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AZӘRBAYCANDA İNNOVASİYA PROSESİNİN İNKİŞAFININ ZӘRURİ 

TӘNZIMLӘNMӘ İSTİQAMӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanda innovasiya prosesinin inkişafının təhlili və qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası – statistik təhlil və qruplaşdırma metodun əsasında müqayisəli təhlil. 

Tədqiqatın nəticələri – innovasiya prosesinin zəif inkişaf edilməsinin əsas amilləri müəyyən edilmiş 

və onun  inkişaf yolları müəyyən edilmişdir. 

  Tədqiqatın məhdudiyyətləri – innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə dair 

qanunvericiliyinin tam olmaması əlavə araşdırılmaların aparılmasını tələb edir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – innovasiya prosesinin müasir vəziyyətinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirlərin səmərəli istifadəsi istiqamətindəki tədqiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə.   

  Tədqiqatın orijinalığı və elmi yeniliyi - Azərbaycan Respublikasında innovasiya prosesinin 

səmərəli inkişafına təsir edən amillərin müəyyən edilməsi və elmi cəhətdən əsalandırılması. 

Açar sözlər: innovasiya prosesi, innovasiya sahibkarlığı, elmtutumlu sənaye, elmi-texniki mübadilə, 

innovasiya nailiyyətləri. 

 

GİRİŞ 

Bu gün müasir kəşflər və yeniliklər dünya-

sında aydın olur ki, dünya iqtisadiyyatının 

vəziyyəti innovasiya fəaliyyəti sahəsində 

müyyən inkişaf və dinamika səviyyəsini 

nümayiş etdirir. Nəticə etibarı ilə, cəsarətlə 

söyləmək olar ki, hal-hazırda elm, ən yeni 

texnologiyalar, inkişafda olan innovasiyal; 

şirkət və firmalar iqtisadi artımın sabitliyinə 

mühüm töhfə verir və bununla da ölkələr varlı 

və kasıb ölkələrə bölünür. Son zaman məhz 

inkişaf etmiş istehsal və xidmətlərin sürətli 

artımı iqtisadi nəzəriyyədə, həmçinin sahib-

karlıq fəaliyyətində problemlər mövzusunda 

elmi tədqiqatlar sahəsində innovasiyaların 

mühüm dərəcədə dəyişilməsini və inkişaf et-

məsini stimullaşdırmışdır. Bu mövzuda bir 

çox söhbət və müzakirələr aparılır, bu da ona 

dəlalət edir ki, ölkənin əqli potensialının isti-

fadə olunması üçün etibarlı elmi bazanın 

yaradılması çox vacibdir. Dünya təsərrüfatına 

gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, hazırda 

dünyada mühüm əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi 

resurslar sahəsində bilik və bacarıqlar əsasın-

da fəal şəkildə yeni model formalaşır. Belə 

yeniliklər m[vcudlu]u iqtisadi fəaliyyətin və 

bütövlükdə iqtisadiyyatın strateji xarakterli 

artım göstəricisinə çevrilir və onlar iqtisadi 

artımın strukturuna,  milli istehsalın strukturu-

na təsir göstərmə qabiliyyətinə malik  olmaqla 

yanaşı  ölkənin sosial vəziyyətinə müsbət təsir 

göstərir. 

Hazırki dövrdə Azərbaycanın innovasiya 

sahəsi onu göstərir ki, ciddi ziddiyətlər möv-

cuddur, çünki ölkənin elmi-texniki potensialı, 

iqtisadi islahatlar aparıldığı an, zəifləmişdir.  

Ölkədə layiqli iqtisadi həyat təmin etmək 

üçün islahatların uğurları möhkəmləndiril-

məli, həmçinin onların realizəsi qyeri-neft 

sektorunda cəmləşdirilməlidir. Bu məqsədə 

nail olmaq üçün Azərbaycanın milli iqtisadiy-

yatı innovativ inkişaf yoluna yönəldilməlidir.  

 

İnnovativ inkişafın təkmilləşdirilməsi üz-

rə beynalxalq təcrübə 

Bu gün ən müzakirə olunan məsələlərdən 

biri bütün innovasiya istehsalı sisteminin, 

ümu-miyyətlə milli innovasiya sisteminin for-

malaşdırılması üzrə strateji məqsədlərin mü-

əyyənləşdirilməsidir. Bura məsələn, elmi və 

təcrübi-tətbiqi təşkilatların yaratdıqları yeni 

məhsulların və onların istehlakçıları ilə qarşıl-

ıqlı əlaqə (istehlak) mexanizmlərinin dəyiş-

dirilməsi və yenidən qurulması aiddir.   

