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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – sənaye müəssisələrinin istehsal və rəqabət potensialının artırılmasında

innovasiya amilinin oynadığı rolun araşdırılması.
Tədqiqatın metodologiyası – qruplaşdırma və müqayisəli təhlil, məntiqi təfəkkür üsulları.
Tədqiqatın nəticələri- Müəllif tərəfindən müxtəlif ölkələrin sənaye müəssisələrində innovasiya

fəaliyyəti araşdırılaraq ümumiləşdirilmiş, bu sahədə peşəkar mütəxəssislərə ciddi ehtiyacın olduğuna
diqqət çəkilmiş, həmçinin müvafiq beynəlxalq təcrübədən bəhrələnməyin vacibliyi vurğulanmışdır.
Azərbaycanın sənaye-innovasiya siyasətində əksini tapması məqsədəuyğun hesab edilən bəzi təkliflər
irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: innovativ fəaliyyət, rəqabət qabiliyyəti, həyat sikli, innovasiya amili, sənaye müəssisələri,
ixracatyönlü istehsal.

GİRİŞ
Son dövrlərdə iqtisadiyyatımızın tam

liberallaşması, qeyri-neft sektorunun dayanıq-
lığının təmin edilməsi, dövlət büdcəsində ver-
gi daxilolmalarının artırılması və nəhayət,
iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı hədəflərə nail
olunması istiqamətində daha ciddi addımlar
atılmaqdadır. Fikrimizcə, iqtisadiyyatın rəqa-
bət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və struktu-
runun təkmilləşdirilməsi baxımından sənaye
müəssisələrimizin inkişaf etdirilməsi də ölkə-
də aparılan iqtisadi siyasətin əsas prioritet-
lərindən biri kimi diqqətdən kənarda qalma-
malıdır. Belə ki, bu, təkcə iqtisadi nöqteyi-
nəzərdən deyil, həm də əhalinin məşğulluğu,
gəlir səviyyəsi, urbanizasiya, ixtisaslı işçi
qüvvəsi və  bir sıra digər sosial, elmi və mə-
dəni aspektlər baxımından əhəmiyyətlidir.
Hesab edirik ki, hazırki dövrdə sənaye
müəssisələri rəqabətqabiliyyətlərinin yüksəl-
dilməsi məsələlərində daha təşəbbüskar və
hərəkətverici qüvvə kimi çıxış etməli, istehsal
və rəqabət potensialını inkişaf etdirərək
innovasiya proseslərinə önəm verməli, mo-
dernləşməyə əlverişli şərait yaratmalıdırlar.
Belə demək mümkünsə, innovasiya siyasətini
və strategiyasını reallaşdırmalı, əsas gücü in-
vestisiyanın cəlb edilməsinə və koordinasi-
yasına, həmçinin işgüzar əməkdaşlığın inki-
şafına yönəltməli, bu siyasətin prioriteti ola-
raq potensial rəqabətqabiliyyətli və ixracat

yönümlü sahələrdə istehsalın yaradılmasını və
inkişafını dəstəkləməlidirlər. Onu da qeyd
edək ki, uzunmüddətli strateji vəzifələri həll
etmək məqsədilə elmtutumlu və yüksək tex-
noloji istehsalın inkişafı üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilməsi də
zəruridir.

Etiraf edək ki, müasir iqtisadiyyatda əhə
miyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə artan in-
novasiyalar sağlam rəqabətin olması üçün sə-
mərəli vasitə hesab edilir və yeni tələbatların
yaranmasına, məhsulların maya dəyərinin aşa-
ğı düşməsinə, sərmayələrin cəlb edilməsinə,
yeni məhsul istehsalçılarının nüfuzunun və
reytinqinin yüksəlməsinə, yeni bazarların, o
cümlədən xarici bazarların əldə edilməsinə
güclü təkan verir. Bu baxımdan innovasiyalar
respublikamız üçün də böyük önəm daşıyır.
Bu məsələni ölkə başçısı İlham Əliyev iqti-
sadi məsələlərə və 2016-cı ilin dövlət
büdcəsinin hazırlığı işlərinə həsr edilmiş
müşavirədəki çıxışında xüsusi vurğulamışdır:
“Neft gəlirləri azalır, ona görə daha çox in-
novasiyalara üstünlük verilməlidir” [1].

İqtisadi ədəbiyyatlarda “innovasiya” po-
tensial elmi-texniki inkişafın yeni məhsullarla
və texnologiyalarla ifadə olunan real tərəqqiyə
çevrilməsi kimi şərh edilir. Beynəlxalq stan-
dartlara müvafiq olaraq innovasiya innovativ
fəaliyyətin bazarda özünə yer tapmış yeni,
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yaxud təkmilləşdirilmiş məhsulun, həmçinin
praktik fəaliyyətdə istifadə olunan yeni və ya
təkmilləşdirilmiş texnoloji prosesin  yekun
nəticəsi kimi müəyyən olunur. İnnovasiya
həm dinamik, həm də statik baxımdan nə-
zərdən keçirilə bilər. Statik halda innovasiya
elmi-istehsalat siklinin yekun nəticəsi kimi
meydana çıxır.

Yeni məhsulun işlənib hazırlanması və
istehsalatda tətbiqi rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsi və istehsal olunan məhsulların
həyat tsiklindən asılılığın aradan qaldırılması
vasitəsi kimi sənaye müəssisələri üçün də çox
vacibdir. Elə bu səbəbdən də müasir şəraitdə
məhsulların yeniləşdirilməsi kifayət qədər
sürətlə həyata keçirilir. Təqdim olunan bu
araşdırmada da məqsəd sənaye müəssisələ-
rinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində
innovasiyaların rolunu nəzərdən keçirməkdir.

