texniki nailiyyətlərdən, inno-
vasiyalardan, yeni idarəetmə sistemlərindən
istifadə etməklə mövcud imkanları reallaşdır-
maq və rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat
formalaşdırmaq müstəqil milli iqtisadiyyatımı-
zın əbədi mövcudluğunun zəruri şərtidir [3,
səh.10].  Rəqabətin hərəkətverici qüvvəsi yeni-
liklərin tədbiqinə olan maraq, stimuldur. Məhz
yeniliklərin tədbiqi nəticəsində məhsulun, xid-
mətlərin keyfiyyətini artırmaq, xidmətlərin sə-
mərəliliyini, effektivliyini yüksəltmək, rəqiblər-
dən üstünlüyə nail olmaq mümkündür. Beləlik-
lə, xidmətlərin rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin
olunması sahibkardan novatorluq, yeni yanaş-
ma, innovasiyaların reallaşdırılmasını tələb edir.

Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir inkişaf
mərhələsi bir qayda olaraq, istehsal ilə tələbat
arasındakı qarşılıqlı asılılığın güclənməsi ilə
müşahidə olunur. Burada, tədricən məhsulun
keyfiyyətinin və onun istehsal və istehlak xərc-
lərinin qiymətləndirilməsində istehlakçının rolu
artır. Bununla əlaqədar müəyyən olunur ki,
istehlakçıların ən ümdə və yetkin tələbatı ümu-

mi istehsalın inkişafına və struktur dəyişikliyinə
təsir göstərərək istehsal ilə son istehlakçının
inteqrasiyasına şərait yaradır.

Bazarda rəqabət şəraitini bilmədən və öz rə-
qiblərini “yaxından” tanımadan rəqabət
qabiliyyətli məhsul reallaşdırmaq olmaz. Müasir
bazarlar üçün isə qeyri-qiymət rəqabəti daha
çox xasdır. Qeyd edək ki, əgər qiymət rəqabəti
şəraitində rəqabətqabiliyyətliliyi yüksəltmək
məqsədilə, təqribən eyni keyfiyyətli əmtəələrə
müxtəlif qiymətlər qoyulursa, qeyri - qiymət rə-
qabəti zamanı isə məhsulun rəqabətqabiliyyətini
yüksəltmək üçün onun texniki səviyyəsini ar-
tırmaq və istehlak dəyərini yaxşılaşdırmaq kimi
tədbirlərə üstünlük verilir. Qeyri-qiymət rə-
qabəti metodlarına, məhsul çeşidinin diferensi-
allaşdırılması və müxtəlif dizaynda qablaşdırıl-
ması, könüllü sertifikatlaşdırma aparmaqla daha
real təminat, mükəmməl reklamın təşkili, ekolo-
ji göstəricilərin yaxşılaşdırılması və s. kimi təd-
birlər aid edilir ki, bunlara da ümumi yanaşdıq-
da, bu, özünü keyfiyyət rəqabəti kimi göstərir.

Hər hansı bir məhsulun təhlükəsizliyini,
etibarlılığını, ekoloji təmizliyini, qablaşdırılma-
sını, dizaynını, istehlak üçün münasibliyini,
dünya standartlarına uyğunluğunu, yüksək
təminatlılığını və s. göstəriciləri əhatə etməklə
keyfiyyət, müasir istehlakçı üçün alış zamanı
əsas kriteriya olmaqla, həm də firmanın
(müəssisənin) bazardakı uğurunu və ya uğur-
suzluğunu müəyyən edən bir meyardır. Mütə-
xəssislərin dili ilə desək, “rəqiblər üzrə
üstünlüyə hər şeydən əvvəl məhsulun bəyənil-
miş (mənimsənilmiş) keyfiyyət sferasında nail
olmaq lazımdır. Əgər bu mümkün olsa siz
müəyyən bazar payını yenidən əlinizə almış
olursunuz. Keyfiyyətdən başlasanız, nəticədə
aşağı istehsal xərclərinə nail olmuş olarsınız” [4,
s.151-152].