 İnnovasiya sahibkarlığının qarşısında onun 

təşəkkülünü ləngidən bir çox sosial-psixoloji, 

iqtisadi və hüquqi xarakterli maneələr durur.  

Zənnimizcə, innovasiya sahibkarlığının ya-

radılmasının zəruriliyi mənbə [5] qeyd edilən 

hallarla bağlıdır: 

UOT: 39.54.31 

JEL: O 38 
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 Iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində 

ETT-nin tətbiqinə yol açan  intensiv iqtisadi 

inkişaf amillərinin çoxalması; 

 Yeni texnikaların işlənib hazırlanması-

nın və tətbiqinin səmərəliliyinin artmasında 

elmin başlıca rolu; 

 Yeni texnikaların buraxılma və mə-

nimsəmə müddətlərinin xeyli azaldılmasının 

mühümlüyü; 

 Istehsalın texniki səviyyəsinin artması; 

elmi işçilərin və konstruktorların kütləvi 

yara-dıcılığının inkişaf etdirilməsinə tələbat; 

 ETT prosesinin spesifikası – xərclərin 

və nəticələrin qeyri-müəyyənliyi, real olaraq 

tədqiqatların çoxvarianlılığı, mənfi nəticələr 

riski və ehtimalı; 

 Yeni məhsul yaradıldığı zaman 

iqtisadi subyektlərin xərclərinin artması və 

iqtisadi göstəricilərinin pisləşməsi; 

 Texnika və texnologiyaların sürətlə 

mənəvi köhnəlməsi; yeni texnika və texnolo-

giyaların tez bir zamanda tətbiqinə ehtiyac. 

Hər bir iqtisadi subyektin innovasiya 

fəaliyyəti bir neçə əsas spesifik cəhətə malik 

müəyyən biznes prosesləri kimi çıxış edir. 

1. Davamlılıq. İnnovasiya bütün biznes 

proseslərindən (real kapital qoyuluşu, isteh-

sal, realizə və s.) ən davamlısıdır. Obyektiv 

olaraq həyat tsikli bütün digər biznes 

proseslərinin tsiklərini inteqrasiya edən 

yenilik onlara öz innovasiya mərhələsini 

əlavə edərək vaxtca həmişə ən məsrəfli 

proses olaraq qalacaq. Əldə olan məlumatlar 

fərz etməyə imkan verir ki, yüksək yenilik 

dərəcəsinə malik olan innovasiya 

məhsullarına çəkilən xərclərin çıxarılma 

müddəti ən azı iki biznes tsikli (4-7 il) təşkil 

edir.  

2. Yüksək dərəcəli qeyri-müəyyənlik və 

risklər. Digər biznes proseslərindən fərqli 

olaraq innovasiya yüksək qeyri-müəyyənli, 

yüksək risklili, nəticələrin az ehtimal edilə 

biləcəkliyi və deməli yaradılmasına xərclə-

nən vəsaitlərin qaytarılmasının ehtimali və 

problematik olması ilə xarakterizə olunur. 

3. Fundamental dəyişikliklərin yaranma 

imkanı. Səmərəli innovasiya müəssisənin və-

ziyyətinə, onun iyerarxiyasına və təşkilinə, 

sahənin strukturuna və bazarına, bütövlükdə 

milli iqtisadiyyata xeyli təsir göstərir. 

Bununla belə yenilik nə qədər radikaldırsa, 

dəyişikliklərin xarakteri də bir o qədər qeyri-

müəyyən və bu səbəbdən daha az 

proqnozlaşdırıla bilən olur. Beləliklə, innova-

siya nə qədər böyük miqyaslı strateji poten-

siala malikdirsə, müəssisənin strateji 

idarəetməsində nəticələrin nəzərə alınması bir 

o qədər çətindir. Məsələn, radikal məhsul in-

novasiyası yeni məhsul yaradarkən uğur 

qazandığı halda, yeni tələbatı formalaşdırır, 

sonuncu isə əvəzləmə effekti nəticəsində sa-

hənin məntiqini və strukturunu dəyişir, 

bunulada determinasiya edilmiş və formali-

zasiya olunmayan (qeyri-xətti) dəyişikliklər 

mexanizmlərini işə salır, bunlar isə inno-

vasiya irəliləyişlərini daha da gücləndirir [3]. 