İqtisadiyyat elmində innovasiya anlayışı.
Fikrimizcə, “yenilik” və “innovasiya” anla-

yışlarını bir-birindən ayırmaq, fərqləndirmək
lazımdır. İngiliscə “invention” sözündən
yaranan “yenilik” anlayışını istehsal prose-
sində yeni məhsula, yeni texnologiyaya, yeni
metoda və s.-yə çevrilə bilən yeni ideya kimi
qəbul edirlər. İngiliscə “innovation” sözün-
dən yaranan “innovasiya” anlayışını isə yeni-
likdən istifadə nəticəsində yaradılan və bazar-
da satışa çıxarılan, yaxud istehsalatda,
idarəetmədə və ya digər bir fəaliyyət növündə
tətbiq olunan yeni, yaxud təkmilləşdirilmiş
məhsul və ya texnologiya kimi başa düşmək
lazımdır. Başqa sözlə desək, texnoloji yenilik
texnoloji innovasiyanın mənbəyi hesab edilir
və yeni məhsul şəklində yayıldığı andan bu
cür keyfiyyət əldə edir. Belə çevrilmə,
dəyişilmə prosesi innovasiya prosesi adlanır.
Öz növbəsində, yeniliklərin bazara daxil edil-
məsi prosesini kommersiyalaşdırma prosesi
kimi də adlandırırlar. Yenilik  bazarda görün-
düyü andan o, artıq  innovasiya olur [2, s.90].

XXI əsrdə beynəlxalq əmtəə istehsalçıları
yerli istehlakçıların əmtəə və xidmətə olan
tələbatını dəyişərək onların yeni zövqünün
formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərirlər. Müasir alıcılar daha elmli,
məlumatlı və tələbkardırlar. Onlar reklam

elanlarına skeptik yanaşırlar. Çeşidləri artan
əmtəə və xidmət bazarlarının çoxalması onu
göstərir ki, bir çox əmtəə-bazar kombinasi-
yalarının strategiyası getdikcə daha diferensial
olur. Bu, əmtəənin həyat siklini azaldaraq,
onu kiçik hissələrlə istehsal etmək zərurətini
ortaya çıxarır ki, bu da, öz növbəsində, xüsusi
qrup istehlakçılar üçün işlənib hazırlanmış
diferensial məhsulların istehsalını artırır. Bu
proseslərin hamısı bütövlükdə mövcud məh-
sulların daim yenilənməsi, yaxud təkmilləş-
dirilməsi zərurətinə gətirib çıxarır və bununla
bağlı məsələlərin yeni texniki həllini müəyyən
edir. Bu halda rəqabət günü-gündən daha
dinamik olur. Onun dinamikliyinin göstərici-
lərindən biri də zaman ola bilər ki, bu zaman
ərzində də rəqiblər bazar iştirakçılarının biri
tərəfindən buraxılmış əmtəəni imitasiya
edirlər. Uğurla inkişaf edən şirkətlərin təcrü-
bəsi göstərir ki, bu gün dəyişikliklərə tez
reaksiya verənlər və daim innovasiyalarla
məşğul olanlar həyatda qalırlar [3, s. 67-70].
Nəticə etibarilə, alıcıların əmtəə və xidmət-
lərin keyfiyyətinə olan tələbatı, yeni məhsul-
ların bazara çıxarılması vaxtının azaldılması
ilə yanaşı, çeşidlərinin artması və rəqabətin
güclənməsi əmtəə istehsalçılarının ətraf
mühitin dəyişilməsinə adekvat reaksiyası
zərurətini ortaya çıxarır. Beləliklə, uğurlu
innovativ fəaliyyət göstərən sənaye
müəssisələrinin təhlili göstərir ki, innovasi-
yaların işlənib hazırlanması üçün əsas təşviqe-
dici motiv ümumilikdə rəhbərliyin strateji
fəaliyyət göstərmək və xüsusilə də innovasiya
fəaliyyətini həyata keçirmək istəyi və səyi ilə
daha çox bağlıdır. Başqa sözlə desək, sənaye
müəssisələrində yeni məhsulların işlənib
hazırlanmasına resurs ayırmağa və bütün işçi
heyətində innovasiyalara daim maraq oyatma-
ğa hazır olan lider-novator olmalıdır. Dünya
təcrübəsindən bizə məlumdur ki, Microsoft
şirkətindən Bill Qeyts, Sony-dən Akio Marito,
General Electric-dən Cek Velç kimi tanınmış
menecerlərin innovasiyalara can atması onla-
rın şirkətlərini dünya liderləri sırasına çıxar-
mışdır.

Sənaye müəssisələrində innovativ fəaliy-
yətin təşkilinin həlledici məqamları.
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Rəqabət və innovasiya fəaliyyəti qarşılıqlı
əlaqəlidir. İstehsalçılar və istehlakçılar köh-
nəlmiş texnikadan istifadə prosesində
differensial ziyana düşürlər və bu səbəbdən
innovasiyalar əsasında xərcləri azaltmağa
məcbur olurlar. İnnovasiyaları ilk dəfə
mənimsəyən sənaye müəssisələri istehsal
xərclərini və müvafiq olaraq, satışa çıxarılan
əmtəənin dəyərini aşağı salmaq imkanına
malik olurlar və nəticədə bazarın analoji
əmtəə təklif edən subyektləri ilə rəqabət
mübarizəsində öz mövqelərini möhkəmlən-
dirirlər. Beləliklə, innovasiya fəaliyyəti bazar
subyektlərinin rəqabət mübarizəsində həyatda
qalmağa yardım edir. Deməli, rəqabət və
innovasiyalar dialektik olaraq qarşılıqlı
əlaqəlidirlər və bir-birilərini tamamlayırlar [4,
s. 34]. Səbəblərini nəzərdən keçirək:
Øbirincisi, rəqabət  bazar subyektinin tex-

niki yeniliklərə meyilliliyinin əsas amilidir;
Øikincisi, rəqabət sahibkarı hər zaman