Qərb ölkələrində və digər mühüm bazar
iqtisadiyyatlı dövlətlərdə məhsul və xidmətlərin
keyfiyyətinin artması ilə müşahidə olunan
iqtisadi inkişaf ölkəmizdə keyfiyyət məsələləri-
nin daha real və səmərəli həllini zəruri edir.
Əgər keçmiş Sovet dövründə hər bir məhsulun
yüksək keyfiyyətli olmasında ekstensiv amil –
yəni keyfiyyətin təminatı üçün əsasən zəruri
maddi-texniki resurslardan maksimum istifadə
etmək prinsipi mühüm rol oynayırdısa, hal-
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hazırda bazar sisteminə xas olaraq, məhdud
iqtisadi və istehsal resursları şəraitində kəskin
rəqabət mübarizəsinə tab gətirmək üçün möv-
cud resurslardan minimum istifadə prinsipi ilə
şərtlənən – intensiv amil böyük əhəmiyyət kəsb
edir.  Burada,  hər  şeydən  əvvəl  minimum  məs-
rəflərlə keyfiyyətin maksimum təmin edilməsi
ön plana çəkilir.

Ümumiyyətlə, yüksək keyfiyyət göstəricisi
hesabına kəmiyyətcə ifadə oluna bilən konkret
iqtisadi səmərənin əldə edilməsi, o qədər də
mürəkkəb deyildir. Məsələ burasındadır ki, bu
səmərə məlum maliyyə göstəricilərində: satış
həcmi, bazar payı, xərclər və s.-də əks olunsa
da, belə iqtisadi göstəricilərin artmasına şərait
yaradan təşəbbüsləri ayrıca qiymətləndirmək
mümkün olmur. Məsələn, bəzən yeni peyda
olan alıcıların hansı hissəsinin məhsulun
keyfiyyət xassələrinin yaxşılaşdırılması, hansı-
nın isə reklam kompaniyasının müvəffəqiyyəti
hesabına müəyyənləşdirilməsi çətin olur.

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətliliyinə
təsir göstərən amillər

Rəqabət mübarizəsində qalib gəlmək üçün
müəssisənin iki şərti yerinə yetirməsi vacibdir
[5, səh.36-41]:
Økeyfiyyətli, texnoloji və ekoloji baxımdan

yoxlanılmış məhsul və xidmətlərin satış bazarını
genişləndirmək;
Øməhsul və xidmətlərin keyfiyyəti

artırmaqla yanaşı istehsal xərclərini aşağı
salmaq.

Əslində rəqabət mühiti müəssisəni, sahibkarı
rəqiblərindən üstün xüsusiyyətlərə yiyələnməyə
və məhsulun rəqabət qabiliyyətini yüksəltməyə
sövq edir. Rəqabətdə üstünlüklər, nailiyyətlər
isə innovasiyaların reallaşdırılması nəticəsində,
sahibkarlığın inkişafı hesabına əldə olunur. Bu
məqsədlə daha əlverişli rəqabət mühitinin for-
malaşdırılması, innovasiyaların tədbiqinin sti-
mullaşdırılması, innovasiyaların dövlət tərəfin-
dən dəstəklənməsi vacibdir. Xüsusən də yeni
texnologiyların tədbiqi, ölkəmizdə müasir məh-
sul istehsalının inkişafı, sahibkarlıq müəs-
sisələrinin fəaliyyətinin düzgün idarə edilməsi
əhəmiyyətli məsələdir. İnnovasiyaların həyata
keçirilməsi sahibkarlıq müəssisələrinin nəinki

bazarda rəqabətə dözməsinə imkan verir, həm
də onlar inkişaf edirlər.

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətliliyi həm də
nisbi məsələdir. Məsələn, hər hansı bir firma bir
regonda, bir ölkə daxilində rəqabət qabiliyyətli
sayıla bilər, ancaq dünya bazarında rəqabət
qabiliyyətli olmaya da bilər. Müəssisənin rə-
qabət qabiliyyətinin səviyyəsi, onun digərlərin-
dən üstünlüyü əsas baza göstəricilərinin və bu
sahədəki digər lider firmalarla müqayisəsi yolu
ilə müəyyən edilir.