4. Yüksək əqli təmərküzləşmə. İnnovasiya 

fəaliyyətinin dördüncü xüsusiyyəti ondan iba-

rətdir ki, innovasiyalar üçün başlıca və 

həlledici resurs kimi insan kapitalı, yeni 

ideyalar yaratma və həyata keçirmə sahəsində 

yaradıcılıq qabiliyyəti çıxış edir. Digər növ 

təsərrüfat fəaliyyətlərindən innovasiya fəallığı 

şəxsi motivasiyanın yüksək dərəcəsi ilə fərq-

lənir. Hər şeyi bilmək və maraq instinkti 

novatorlarda daxili sabitlik və məqsədə-

yönlülük yaradır. İnkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübə göstərdiyi kimi, hər bir elmi tədqiqatçı 

üçün öz elmi inkişafı, öz elmi tədqiqatlarının 

və elmi-texniki nəticələrinin səviyyəsininin 

artırılması iqtisadi rifahdan üstündür. Bununla 

yanaşı işin nəticələrinə görə böyük daxili 

məsuliyyət tədqiqatçıların klassik menecmen-

tin təsirinə qarşı həssaslığını azaldır. Misal 

üçün P.Druker [4, с.146] hesab edir ki, böyük 

əqli konsentrasiya ilə və innovasiya fə-

aliyyətinin ara nəticələrinin gizli xarakteri ilə 

əlaqədar bu sahədə xarici nəzarət mexanizm-

lərinin effekti azdır və bu səbəbdən burada 

özünənəzarət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Yəni innovasiya prosesində çevik təşkilat-

çılıqın və funksiyaların hərəkətli olmasının 

zəruriliyi nəzərdə tutulur. 

5. Innovasiyalı məqsədqoymanın 

xüsusiyyəti. İnnovasiya prosesinin digər mü-

hüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ona dair 

sərt məqsədlər müəyyən etmək qeyri-müm-

kündür. Işgüzar fəallığın digər sahələrindən 
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fərqli olaraq bu sahədə qoyulmuş məq-

sədlərə nail olmama heç də həmişə innova-

siya layihəsinin fiaskosu demək deyil, 

onların realizəsi isə (məsələn, yeni məhsulun 

yaradılması) hələ innovasiyaların kommer-

siya uğuru demək deyil.  

6. Dəqiq ölçülməyən mexanizmlər. İn-

novasiyalar yalnız bazarın qeyri-müəy-

yənlikləri ilə üzləşmir, həmçinin qaçılmaz 

surətdə bazarın strukturunu dəyişərək müəy-

yən zəif və ya heç formalizasiya olunmayan 

(ölçülməyən) effektlər (məsələn, innovasi-

yalara çəkilən xərclərin artırılması nəticə-

sində məşğulluq səviyyəsinin azalması) - 

yaradır, başqa sözlə, bir çox məqamda qeyri-

müəyyən xarakter daşıyır. Mürəkkəbliyinə 

və çoxamilliyinə görə pis formalizasiya 

olunan bu effektlər qeyri-xətti mexanizmlər 

adlandırılır.  