əmtəə və xidmətlərin istehlakçılara lazım olan
və onların tələbatını ödəyə bilən yeni növ-
lərini axtarıb tapmağa məcbur edir;
Øüçüncüsü, rəqabət sahibkarlara şərait

yaradır ki, istehlakçıları itirməmək üçün bazar
qiyməti üzrə yüksək keyfiyyətli məhsulları
öyrənsinlər;
Ødördüncüsü, rəqabət daha səmərəli isteh-

sal qaydalarından istifadəni stimullaşdırır;
Øbeşincisi, rəqabət sahibkarları istehlakçı-

ların istəyinə operativ reaksiya verməyə məc-
bur edir;
Øaltıncısı, rəqabət səylə və məhsuldar

çalışanlara yüksək gəliri təmin edir.
Sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyəti-

nə onların bu sahədəki mövqeyini müəyyən
edən iqtisadi xüsusiyyətlər kompleksi, məsə-
lən, əmtəənin xüsusiyyəti, məhsulların isteh-
sal və satışının iqtisadi şərtlərini formalaş-
dıran amillər daxildir. Məhsulların rəqabət
qabiliyyəti və sənaye müəssisələrinin rəqabət
qabiliyyəti öz aralarında hissə və tam kimi
əlaqəyə malikdirlər. Sənaye müəssisələrinin
rəqabət qabiliyyəti məhsulun rəqabət qabiliy-
yətindən və sənaye müəssisələrinin fəaliyyə-
tinin nəticələrində əks olunan iqtisadi metod-
lar məcmusundan  asılıdır.

Sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyəti-
nin səviyyəsinə innovasiyalar əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Rəqabət
üstünlüklərinin təmin olunması üçün
istehlakçıların sənaye müəssisələrinə və onun
məhsullarına olan münasibətinə təsir edən
amilləri aşkara çıxarmaq lazımdır.
Kommersiya şərtləri, satış şəbəkəsinin təşkili,
məhsullara texniki xidmətin təşkili,
istehlakçıların sənaye müəssisələrinə dair
təsəvvürləri, konyunkturanın inkişaf
tendensiyasının sənaye müəssisələrinin
bazardakı vəziyyətinə təsiri və s. amilləri bu
qəbildən hesab etmək olar.

Sənaye müəssisələrinin rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilən
təşkilati tədbirlər isə aşağıdakılar ola bilər:
Ø bazarda sənaye müəssisələrinin

məhsullarına prioritetlik qazandıran texniki-
iqtisadi və keyfiyyət göstəricilərinin təmin
edilməsi;
Ø istehlakçının tələbatını nəzərə alaraq

məhsulun keyfiyyətinin və onun texniki-
iqtisadi parametrlərinin dəyişdirilməsi;
Ø əvəzediciləri ilə müqayisədə məhsulun

üstünlüklərinin aşkara çıxarılması və təmin
edilməsi;
Ø rəqiblər tərəfindən istehsal olunan analoji

məhsulların üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını
aşkara çıxararaq bu nəticələrdən istifadə
edilməsi;
Ø keyfiyyət xüsusiyyətlərini yüksəltmək

yolu ilə məhsulun mümkün
modifikasiyalarının müəyyən olunması;
Ø məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəl-

dilməsinin qiymət amillərinin aşkara çıxarıl-
ması və istifadəsi;
Ø məhsulun tətbiqinin mümkün prioritet,

xüsusilə də innovasiya mühitinin tapılması və
istifadəsi və s.

Beləliklə, real bazarda, yaxud onun seq-
mentində sənaye müəssisələrinin rəqabət qa-
biliyyətinin qiymətləndirilməsi onun texno-
loji, istehsal, maliyyə və satış imkanlarının
təhlilinə əsaslanır [5, s.55]. Buna görə də
bazarda sənaye müəssisələrinin rəqabət
qabiliyyəti innovasiyaların idarə edilməsinin
səmərəliliyinin başlıca meyarıdır. Rəqabət
qabiliyyətli olmaq üçün sənaye müəssisələri
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innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin
daha səmərəli formalarını, sistemlərini və
modellərini tətbiq etməlidir. Bu idarəetmə
sistemləri buraxılan məhsulun keyfiyyətinin
daim yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır və
istehlakçıların məmnunluq səviyyəsinin yük-
səldilməsini təmin edir. İnnovasiyalar real
istehlakçı bazarına istiqamətlənməlidir. Belə
ki, məhsulun keyfiyyət səviyyəsi innovasiya
fəaliyyətinin səmərəliliyi ilə, keyfiyyətin
formalaşdırılması prosesi isə müəssisələrdə
innovasiyalardan istifadə ilə təmin edilir.

Sənaye müəssisələrində işçi heyətinin
yaradıcı fəallığı və innovasiyaların tətbiqi.