Milli iqtisadiyyatda artıma nail olmaq və bu
artımın davamlı olmasının vacib şərtlərindən
biri də rəqabət üstünlüyünün əldə olunmasıdır.
Müəssisələr rəqabət üstünlüyünə bir neçə as-
pektdə nail ola bilərlər. İlk öncə istifadə olunan
iqtisadi resursların işlənmə kombinasiyasını
təşkil etmək, ikincisi, məhsulun müəyyən üs-
tünlüyünə malik olmaq və üçüncüsü isə malik
olduğu texnoloji avadanlığın üstünlüyünə nail
olmaq. Bu baxımdan yanaşsaq, Azərbaycanda
müəssisələrdə müasir texnologiyalardan istifadə
heç də yüksək səviyyədə deyil. Hətta müəssisə-
lərdə kompüterlərdən istifadə göstərici çox
aşağıdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da inkişaf
etdirilməsi üçün innovasiyaların tədbiqi vacib
və mühüm əhəmiyyətlidir. Əslində dünya
bazarında baş verən proseslər, iqtisadiyyatda
keyfiyyət dəyişikliklərinin vacibliyi innovasiya-
ların tədbiqini zərurətə çevirir. İnnovasiyalara
olan maraq, stimul rəqabətin hərəkətverici
qüvvəsidir. Bu isə öz növbəsində sahibkarlıqla
bağlı məsələdir. Məhz yeniliklər sayəsində daha
müasir texnologiyları tədbiq etmək, məhsul
istehsalını təşkil etmək, onun keyfiyyətini
yüksəltmək, müəssisənin fəaliyyətini effektiv və
uğurlu şəkildə həyata keçirmək mümkün olur.
Bütün bunlar həm də novatorluq, sahibkar
yanaşması, təşəbbüskarlıq tələb edir.

Rəqabət nəticəsində əmtəə və xidmətlərin
geniş seçimi baş verir. Rəqabət özündə azad sa-
hibkarlığın nəhəng formasını əks etdirir. O, alıcı
və satıcıların mövqeyinə xidmət edir. Azad ba-
zar iqtisadiyyatı sistemində satıcılar və isteh-
lakçılar əmtəə və xidmətləri çoxlarının rəqabət
apardıqları bazarlarda mübadilə edilər. Bu
mübadilə sahibkarlara vicdanlı və səmərəli
bizneslə məşğul olmağa imkan verir. Rəqabət



84

«ELMİ ƏSƏRLƏR» - №4-2016
YENİ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR ŞƏRAİTİNDƏ
MƏHSULUN RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNİN
ARAŞDIRILMASININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

həmçinin istehsalçıları məhsulun və xidmətlərin
keyfiyyətini yüksəltməyə, cürbəcür əmtəə və
xidmətləri artırmağa vadar edir. İstehlakçılar
bununla  müəyyən  edə bilir  ki,  hansı firmalar
yüksək keyfiyyətlə məhsul istehsal edir, xidmət
göstərirlər. Nəticə etibarilə rəqabətin mövcud
olduğu bazar şəraitində istehsalçılar bazarın çox
hissəini ələ keçirmək üçün daim yeni əmtəə və
xidmətlər ixtira etməlidilər. Onlar daim satış və
istehlakçı əldə etmək uğrunda rəqibləri ilə
mübarizə aparmalıdılar. İnkişaf etmiş iqtisadiy-
yat şəraitində mübarizəni ancaq əmtəə və xid-
mətlərin çeşidlərini genişləndirmək və yax-
şılaşdırmaq yolu il və daha aşağı qiymətlər tək-
lif etməklə aparmaq olar. Nəticədə istehlakçılar,
bütövlükdə cəmiyyət qazanır.

Keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması
hesabına nail olunacaq iqtisadi səmərəni
əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq daha mürəkkəb-
dir. Bunun üçün, bir qayda olaraq, əlavə
marketinq tədqiqatları və analitik hesablamalar
aparmaq lazımdır. Məsələn, məhsulun keyfiy-
yətinin müəyyən qədər yaxşılaşdırılması ilə satış
həcminin, müştəri bazasının, müəssisənin bazar
payının və ya məhsulun yaxud alıcının həyat
dövrünün arta biləcəyini qiymətləndirmək üçün
istehlakçıların məhsulun keyfiyyətinə qarşı
həssaslığını qiymətləndirmək gərəkdir [6,
səh.51]. Əgər istehlakçılar çox “tələbkardırlar-
sa”, o zaman, keyfiyyətin azca yaxşılaşdırılması
da müəssisəyə rəqabət üstünlüyü qazandıra
bilər. Əksinə, bazar bu baxımdan həddindən
artıq “cavandırsa” və “yüksək keyfiyyət kriteri-
yaları” hələlik özünü doğrultmursa, yaxud po-
tensial istehlakçılar daha çox aşağı qiymətlərə
üstünlük verirlərsə, onda çox güman ki,
istehlakçılar tərəfindən müəssisənin səyləri,
yalnız rəqiblərə nisbətən məhsulun keyfiy-
yətində həqiqətən açıq-aşkar və ciddi “fərqlərin”
əldə edilməsi zamanı yüksək qiymətləndirilə-
cəkdir. İstehlakçı tələbatını dəqiq qiymətləndir-
mək üçün heç bir alət olmadığına görə, onun,
məhsulu ən çox hansı yararlılığına görə
seçməsini dəqiq müəyyən etmək çox çətindir.
Belə ki, çox zaman alıcı seçim edərkən
(məsələn, çay kimi gündəlik istehlak olunan
malı alarkən) konkret əmtəəni dəqiq hansı
cəhətinə görə aldığını özü də aydınlaşdıra bilmir