Elmtutumlu sənayedə innovasiya prose-

sinin hazırki vəziyyətinin  yaxşılaşdırılmasın-

da, zənnimizcə, beynəlxalq elmi-texniki 

mübadilənin inkişafının olduqca əhəmiyyətli 

rolu vardır. Qlobal inteqrasiya prosesləri 

müasir iqtisadi model üçün xarakterik olub, 

bütün dünyada bərabər səviyyədə texnoloji 

inkişafı zəruri edir. Ancaq elmi biliklərin ca-

zibə mərkəzərinin formalaşmasının tarixi xü-

susiyyətlərinə görə dünya iqtisadiyyatının 

texniki inkişaf səviyyəsi hər yerdə eyni de-

yildir. Bütün bunlardan əlavə olaraq, elmi 

mərkəzlərin inkişaf səviyyəsi də müxtəlif ola 

bilər və qeyri bərabər inkişaf səviyyəsi inteq-

rasiya proseslərini ləngidir. Problemin aradan 

qaldırılması üçün elmi texniki mübadilə tələb 

olunur. Elmi texniki mübadilə iqtisadi cəhət-

dən zəif inkişaf etmiş ölkələrin elmi texniki 

baxımdan inkişafına müsbət təsir göstərməklə 

yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrdə də elmi texniki 

tərəqqinin spiralvarı, təkamül yolu ilə 

inkişafını təmin edir. Hal-hazırda dünyada 

elmi-texniki mərkəzlər bir birindən təcrid 

olunmuş vəziyyətdə və müxtəlif inkişaf səviy-

yələrində fəaliyyət göstərirlər. Elmi texniki 

mübadilə müxtəlif elmi biliklərin birləşdiril-

məsinə, araşdırmalarda əldə edilən nəticələrin 

tətbiqində yeni imkanların meydana çıxma-

sına şərait yaradır. Mübadilə, həmçinin bir 

problemin həllində müxtəlif yanaşmalardan 

istifadə olunmasına, faktiki olaraq elmi fikrin, 

elmi texniki tərəqqinin irəliyə doğru hərəkət 

etməsinə imkan yaradır. Barəsində söhbət 

açılan dövlət siyasəti Yaponiya, Cənubi 

Koreya, Çin dövlətlərində həyata keçirilmiş 

və milli iqtisadiyyatların bu siyasətdən əldə 

etdikləri fayda göz qabağındadr [1,4,6,7]. 

İnformasiyaların və texnologiyaların ötü-

rülməsi üsullarına görə elmi texniki mübadilə 

formalarını differensiallaşdırırlar. İki üsul, 

kommersiya və qeyri kommersiya üsulları 

xüsusi ilə seçilir.  

Emi-texniki mübadilənin qeyri-kommer-

siya üsulunda mübadilə iştirakçıları arasında 

pul öhdəlikləri yoxdur. Qeyri kommersiya 

mübadilə üsullarına aşağıdakı daxildir: 

 nəşr işi - ixtisaslaşdırılmış ədəbiyyat və 

sorğu materiallarının buraxılması, open acsses 

elmi məqalələrin nəşri, məlumat bazalarının 

hazırlanması və s. 

 sərgi fəaliyyəti-elmi konfransların keçi-

rilməsi, simpozium və seminarların, elmi 

nailiyyət sərgilərinin təşkili. 

 tədris prosesində tələbə, aspirant və ar-

tıq təcrübəli kadrların mübadiləsi həyata 

keçirilir. 

 mütəxəssislərin miqrasiyası - beynəl-

xalq elmi-texniki mübadilənin bir mənalı 

qiymətləndirilməyən faktorlarından biridir. 

Bəzən kadr miqrasiyası icbari prosesdir- 

mütəxəssis öz ölkəsində biliklərini tətbiq edə 

bilməyən zaman. Yəni, əksər hallarda, beynəl-

xalq mərkəzlər yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri 

digər ölkələrdən öz mərkəzlərinə cəlb edirlər 

və bununla da öz elmi texniki potensiallarını 

yüksəldirlər. Bu zaman “Beyin axını” baş 

verir. Bir çox iri şirkətlər kommersiya 

mübadiləsində fəal iştirak edirlər: xarici elmi 

nəşrləri izləyir, elmi araşdırmaların tətbiqi 

predmeti, yeni yanaşmaların istehsala tətbiqi 

izlənilir, milli araşdırmaların nəticələri dərc 

olunur. Qeyri kommersiya mübadiləsində isə, 

əsasən, biliklərin ikitərəfli ötürülməsi baş ve-

rir. Pul münasibətlərini yoxluğuna baxmaya-

raq, məhz bu üsullar vasitəsi ilə dünya elmi 

fikri tərəqqi edir.  

Deyilənlərlə yanaşı qeyd etmək lazımdır 

ki, miqrasiya prosesləri də dövlət tərəfindən 

izlənilməlidir. “Beyin axını” uzun müddətli 
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perspektivdə ölkə iqtisadiyyatına, xüsusən də , 

elmtutumlu sənaye sahəsinə  olduqca  ciddi və 

neqativ təsir göstərə bilər.  

Elmi-texniki mübadilənin kommersiya 

üsullarında mübadilə prosesində ötürülən bilik 

və informasiyalar müqabilində bir ölkədən 

digər ölkəyə ödənişlər edilir. Müəllifin fik-

rincə, mübadilənin  kommersiya  formasına  

aşağıdakılar  daxildir: 

texnologiyaların satışı; 

artıq tətbiq və istifadə edilən elmi araş-

dırmaların nəticələrini əks etdirən patent və 

lisenziyaların satışı; 

hər hansı bir elmi və sənaye layihələrinin 

təşkilinə xarici investisiyaların qoyuluşu; 

xarici mütəxəssislərində cəlb edilməsi ilə 

müəyyən elımi araşdırmalarla bağlı müştərək 

müəssisələrin yaradılması; 

lizinq tədbirlərinin təşkili; 

injiniring; 

beynəlxalq konsaltinq. 