İnnovasiyaların tətbiqi üçün əsas şərtlərdən
biri də alıcıların istehsal olunan əmtəə və
xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı irəli sürdüyü yeni
tələblərin hər zaman aşkara çıxarılması məq-
sədilə müəssisələrlə istehlakçı arasında əlaqəni
həyata keçirən səmərəli marketinq və satış
sisteminin mövcudluğudur. Bu şərt böyük əhə-
miyyətə malikdir, belə ki, o, innovasiyalar
praktikasında çox vaxt “istehlakçılar üçün
səmərəli olan və onların yeni, daha mükəmməl
kimi qəbul etdikləri əmtəə və xidmətlərin
yaradılması və təqdim olunması” kimi tərif
edilir. Mütəxəssislər  innovasiyaların bazara
çıxarılması ilə bağlı uğursuzluqların əksəriy-
yətini bununla izah edirlər ki, onlar tələbat
əsasında deyil, yeni biliklər əsasında yaranır,
halbuki alıcılara yeni məhsul deyil, yeni
faydalar lazımdır. Bu və digər şərtləri ümumi-
ləşdirərək qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya
fəaliyyətini həyata keçirmək üçün sənaye
müəssisələrinin, aşağıda sadalananlar da daxil
olmaqla, müxtəlif resursların məcmusu kimi
səciyyələnən innovasiya potensialı olmalıdır:
[6, s. 44]
Øintellektual resurslar (texnoloji sənədləş-

dirmə, patentlər, lisenziyalar, yeniliklərin mə-
nimsənilməsi üzrə biznes-planlar, sənaye
müəssisələrinin innovasiya proqramları);
Ømaddi resurslar (pilot qurğu və cihazlar

bazası, texnoloji avadanlıqlar, sahə resursları);
Ømaliyyə resursları (xüsusi, kredit, sər-

mayə, qrant);
Økadr resursları (lider-novator, innova-

siyalarda maraqlı olan işçi heyəti, elmi-tədqi-
qat institutları və ali məktəblərin əməkdaşları

ilə tərəfdaşlıq və şəxsi münasibətlər, elmi-
tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri (ETTKİ)
üzrə keçirilən təcrübələr, layihələrin idarə
olunması təcrübəsi);
Øinfrastruktur resurslar (ETTKİ-nin xüsusi

bölmələri, baş texnoloq şöbəsi, yeni məhsul
marketinqi, patent-hüquq şöbəsi, informasiya
şöbəsi, rəqabət kəşfiyyatı şöbəsi);
Øinnovasiya fəaliyyətinin həyata

keçirilməsi üçün zəruri olan digər resurslar.
Øİnnovasiyaların effektivliyini artıran da-

xili amillərin də bəzilərini sadalayaq:
rəhbərliyin və işçi heyətinin xarici mühitdəki
iqtisadi, sosial və texnoloji dəyişiklikləri fərq-
ləndirmək və qiymətləndirmək qabiliyyəti;
rəhbərliyin uzun müddətli perspektivə və də-
qiq strateji məqsədlərə istiqamətlənməsi;
bazar tendensiyasını tədqiq etmək və qiymət-
ləndirmək qabiliyyətinə malik inkişaf etmiş
satış və marketinq sistemi; yeni bazar təklif-
lərinin fasiləsiz axtarışının həyata keçirilməsi;
yeni ideyaları təhlil etmək və reallaşdırmaq
bacarığı və s.  [7,  s.105].  Beləliklə,  rəhbər  öz
müəssisəsinin innovasiya potensialını qiy-
mətləndirərək innovasiya fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üçün imkanlarını müəyyən edir,
yəni özü üçün bu suala cavab tapır: müəssisə-
nin innovasiyaların tətbiqinə “gücü çatarmı”?

Sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliy-
yətinin təşkilindəki növbəti addım innovasiya
məqsədlərinin, hədəflərinin işlənib hazırlan-
ması olmalıdır. Bu məqsəd və hədəflərə nü-
munə olaraq mövcud məhsulların təkmilləşdi-
rilməsi, yaxud prinsipial yeni məhsulun ya-
radılması yolu ilə yeni bazarlarda möh-
kəmlənmə və rəqabət qabiliyyətinin yüksəl-
dilməsini, həmçinin yeni texnologiyalardan
istifadə əsasında ilkin xammala, enerjiyə və
s.-yə qənaət etmək yolu ilə istehsal xərclərinin
azaldılmasını göstərə bilərik. Bir məsələdə də
sənaye müəssisələri vacib strateji qərar qəbul
etməlidirlər: kənardan innovasiyalar əldə
etməli, yaxud özləri onları sərbəst işləyib
hazırlamalı. Birinci halda, sənaye müəssi-
sələri, bir qayda olaraq, ixtisaslaşdırılmış el-
mi-tədqiqat və ya konstruktor təşkilatı ilə stra-
teji əməkdaşlıq etməlidir. Bu zaman nəzərə al-
maq lazımdır ki, texnologiyanın birdəfəlik əl-
də edilməsi kifayət qədər az vaxt ərzində xeyli
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maliyyə vəsaitinin toplanmasını tələb edir.
Ona görə də maliyyə  vəsaitlərinin daha sə-
mərəli istifadəsi üçün yeni texnologiyalar ba-
zarını diqqətlə araşdırmaq və innovasiya
texnologiyaları üzrə ixtisaslaşan təşkilatların
məlumatlar bazasını hərtərəfli təhlil etmək
tələb olunur. İkinci halda, xüsusi elmi-
tədqiqat innovasiya bölməsinin yaradılması
məqsədəuyğun hesab olunur. Yeni texnolo-
giyaların əldə olunması ilə müqayisədə belə
yanaşma böyük xərclərdən birdəfəlik
qurtarmağa imkan verir, belə ki, sərmayələrin
məbləği zaman keçdikcə artır. Bununla
yanaşı, müəssisənin hansı sahəyə məxsus
olmasından asılı olaraq, yeni bölməni baş
texnoloq xidmətinin, yaxud konsrtuktor şöbə-
sinin yenidən təşkili vasitəsilə yaratmaq olar
[8, s. 98]. Müasir dövrdə qlobal səviyyədə
innovasiya fəaliyyəti həyata keçirən sənaye
müəssisələrinin əksəriyyəti öz tərkiblərində
ixtisaslaşdırılmış innovasiya bölmələri yara-
dırlar (R&D – Research & Development (təd-
qiqat və inkişaf) şöbələrinə analoji olaraq).
Belə yanaşma, birincisi, elmi-tədqiqat axta-
rışlarını ilkin istehsal imkanlarına və son
istehlakçı ehtiyaclarına yaxınlaşdırmağa,
ikincisi, yüksək ixtisaslı elmi kadrları cəlb et-
məyə, üçüncüsü isə kommersiya sirlərinin
qorunmasına daha arxayın olmağa imkan
yaradır. Xüsusi innovasiya bölməsi yaradar-
kən tərkibində ixtisaslaşmış innovasiya böl-
mələrinin olduğu sənaye müəssisələrinin iş
təcrübəsindən bəhrələnmək olar.