və ya bu seçimin səbəbi onun özündən başqa
heç kəsə məlum olmur.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətin ol-
ması təsadüfü deyil, əslində qanunauyğun hal-
dır. Onun meydana gəlməsinin obyektiv şərtləri
var: a) xüsusi mülkiyyət, b) hər bir əmtəə
sahibinin tam təsərrüfat azadlığı, v) alıcıların və
satıcıların bazardakı qiymətlərdən asılılığı, hansı
ki, bazarın bütün iştirakçılarını qaydalara əməl
etməyi diktə edir. Bütün bunların sayəsində
sahibkarlar arasında bazada özünə yer tutmaq,
məhv olmamaq, irəli getmək və inkişaf etmək
uğrunda mübarizə, rəqabət güclənir.

İstehlakçı məhsulun (xidmətlərin) rəqabət
qabiliyyətini öz tələbatının ödənilməsi baxımın-
dan qiymətləndirir. Məhdud imkanlar çərçi-
vəsində belə istehlakçı öz tələbatını maksimum
təmin etməyə çalışır. İstehlakçı tərəfindən
müəssisənin rəqabət qabiliyyəti onun bazardakı
vəziyyətinə görə qiymətləndirilir. Bu zaman
onun tanınmış və ya tanınmamış müəssisə
olması, bazardakı payı, müəssisənin məhsula
(xidmətlərə) verdiyi təminat, zəmanət, məhsul
və ya xidmətlərinin keyfiyyəti, başqa istehlak-
çıların həmin müəssisəyə etibar etməsi
səviyyəsi nəzərə alınır.

İqtisadiyyatın hər hansı sahəsində rəqabətqa-
biliyyətlilik istehlakçının hansı sahəyə, məhsula,
xidmətə üstünlük verməsi, istehlakçının gəlir-
ləri, bazardakı qiymətlər, gözləntilər və sairlə
bağlıdır. Məsələn, istehlakçı öz pulunu daha çox
hansı sahəyə (istirahətə, mebel almağa, turizmə
və s.) xərcləyirsə o sa-hədə tələbat  yüksəlir,
rəqabət artır. İstehlakçının nöqteyi-nəzərindən
ölkənin rəqabət qabiliyyəti onu təmin edən
həyat keyfiyyətinin səviyyəsi ilə qiymətlən-
dirilir. Bir sözlə, istehlakçı yuxarıda sadalanan
istənilən obyektin rəqabət qabiliyyətini onun öz
tələbatını ödəməsi və həyatındakı əhəmiyyəti
baxımından qiymətləndirir.

İstehsalçı öz məhsulunun rəqabət qabiliyyəti-
ni gətirdiyi gəlirə görə qiymətləndirir. Bu zaman
onun üçün mühüm məsələ istehsal etdiyi
məhsulun, göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti və
qiyməti, standartlara uyğunluğu, habelə bazar-
dakı rəqiblərin fəaliyyətidir. Habelə müəssisə
bazarda fəaliyyət göstərdiyi sahə, region və ölkə
üzrə rəqabət qabiliyyətli olmalıdır.
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Müəssisənin rəqabət qabiliyyətliliyi bir sıra
amillərdən  asılıdır. Onları üç qrupa bölmək
olar:
Øtexniki-iqtisadi amillər;
Økommersiya amilləri;
Ønormativ-hüquqi amillər.
Texniki-iqtisadi faktorlara xidmətin