Qeyri kommersiya üsullarından fərqli ola-

raq, elmi texniki mübadilənin qeyri kommer-

siya üsullarında nəzəri biliklər deyil, artıq 

tətbiq edilən yeni texnologiyaların mübadiləsi 

gerçəkləşdirilir. Beləliklə, qeyri kommersiya 

mübadiləsi - nəzəri biliklərin mübadiləsidirsə, 

kommersiya mübadiləsi həmin biliklərin tət-

biqi ilə bağlıdır. Hər iki üsulların respublika-

mızda tətbiqi innovasiya prosesinin səmərəli 

təşkili üçün əhəmiyyətlidir. 

Kommersiya üsulları ilə həyata keçirilən 

elmi-texniki mübadilə parktiki olaraq, ölkədə 

yeni texnologiyaların tətbiq olunması demək-

dir. Bu səbəbdən də dövlət yeni texnologiya-

lar sahəsində mübadilələri fəal dəstəkləmə-

lidir. 

 

Azərbaycanda müasir innovasiya nailiy-

yətləri və meyyləri 

Ötən illərdə respublikanın əsas sənaye mər-

kəzlərindən sayılan Abşeron, Gəncə və Nax-

çıvanda müasir sənaye müəssisələri tikilərək 

istifadəyə verilib. Ölkədə zəruri kadr poten-

sialı və işçi qüvvəsinin, xammal ehtiyatla-

rının, faydalı qazıntıların mövcudluğu həmin 

müəssisələrin səmərəli fəaliyyətini təmin edib. 

Lakin Prezident İlham Əliyevin Nazirlər 

Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişa-

fının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrin 

müzakirəsinə həsr olunmuş iclasında bildir-

diyi kimi, «... Sənaye istehsalı istiqamətində 

çox ciddi iş aparılmalıdır. Texnoparklar, 

sənaye klasterləri yaradılmalıdır. Bütün regi-

onlarda sənaye zonaları yaradılmalıdır. Bu 

məsələ ilə bağlı mən əvvəlki müşavirələrdə də 

öz fikirlərimi bildirmişdim. İstəyirəm bu isti-

qamətdə işlər daha da sürətlə getsin ki, biz 

artıq nəticələri görək. Çünki artıq neçə vaxtdır 

ki, biz bu barədə danışırıq, işlər gedir, amma 

hələ nəticələr yoxdur» [8]. Bu sözlərin 

gerçəkliyini Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatları da təsdiq-

ləyir. Belə ki, sənayeləşmə istiqamətində  

2014-ci ildə  qeyri-neft sənayesində müvafiq 

sahələr üzrə cəmi 0,2-0,5% artım, bəzilərində 

isə ümumiyyətlə enmə müşahidə edilib [7].  

Eyni zamanda, 2015-ci ildə sənayedə müəy-

yən müsbət dəyişikliklərdə baş vermişdir. 

Belə ki, 2015-ci ildə 250-dən çox sənaye 

müəssisəsi, o cümlədən Bakıda və Abşeron 

rayonunda tikinti materialları, elektrotexniki 

avadanlıqlar, PVC tərkibli yarımfabrikatlar, 

metal konstruksiyalar və geyim istehsalı mü-

əssisələri, elektrik yarımstansiyaları fəaliyyətə 

başlayıb. Sumqayıtda beton məmulatları, 

tekstil, plastik qablar, karton və texniki ava-

danlıqlar istehsalı müəssisələri istifadəyə veri-

lib. Regionlarda görülmüş işlər nəticəsində 

avtomobil zavodunda yeni istehsal xətti, tikiş 

fabriki, üzlük material, plastik qablar, texniki 

rezin məmulatları, ayaqqabı, tara, karton, 

limonad istehsalı, habelə meyvə-tərəvəz, ət 

emalı, çörək, yem, süd istehsalı müəssisələri 

istismara verilib [9].Qeyri-neft sənayesi üzrə 

2014-ci ildə qida, içki,  geyim, kağız və 

karton, tikinti materialları, maşın və avadan-

lıqların quraşdırılması və təmiri, elektrik ener-

jisi və s. məhsulların istehsalında daha çox 

artım olub.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir zamanda 

inkişaf etmiş ölkələrin sənaye sektoru əsasən 

kompyuter,rəqəmsal cihazların, elektrik avadan-

lıqların və maşınların istehsalında daha yüksək 

templərlə inkişaf edir [10]. Bu baxımdan, yuxa-

rıda təhlil etdiyimiz statistik rəqəmlər göstərir 
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ki, Azərbaycanda bu sənaye sahələri inkişaf et-