Öz elmi-texniki əhəmiyyətinə və yeniliyinə
görə innovasiyalar bazis və təkmilləşdirici
ideyalara, qərar və layihələrə, həmçinin saxta
psevdo-innovasiyalara bölünürlər. Bazislərə
böyük elmi-texniki inkişafı reallaşdıran, yerli
və beynəlxalq təcrübədə analoqu olmayan
yeni nəsil texnologiyaların formalaşmasının
əsasını təşkil edən innovasiyalar aiddir. Tək-
milləşdirici innovasiyalar artıq tanınmış məh-
sulların hazırlanma texnologiyasını və yaxud
texniki xüsusiyyətlərini təkmilləşdirən kiçik
və orta səviyyəli ixtiraları reallaşdırır. Psevdo-
innovasiyalar köhnə nəsil texnika və texno-
logiyanın natamam, daha çox dekorativ xarak-
terli (forma, rəng) dəyişilməsini həyata keçirir

ki, bu da mahiyyət etibarilə texniki inkişafı
ləngidir.

Beləliklə, bazarda yeni məhsul (yaxud
xidmət) meydana çıxdıqda təqibçi-rəqiblər da-
ha sayıq olurlar, belə ki, müxtəlif qiymət-
ləndirmələrə görə, bazara yeni çıxarılmış
məhsulun iflas səviyyəsi 30-60 faiz arasında
dəyişir. İlk bir neçə ay (yaxud il) ərzində
istehlakçılar tərəfindən yeni məhsula tələbat
yarandıqda satış həcminin geniş şəkildə artımı
müşahidə edilir və bir qayda olaraq, rəqiblər
tərəfindən yüksək marağa səbəb olur. Məh-
sulun həyat tsiklində artım müddəti müvafiq
olaraq satış həcminin, mənfəətin və rəqabətin
yüksəlməsi ilə səciyyələnir [9, s.76].

İnnovasiya fəaliyyətinin təşkilati forma-
larının məcmusu.

İnnovasiya prosesi bir çox iştirakçıları və
əlaqədar təşkilatları əhatə edir. Bu proses yer-
li, regional, dövlət və dövlətlərarası hüdud-
larda həyata keçirilə bilər. Bütün proses iştira-
kçıları  məqsədlərinə çatmaq üçün öz struktur-
larını yaradırlar. Əvvəlcə, işçi heyəti timsa-
lında sənaye müəssisələri daxilində
innovasiya fəaliyyətinin iştirakçılarının xüsusi
rolunu müəyyən etməkdən  tutmuş innovasiya
bölmələrinin yaradılmasına qədər sənaye
müəssisələrinin daxili təşkilati formalarının
müxtəlifliyini nəzərdən keçirək. İnkişaf etmiş
korporasiya strukturlarında təşkilatlar iki sə-
viyyədə formalaşırlar: [10, s. 96]
Øöz strukturuna digər təşkilatları daxil

etməyən sadə təşkilat səviyyəsində (şərti ola-
raq firma səviyyəsi adlanır);
Øxüsusi holdinq şirkəti tərəfindən idarə

edilən digər təşkilatların daxil olduğu kor-
porasiya (birliklər, maliyyə-sənaye qrupları)
səviyyəsində.

Bunlar nəticədə müxtəlif innovativ təşkilat
formalarının yaradılmasına gətirib çıxarır.

İri və kiçik təşkilatlar müxtəlif innovasiya
aktivliyinə malik olurlar ki, bu da onların
vəzifələrinə, məqsədlərinə və strategiyalarına
uyğun olur. Buna görə də korporasiyalar öz
ətraflarında kiçik innovasiya firmalarından
ibarət şəbəkə yaradırlar və onların rəhbərlərini
xüsusi “inkubator proqramlar”da yetişdirirlər.
Bu cür təşkilatlar “firma-inkubator” təşkilati
formasına malik olurlar. Yeni mürəkkəb sə-
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naye məhsullarının və texnologiyalarının
yayılması isə adətən  “françayzinq”, yaxud
“lizinq” təşkilati formasında baş verir.
İnnovasiya layihələri riskli olduqlarına görə
“vençur fondları” şəklində sərmayəçilərin
adekvat təşkilati formaları və yenilik yaradı-
cılarının – riskli innovasiya firmalarının in-
novasiya formaları yaranır. Böyük resurslar
cəlb edilən və uzun müddət üçün nəzərdə
tutulan xüsusi əhəmiyyətli dövlət və regional
proqramlar elmi və texnoloji parkların, tex-
nopolislərin yaradılmasına səbəb olur.