keyfiyyəti, satış qiyməti və istehlak xərcləri aid
edilir. Onlar əmək məhsuldarlığı və əməyin
intensivliyindən, xidmətlərin maya dəyərindən
və s. asılıdır. Kommersiya faktorları konkret
bazarda təklif olunan xidmətlərin realizə
olunması şərtlərini müəyyən edir. Bu şərtlərə
bazarın konyukturası (tələb və təklif, rəqabətin
kəskinliyi), təklif olunan servis, reklam (tələbi
formalaşdırmaq üçün istehlakçıya təsir edən
reklam), firmanın imici daxildir. Normativ-
hüquqi faktorlar xidmətlərin standartlara uy-
ğunluğu və xidmət fəaliyyətinin qanunlar
çərçivəsində olması ilə bağlıdır. Əks halda
məhsul və xidmətlər bazarda satışa çıxarıla
bilməz. Ona görə də istehsal qanunlar
çərçivəsində olmalıdır.

 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin
yüksək rəqabət qabiliyyətliliyi onun yüksək
gəlir götürməsinin qarantıdır. Hər bir sahibkar,
firma öz rəqabət qabiliyyətini daim yüksəlt-
məlidir ki, bazardakı rəqabətə dözə bilsin,
fəaliyyətini genişləndirsin. Bu baxımdan hər bir
müəssisənin qarşısında onun inkişaf etdirilməsi
üzrə strateji və taktiki idarəetmə problemlərinin
həlli dayanır. İdarəetmə prosesində rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün məhsulun
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun yeni satış
kanallarının tapılması, yeni qrup alıcıların cəlb
edilməsi, reklamın uğurlu təşkili vacibdir.

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətli olmasının
əsasını onun təklif etdiyi məhsulun rəqabət qa-
biliyyəti təşkil edir. Məhsulun rəqabət
qabiliyyətliliyi onun rəqiblərinin təklif etdiyi
məhsullardan üstün olması, habelə onun realizə
olunması xərclərinin az olmasında özünü gös-
tərir. İki element - istehlak xassələri və qiymət
məhsulların rəqabət qabiliyyətinin əsasını təşkil
edir. Ancaq müasir şəraitdə məhsulların
keyfiyyətli və qiymətinin aşağı olması da bütün
məsələləri həll etmir. Uğur qazanmağa və ya
rəqabətdə uduzmamağa başqa faktorlar - reklam
fəaliyyəti, firmanın prestiji, servis xidmətinin

səviyyəsi də mühüm təsir göstərir. Bununla
belə, keyfiyyət və qiymət başlıca amildir.

Müasir dövrdə müəssisədə məhsulun keyfiy-
yətinin idarə edilməsinin əsas məqsədi kimi,
müəyyən bazar tələblərinə uyğun keyfiyyət
səviyyəsinə minimum xərclərlə nail olmağın
mümkünlüyü çıxış edir. Burada keyfiyyət mə-
srəfləri, ən vacib iqtisadi amil kimi öz əhəmiy-
yətini tapmış olur ki, bu istiqamətdə də ardıcıl
olaraq iki məsələnin həlli zəruridir: [7, s.67].
Økonkret istehlak məhsulunun keyfiyyətinin

bazar tələblərinə uyğunluq dərəcəsinin müəy-
yənləşdirilməsi (keyfiyyətin qiymətləndiril-
məsi);
Øistehlakçıların tələb etdiyi keyfiyyət

səviyyəsinə ən aşağı istehsal xərcləri ilə nail
olmaq yollarının aşkar edilməsi.

Yeni məmulatın bazara uğurlu irəliləyişi
məhsulun satışına təsir göstərən bütün amillərin
düzgün hesablanmasından, xüsusən də,
məhsulun təməl keyfiyyətini qüvvətləndirən
əlavə istehlak dəyərlərinin istehsalçı müəssisə
tərəfindən aşkar edilmə və formalaşdırma
imkanından asılıdır [8, səh. 24].