miş ölkələrlə müqayisədə eyni ya təqribən eyni 

inkişaf templərini hələ nümayiş etmir. Inkişaf 

etmiş  ölkələrin qeyd etdiyimiz yüksək templə 

artan sənaye sahələrinin milli iqtisadiyyatımızda 

müasir vəziyyətini isə aşağıdakı cədvəllərdən 

xarakterizə etmək mümkünür.   

 

Cədvəl №1 

Kompyuter və digər elektron avadanlıqların istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin işinin 

əsas göstəriciləri [7]. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sənaye məhsulunun fiziki həcm indeksi, əvvəlki 

ilə nisbətən, faizlə 

 

87,4 

 

119,6 

 

128,2 

 

130,2 

 

77,8 

 

67,8 

Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun 

ümumi həcmində sahənin payı, faizlə 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,2 

Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin 

qeyri-dövlət sektorunun payı, faizlə 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,04 

 

0,06 

 

0,06 

İşləyənlərin orta siyahı sayı, 

min nəfər 

əvvəlki ilə nisbətən faizlə 

 

2,2 

110,0 

 

2,2 

100,0 

 

2,1 

95,5 

 

1,6 

76,2 

 

1,7 

106,3 

 

1,6 

94,1 

Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə 

işçilərinin payı, faizlə 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,2 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,8 

Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, 

manat 

 

215,9 

 

254,3 

 

312,2 

 

346,2 

 

358,9 

 

385,5 

Əsas kapitala investisiyalar,milyon manat - 1.1 0 0 2.7 0 

Əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya 

yeni  tətbiq olunmuş məhsul (min.manat) - - 5681 20.4 - - 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, kompyuter 

və digər elektron avadanlıqların istehsalı ilə 

məşğul olan müəssisələrdə əsas kapitala in-

vestisiya qoyulmur ya da cüzi şəkildə qoyulur. 

Eyni zamanda, həmin dövrdə bu sahənin 

işçilərinin orta aylıq əmək haqqının artması da 

müşahidə olunur. Bu göstərici  2009-ci illə 

müqayisədə 2014-ci ildə 1.8 dəfə artaraq 

385.5 manat təşkil etmişdir. Lakin, bu sahənin 

işçilərin orta siyahı sayı 2009-2014-ci  illərdə  

1.3 dəfə  azalmışdır və  1.6 min. nəfər təşkil 

etmişdir.Başa tərəfdən əhəmiyyətli dəyişik-

liklərə məruz qalmış və ya yeni  tətbiq olun-

muş məhsulun həcmi bu sahədə inovasiya 

prosesinin bir o qədər sürətlə getməməsi ba-

rədə məlumat verir. 

Digər elmtutumlu sənaye sahəsi olan – 

elektrik avadanlıqları istehsal edən müəssisə-

lərdə də  müəyyən müsbət dinamika müşahidə 

olunur (bax cədvəl 2). Belə ki, bu sahədə də 

ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda payı 

2009-2014-ci illər müddətində 3 dəfə artmış-

dır. Həmin göstərici 2014-cü ildə 0.6 % təşkil 

edmişdir. Lakin, göstərilən sahədə tədqiq olu-

nan dövrdə sənaye sektoruna yönəldilən in-

vestisiyaların ümumi həcmində qoyulan in-

vestisiyaların payı 2014-cü ildə 2 dəfə aza-

laraq 0.3% təşkil etmişdir. Şübhəsiz ki, bu 

sahəyə investisiyaların belə cüzi şəkildə axını 

milli elektroavadanlıq istehsalçıların dünya is-

tehsalçıları ilə rəqabət apara bilmədiyindən 

irəli gəlir. Yəni bu müəssisələrdə əlavə pul 

vəsaitini istehsala yönəltmək üçün texno-

logiya özü dəyişilməlidir. Yeni mütərəqqi tex-

nologiyanın tətbiüqi üçün isə böyük miqdarda  

kredit və investisiyalar tələb olnur. Beləliklə 

də, “qapalı dairə” yaranır.Bu vəziyyətdən çı-

xışı isə yalnız Azərbaycanda fond bazarın 

inkişafı təkan verə bilər. Çünki zənnimizcə, 

idxal sahəsinin güclü maliyyə cəlbediciliyini 

saxlanacaqsa, banklar və digər investisiya-

kredit təşkilatarı sözü gedən sahənin texnoloji 

restrukturizasiyasına iri həcmli kredit və 

investisiyaları ayırmaqa risk etməyəcək. Hal-

buki səhmlər vasitəsilə, həmin vəsaitləri bö-
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yük sayda olan mülkiyyətçiərin (səhmdar- ların) hesabına toplamaq mümkündür. 