Yeniliklərin mütərəqqi idarəetmə sistemləri
böyük şirkətlərdə - “IBM”,  “General Electric”,
“Matsushita Electric”,”Mitsubishi”,  “Sony” və
digərlərində qəbul edilmişdir. Onların vəzifəsi
qərar qəbul etmə prosesini, planlaşdırma siste-
mini, stimullaşdırmanı və təkmilləşdir-mələrin
sürətləndirilməsini yeni məhsulun tətbiqinin
asanlaşdırılması hesabına sənaye müəssisələ-
rinin tərəqqisinin perspektivli inkişaf istiqamət-
ləri ilə məşğul olan bölmələrin ixtisaslaşdırılma-
sıdır  [11, s. 92].

İstehsalat şöbələrində idarəetmənin sərbəst
strukturunu formalaşdırarkən bir çox hallarda
əmtəə prinsipləri üzrə ixtisaslaşdırılmış elmi-
tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri (ETTKİ)
şöbələri, həmçinin marketinq və satış şöbələri
yaradılır. Bu halda “elmi tədqiqatlar-istehsal-
satış” tsikli xətti proses kimi həyata keçirilir,
yəni ETTKİ şöbəsində işlənib hazırlanan
məhsul konsepsiyası, texniki-mühəndislik sə-
nədləri və məhsulların prototipləri ardıcıllıqla
istehsalat, sonra isə satış şöbələrinə ötürülür.
Nəticədə tsiklin hər mərhələsində yeniliklərin
reallaşdırılmasına məhsulun yaradılmasının
əvvəlki mərhələlərində iştirak etməyən yeni
işçi heyəti cəlb edilir. Beləliklə, istehsalat
şöbəsi çərçivəsində işlənib hazırlanma,
istehsal və satış üzrə cavabdehlik bir qrup
icraçıdan digərlərinə keçir. Belə yanaşma
istehsalat şöbələri çərçivəsində ixtisaslaşma-
nın yüksək səviyyəsini əks etdirir və məhsu-
lun həm yeni, həm də ənənəvi növlərinin ayrı-
ayrılıqda maliyyələşdirilməsini və planlaşdı-
rılmasını nəzərdə tutur. İnnovasiya prosesinin
belə təşkili qaydaları artıq geniş yayılmışdır və
hazırda da bir çox sənaye müəssisələri  tərə-
findən səmərəli şəkildə istifadə olunmaqdadır.

Sürətli elmi-texniki inkişaf, ilk növbədə,
innovasiya prosesinin idarə edilməsini sərbəst
idarəetmə obyekti kimi nəzərdə tutan yeni
idarəetmə sisteminə keçidi şərtləndirir. Nəti-
cədə innovativ fəaliyyətin hərtərəfli idarə
olunmasının ETTKİ, istehsal və satış bölmə-
ləri arasındakı üfüqi əlaqələrdən istifadə edən
çevik strukturları meydana çıxır. Həm isteh-
salat şöbələrindəki ETTKİ, istehsal və satış
bölmələri arasında, həm də müxtəlif idarə-
etmə səviyyələrindəki funksional bölmələr ilə
fəaliyyətin razılaşdırılmasının gücləndirilməsi
tələb olunur.

İnnovasiya prosesinin mövcud idarəetmə
sistemi aşağıdakıları nəzərdə tutur:
Øixtisaslaşdırılmış bölmələrin – texniki

siyasətin işlənib hazırlanması üzrə şuraların,
komitələrin, yaxud işçi qruplarının yüksək
səviyyədə yaradılması;
Ø innovasiya fəaliyyətinin koordinasiyası

üçün yeni məhsulların (xidmətin)  mərkəzi şö-
bələrinin yaradılması;
Øyeni məhsulun işlənib hazırlanması üzrə

məqsədli layihə qruplarının və yaxud
mərkəzlərin təsis edilməsi;
Øistehsalat şöbələrinin təkibində olan

ETTKİ şöbələrinin, innovasiya fəaliyyəti gös-
tərən laboratoriyaların, elmi mərkəzlərin
rolunun artırılması;
Øinnovasiya fəaliyyətini stimullaşdıran

bölmələrin və xüsusi fondların yaradılması;
Øyeniliklər sahəsində məsləhətləşmələr

şəklində yardımın təşkili;
Øyeni texnologiyaların mənimsənilməsi

problemləri üzrə xüsusi sahə laboratoriyaları-
nın yaradılması və s.

Beləliklə, yeni məhsulların planlaşdırılması
üzrə heyətlərin təşkilində marketinq, ETTKİ,
maliyyə, satış, təchizat şöbələrinin rəhbərləri,
həmçinin istehsalat  şöbələrinin müdirləri
iştirak edirlər. Planlaşdırma üzrə heyət müxtə-
lif bölmələrin elmi-texniki fəaliyyətinin
koordinasiyasını, yüksək idarəçilik səviyyəsin-
də qəbul olunan yeniliklər sahəsində vahid
strategiyanın tətbiqini həyata keçirir. Qabaqcıl
texnologiyalar üzrə koordinasiya heyətləri də
bu prosesdə  mühüm rol oynayırlar [12, s. 77].
İnnovasiya fəaliyyətinin koordinasiyasını həya-
ta keçirən yeni məhsulların inkişafının mərkəzi
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xidmətləri bu fəaliyyətlərə - vahid texniki
siyasətin işlənib hazırlanmasına, müxtəlif
istehsalat şöbələrində, həmçinin digər mərkəzi
xidmətlərdə həyata keçirilən innovasiya fəaliy-
yətinə nəzarət və koordinasiyaya  kompleks
yanaşmanı təmin edirlər. Bəzi şirkətlərdə
(məsələn, “General Motors”,  “AT&T”,
“Nissan”,  “Toshiba” şirkətlərində) bu vəzifəni
mühəndis xidmətləri, bəzilərində isə (məsələn,
“Dow Chemical”,  “General Electric”,  “Ford
Motor” şirkətlərində)  texniki mərkəzlər və re-
gional şöbələrlə əlaqə xidmətləri həyata keçirir.