Beləliklə, bütün deyilənlərdən belə  başa
düşülür ki, istehlakçı dəyərlərinin əsas kateqo-
riyası olan keyfiyyət göstəriciləri məhsulun ilkin
keyfiyyətlərindən asılı olaraq onun qiymət və
maya dəyərinin formalaşması üçün təməl (əsas)
yaradırlar. Təməl dəyərlərinin (keyfiyyət
göstəricilərinin) əsasında məhsulun istehsal
dəyəri tərkibinə daxil olan sonrakı dəyərlər
formalaşır. Yuxarıda qeyd olunanlar isə təməl
dəyərləri ilə heç bir əlaqəyə malik deyildir.

NƏTİCƏ
Göründüyü kimi, yeni iqtisadi münasibətlər

şəraitində rəqabət, bazarın ayrılmaz tərkib his-
səsi olaraq,  müxtəlif sahələrdə əmək bölgü-
sünün, ixtisaslaşmanın və ticarət əməliyyatları
üzrə iştirakçıların sayının daimi artması ilə
əlaqədar olaraq görünməmiş miqyas və dinami-
ka ilə təzahür edir. Şiddətli rəqabət mənfəətlilik
səviyyəsini aşağı salır, belə ki, reklama, satışın
təşkilinə və təcrübə konstruktor işlərinə sərf
olunan xərclər və ya qiymətlərin aşağı düşməsi
hesabına mənfəət istehlakçıya axıb gedir. Digər
tərəfdən belə bir rəqabətin mövcudluğu bazarda
yaradıcılıq və ixtiraçılıq fəaliyyətini stimullaş-
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dırır, bununla da köhnəlmiş texnologiya və
metodlara əsaslanan müəssisələri bazardan
sıxışdırıb çixarır. Belə bir bazarda fəaliyyət
göstərmək üçün düzgün iqtisadi hüquqi bazanın
sağlam rəqabəti formalaşdırdığı bir şəraitdə,
rəqib firmaların fəaliyyətini düzgün tədqiq
etmək, ən son elmi-tədqiqat, təcrübi-konstruktor
işləri ilə tanış olmaq, düzgün riyazi hesabla-
malar əsasında optimal variantda məsrəflər sərf
etməklə beynəlxalq standartlara uyğun , yüksək
rəqabət qabiliyyətli, keyfiyyətli məhsullar isteh-
sal etmək zəruridir. Bütün bunları nəzərə alaraq
məqalədə məhsulun kefiyyətinin formalaşması
üzrə əsas arqumentlər sadalanmış və keyfiyyətin
qiymətləndirilməsinin mühüm xüsusiyyətləri
göstərilmişdir. Bütün deyilənlərdən belə nəticə-
yə gəlmək olar ki, yeni iqtisadi münasibətlər
şəraitində qeyri-qiymət rəqabəti metodlarına
üstünlük verilməli, istehlakçı tərfindən bəyənil-
miş keyfiyyət göstəriciləri təyin olunmalı və
məhsulun keyfiyyət məsrəfləri düzgün forma-
laşdırılmalıdır.
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Характерные особенности исследования конкурентоспособности продукции в условиях
новых экономических отношений

Резюме
Целью исследования является исследование характерных особенностей конкурентоспособности

продукции в условиях новых экономических отношений; исследование процессов, связанных с фор-
мированием и развитием здоровой конкурентной среды, анализ нынешнего состояния; выдвижение
предложений и рекомендаций, направленных на укрепление конкурентоспособности товаров.

Методология исследования –научная абстракция и системный анализ, логическое обобщение,
статистический анализ.

Результаты исследования – исследованы факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров
на современном этапе, проведен анализ оценки качества; исследовано влияние взаимосвязи между
затратами на производство и продажу товара и уровнем качества на конкурентоспособность .

Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособность; стоимость фундамента; затраты на
качество; неценовая конкуренция.
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In modern economic relations condition typical features of intelligence product's competiteviness

Abstract
Purpose of investigation – Investigation spesific features product's competiteviness in modern economic

relations condition ; forming salubrious rival environment and investigation occuring processes according to
it's developing ; analyzing current situation ; consist of giving supply and recommended on direction of
reinforcing product's competiteviness.

Methodology of investigation - scientific abstraction and systematic analysis, logical generalization ,
statistical analysis

Results of investigation - In modern age has already investigated influenced factors to product's
competiteviness; analyzed parsing by estimation quality; explored influenced of mutual relations between
production&sale expenditures with quality's level to competetiveness.

Keywords: competition; competitive ability; foundation worth ; quality expenditures ; non-price
competition.
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