 

   Cədvəl №2 

Elektrik avadanlıqları istehsal edən müəssisələrin işinin əsas göstəriciləri [7]. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi 

həcmində sahənin payı, faizlə 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 

Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin qeyri-

dövlət sektorunun payı, faizlə 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 

İşləyənlərin orta siyahı sayı, 

min nəfər 

əvvəlki ilə nisbətən faizlə 

 

1,6 

50,0 

 

1,8 

112,5 

 

1,4 

77,8 

 

1,4 

100,0 

 

5,5 

3,9 d. 

 

5,7 

103,6 

Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə 

işçilərinin payı, faizlə 

 

0,8 

 

1,0 

 

0,8 

 

0,8 

 

2,8 

 

2,9 

Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, 

manat 

 

240,6 

 

311,8 

 

257,9 

 

225,9 

 

476,1 

 

581,2 

Sənaye məhsulunun fiziki həcm  indeksi, əvvəlki ilə 

nisbətən, faizlə 78.0 182.8 72.9 171.0 97.3 112.4 

Əsas kapitala investisiyalar, 

milyon manat 

 

20,2 

 

17,9 

 

0,0 

 

17,3 

 

9,7 

 

18,5 

Əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni  

tətbiq olunmuş məhsul (min.manat) - - 13.5 - - - 

 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, əsas kapi-

tala investisiyaların həcmi (2014-ci ildə 18.5 

mln.manat olub) kompyuter və digər elektron 

avadanlıqların istehsalı sahəsi ilə müqayisədə 

nisbətən yaxşıdır. Cədvəl 3.-dən göründüyü 

kimi, maşın və avadanlıqlar istehsal edən mü-

əssisələrin fəaliyyətində pozitiv dəyişikliklər 

var. Belə ki, 2009-2014-ci illərdə bu sahədə 

sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həc-

mi 3 dəfə artaraq 2014-ci ildə 278.5 mln. Ma-

nat təşkil etmişdir. Eyni zamanda, bu dövrdə 

sahədə sənaye məhsulun fiziki həcm indeksi 

2014-ci ildə 2013-ci illə müqayisədə 89.0 % 

təşkil etmişdir. Bu da ölkəmizdə tədqiq olu-

nan dövrdə elmtutumlu sənayenin bu sahəsin-

də gerçək artım barədə danışmaq  imkan  ver-

mir. Burada əsas kapitala qoyulan investisi-

yalarda yuxarıda digər iki sahə ilə xeyli fərq 

müşahidə olunur. 

Cədvəl №3 

Maşın və avadanlıqlar istehsal edən müəssisələrin işinin əsas göstəriciləri [7] 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sənaye məhsulunun fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilə 

nisbətən, faizlə 

 

84,7 

 

188,4 

 

125,3 

 

71,7 

 

127,3 

 

89,0 

Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi 

həcmində sahənin payı, faizlə 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,8 

 

0,9 

Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin qeyri-

dövlət sektorunun payı, faizlə 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 

İşləyənlərin orta siyahı sayı, 

min nəfərəvvəlki ilə nisbətən faizlə 

4,2 

65,6 

4,8 

114,3 

4,2 

87,5 

4,5 

107,1 

4,8 

106,7 

4,3 

89,6 

Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə 

işçilərinin payı, faizlə 

 

2,2 

 

2,7 

 

2,4 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,2 

Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, manat 204,6 227,4 273,0 326,2 345,7 366,8 

Əsas kapitala investisiyalar,milyon manat 154.9 149.0 294.3 259.1 366.2 170.8 

Əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmış və ya yeni  

tətbiq olunmuş məhsul (min.manat) - - 1295 496.8 511.6 - 
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Lakin bütün bunlara baxmayaraq, adıçəki-

lən sahələrinin müəssisələrində innovasiya 

aktivliyi aşağıdır və innovasiya məhsulların, 

sahələr üzrə istehsalı, cəmi məhsulların tər-

kibində xüsusi çəkisi beynəlxalq miqyasda nə-

zərdə tutulan buraxıla bilən həddən kəskin 

dərəcədə fərqlənir. 