İnnovasiya fəaliyyətində mütəxəssislərin
rolu.

İnnovasiya fəaliyyətində sahibkarlar və rəh-
bərlər, mütəxəssislər, müxtəlif funksiyaların
icraçıları iştirak edirlər. Xüsusi təcrübə nəti-
cəsində bir sıra spesifik novatorlar, idarəetmə
işçiləri, icraçılar və onlara xas rollar yaran-
mışdır. Onların bəzilərini nəzərdən keçirək:

“Sərbəst işçi” – yeniliyi institutlaşdıran
işçinin statusudur. “IBM” şirkəti tərəfindən qə-
bul olunan “Sərbəst işçi” proqramı klassik nü-
munə olaraq göstərilir. “Xəyalpərəstlərdən, he-
retiklərdən, iğtişaşçılardan, qəribə və dahi
insanlardan” ibarət “sərbəst işçi”lərə müəyyən
müddət ərzində, mahiyyətcə, tam fəaliyyət sər-
bəstliyi verilir və onun çox sadə bir vəzifəsi
olur: şirkətin təşkilati sistemini silkələmək.

“Qızıl yaxalıqlılar” – öz peşəkar
biliklərinin istifadəsinə sahibkarlıq nöqteyi-
nəzərindən yanaşan yüksəkixtisaslı alim və
mütəxəssislərdir. Onların əksəriyyəti
korporasiyalarda, universitetlərdə, konsaltinq
firmalarında xüsusi sifarişlə ödənişli işləyirlər.
Bu mütəxəssislərin bir qismi xüsusi ödənişli
işlə yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə də
məşğul olurlar. Onlar eyni zamanda müqavilə
ilə bir neçə firmada işləyə bilərlər.

“Elmi-texniki qapıçılar”, yaxud
“informasiya ulduzları” ETTKİ-nin laborato-
riyalarının əsas mütəxəssisləri kateqoriyasına
aiddirlər və öz həmkarlarından xarici
informasiya mənbələrinə istiqamətlənmələri
ilə fərqlənirlər. Onlar, xüsusilə, daha “çətin”
olan ədəbiyyatı başqalarından daha çox oxu-
yurlar və digər təşkilatlardakı mütəxəssislərlə
geniş, uzunmüddətli müqavilələri dəstəklə-
yirlər. Bu cür əməkdaş öz təşkilatındakı

həmkarları ilə xarici dünya arasında
vasitəçilik edir və öz təşkilatını dünyadakı
elmi və texniki fəaliyyətlə birləşdirir.

“Alternativ işçi heyəti”ndə ştatdankənar
müvəqqəti işçilər təmsil olunurlar. Təşkilat
rəhbərləri iş yükü çox olduqda, yaxud işçi he-
yətində çatışmazlıq zamanı müvəqqəti iş-
çilərin xidmətlərindən istifadə edirlər. Beləlik-
lə, sənaye müəssisələrinin inkişafı dövründə
ştatdankənar işçilər işə götürülə  bilər. Əgər
sonradan işgüzar fəallıq aşağı düşərsə (belə ki,
bu, məhsulun həyat tsikli ərzində mütləq baş
verir), sənaye müəssisələrində müvəqqəti
əməkdaşların hesabına ştatlar ixtisar edilir və
əsas kollektivə toxunulmur. Fikrimizcə, Azər-
baycanda da bu praktikadan geniş istifadə
etmək məqsədəuyğun hesab oluna bilər.

İnnovasiya prosesində idarəetmə işçilərinin
arxetiplərinin (həmçinin “arxitiplər” də adla-
nırlar) rolu da danılmazdır. Belə ki, idarəetmə
işçilərinin praktik fəaliyyəti, əsasən, lider; in-
zibatçı; planlayıcı; sahibkar kimi dörd başlıca
arxetipi formalaşdırır [3, s. 34] ki, bütün
bunlar da təşkilatın uğurlu innovasiya fəaliy-
yəti üçün vacibdir.

1. “Lider” - layihə çərçivəsindəki inno-
vasiya qərarlarının işlənib hazırlanması və real-
laşdırılmasında özünəməxsus rol oynayır. Bu
halda yeniliyə can atma, işin gedişatını
qabaqcadan görmə, insanlarla münasibət qur-
maq bacarığı, hər bir kəsin potensialını görmə
və onu bu potensialdan tam istifadəyə təşviq
etmə qabiliyyəti xüsusi olaraq qiymətləndirilir.

2. “İnzibatçı” haqqında onu deyə bilərik ki,
sənaye müəssisələrinin uğurla fəaliyyət göstər-
məsi və reallaşdırılma mərhələsindəki inno-
vasiya layihəsi üçün ciddi nəzarətə və ekstra-
polyasiyalı  planlaşdırmaya (yəni gələcəkdə
bugünkü inkişaf tendensiyasını qorumaq ehti-
malı ilə perspektiv üçün planlaşdırmaya)
ehtiyacı  olduğu şəraitdə idarəetmə işçisinə
olan tələblərdə onun şəxsi keyfiyyətləri ilə
yanaşı, təşkilatın işinin səmərəliliyini qiymət-
ləndirmək bacarığına da böyük önəm verilir.