Odur ki, hələ də idxalın tərkibində  maşın-

lar və avadanlıqların  və digər oxşar məhsul-

ların xüsusi çəkisi yüksəkdir (2014-ci ildə 

37,6%), ixracın tərkibində isə xeyli aşağıdır 

(2014-ci ildə 0.4%) [11]. Bütün bu faktlar öl-

kədə innovasiya prosesinin dinamik inkişaf 

etdirilməsi və tənzimlənməsi istiqamətində 

elmi-praktiki əhəmiyyətə malik tövsiyyələrin 

işlənməsi zəruri edilmişdir. 

NӘTİCӘ 

 Birincisi informasiya, bilik müstəqil və 

spesifik dəyəri olan resursa çevrildi. 2014-cü 

ildə Amerika, Avropa və Asiyanın inkişaf et-

miş ölkələrində  araşdırmalara və innovasiya 

sektorunun inkişafına çəkilən xərclərin payı 

(R&D- Research and development) ÜDM-in 

minimum 1,8%-ni təşkil edir. İkincisi, infor-

masiya və innovasiya sektoru güclü mənbədir, 

müasir sosial iqtisadi inkişafa, artım 

dinamikasına müsbət təsir göstərir.  

 İkincisi, iqtisadi tərəqqinin mexanizmi və 

trayektoriyasında dəyişikliklər müşahidə olun-

muşdur, son illərdə ağırlıq mərkəzi informa-

siya sahəsində xidmətlər üzərinə keçirilir. Bu 

səbəbdən də müasir dördə Azərbaycanda in-

novasiya iqtisadiyyatının formalaşdırılması 

həyati əhəmiyyət daşıyan məsələdir.  

İnnovasiya texnologiyalarının artması milli 

iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yük-

səldilməsinin əhəmiyyətli mexanizmi kimi çı-

xış edir. Məhz bu baxımdan radikal ixtiralar-

dan innovasiyalara doğru böyük addımlar atıl-

malıdır. Bunun üçün isə texnologiyaların iş-

ləlnilib hazılanması  erkən mərhələlərindən 

dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Qeyd edi-

lən dəstək dövlət tərəfindən sifariş edilən 

innovasiya layihələri, vençur fondları, biznes-

inkubator, texnopark, texnopolis, texnologi-

yaların mübadiləsi və transferat mərkəzləri, 

müştərək elmi araşdırma mərkəzləri, kiçik 

elmi tədqiqat mərkəzərinin inkişaf etdiril-

məsini dəstəkləyən fondlar, innovasiya risk-

lərinin sığortalanması və s. vasitəsi ilə həyata 

keçirilməlidir. 
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Ведущий научный сотрудник  

Института экономики НАН Азербайджана 

 

Необходимые направления регулирования развития инновационного процесса 

 в Азербайджане 

 

Резюме 

Цель исследования – Анализ и оценка развития инновационного процессав Азербайджане 

Методология исследования – статистический анализ, сравнительный анализ, основанный на 

методе группировок. 

Результаты исследования – были определены основные факторы слабого развития иннова-

ционного и пути его развития. 

Ограничения исследования - необходимо более полное научное исследование факторов 

развития инновационного процесса. 

Практическая значимость исследования – использование результатов исследования в 

качестве научного источника в процессе эффективного применения мер по совершенствованию 

современного состояния инновационнго развития. 

Оригинальность и научная новизна исследования – определение и научное обоснование 

факторов эффективного развития инновационного процесса в Азербайджанской республике.  

Ключевые слова:инновационный процесс, инновационное предпринимательство, наукоемкая 

промышленность, научно-технический обмен, инновационные достижения. 
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Abstract 

Purpose–the analysis and an assessment of development of innovation process of Azerbaijan. 

Design/methodology– the statistical analysis, the comparative analysis based on a method of groups. 

Findings – were defined major factors of a poor development of the innovation process and a way of 

its development. 

Research limitations- fuller scientific research of factors of development of the innovation process 

is necessary.  

Practical implications – use of results of research as a scientific source in process of effective ap-

plication of measures for improvement of a current condition of the innovation process. 

Originality/value– definition and scientific justification of factors of effective development of inno-

vation process of the Azerbaijan Republic. 

Keywords: innovative process, innovative business, knowledge-intensive industry, scientific and 

technical exchange, innovative achievements. 
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