3.“Planlayıcı” əsas resursları sənaye müəs-
sisələrinin ənənəvi fəaliyyət sahələrinə cəmlə-
yərək və təşkilatı qarşıya qoyulmuş məqsəd-
lərin əldə edilməsinə yönəldərək sənaye
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müəssisələrinin gələcək fəaliyyətini optimal-
laşdırmağa can atır.

4.“Sahibkar” gələcəyə doğru istiqamətlənsə
də, “planlayıcı”dan fərqli olaraq təşkilatın
keçmiş fəaliyyətini ekstrapolyasiya etmir, onun
inkişaf dinamikasını dəyişməyə can atır. “Plan-
layıcı” təşkilatın gələcəyini onun bugünkü
fəaliyyəti sahəsində optimallaşdırdığı halda,
“sahibkar” yeni fəaliyyət istiqamətləri və mü-
əssisələrin məhsullarının nomenklaturasını
genişləndirmək imkanları axtarır [13, s. 87].

NƏTİCƏ
Aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə

gəlmək olar ki, sənaye müəssisələrinin rəqa-
bət qabiliyyətinin artırılmasında innovasiya
amili böyük əhəmiyyətə malikdir. Odur ki,
sənaye müəssisələri rəqabət qabiliyyətlərinin
yüksəldilməsi məsələlərində təşəbbüskar və
hərəkətverici qüvvə kimi çıxış etməli, istehsal
və rəqabət potensialını  yaradaraq və onu yax-
şılaşdıraraq innovasiya proseslərinə önəm ver-
məli, modernləşməyə əlverişli şərait yaratma-
lıdırlar. Həmçinin idarəetmə işçilərinin inno-
vasiya aktivliyini şərtləndirən amillər də
nəzərə alınmalı, iş yerləri səmərəli təşkil edil-
məli, işçilərin yaradıcı fəaliyyəti hər vasitə ilə
stimullaşdırılmalıdır. Fikrimizcə, yeni iqtisadi
şəraitdə ölkəmizin sənaye müəssisələrində in-
novasiya fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq
üçün beynəlxalq təcrübədən bəhrələnmək
lazımdır.

Respublikamızda sənaye müəssisələrinin
innovasiya fəaliyyətinin təhlili zamanı onların
işinə mənfi təsir göstərən bir sıra problemlər
üzə çıxır. Onların sırasında ilk olaraq “sifariş-
lərin və müqavilələrin kifayət qədər olmama-
sı, istehsal olunan mallara istehlak tələbinin az
olması” göstərilir ki, bu da emal sənayesində
dünya standartlarına uyğun və qiymət baxı-
mından rəqabətqabiliyyətli və ixracyönlü mal-
ların, o cümlədən də innovativ və yüksək tex-
noloji elmtutumlu məhsulların azlıq təşkil
etməsindən irəli gəlir.  Bu problemin aradan
qaldırılması üçün “avadanlıqların yenilənmə-
si, yeni, innovativ texnikanın və  texnologiya-
ların tətbiq edilməsi” və digər təkliflər irəli
sürülür ki, bütün bunlar da öz növbəsində,  sə-
naye müəssisələrinə daxili və xarici investi-

siyaların cəlb edilməsini daha da aktual-
laşdırır. Bundan başqa, yaxın gələcəkdə Azər-
baycanın sənaye-innovasiya siyasətində aşağı-
dakı məsələlərin də öz əksini tapmasını məq-
sədəuyğun hesab etmək olar:
Øelmtutumlu, rəqabət qabiliyyətli və ixra-

catyönlü istehsalın genişləndirilməsini stimul-
laşdırmaq;
Ødaxili bazarda istehsal olunan əmtəə və

xidmətin səviyyəsini dünya standartlarına,
beynəlxalq tələbata uyğunlaşdırmaq;
Øixracat potensialını diversifikasiya edə-

rək yüksək əlavə dəyərli əmtəə və xidmətlərə
üstünlük vermək;
Øxüsusilə keyfiyyət baxımından beynə-

lxalq standartlar səviyyəsinə yüksəlmək;
Ømüasir elmi-texniki və innovasiya

proseslərindən kənarda qalmayaraq  dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyanı sürətləndirmək;
Ødigər sahələrlə yanaşı sənaye müəssisələ-

rində istehsalın artım tempinin və məhsuldar-
lığın yüksəldilməsinə, ÜDM-in karbohidrogen
ehtiyatlarından asılılığının azaldılmasına nail
olmaq və s.
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Инновационный фактор в повышении конкурентоспособности промышленных
предприятий

Pезюме
Цель - изучение роли инновационного фактора в повышении производственного и конкурент-

ного потенциала промышленных предприятий.
Методология - группировка и сравнительный анализ, методы логического мышления.
Результаты- Автором изучена и обобщена инновационная деятельность промышленных пред-

приятий разных стран , обращено внимание на серьезную  потребность в специалистах в данной
области,  а также подчеркнута важность использования преимуществ соответствующего  меж-
дународного опыта. Выдвинут ряд предложений, отражение в промышленно-инновационной
политике Азербайджана которых является целесообразным.
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The innovative factor in improving the competitiveness of industrial enterprises

Abstract
Purpose of the research- the investigation of the role of the innovative factor in increasing  produc-

tive and competitive potential of industrial enterprises.
Methodology- grouping and comparative analysis, methods of logical thinking.
Findings- Innovation activity in industrial enterprises of different countries has been studied and

summarized by the author,  drew attention to the serious need for specialists in this field and emphasized
the importance of taking advantage from international experience. A number of expedient proposals that
are considered appropriate in the reflection of industrial-innovation policy of Azerbaijan has been put
forward.

Keywords: innovative activities, competitiveness, life cycle, innovation factor, industrial enterprises,
export-oriented production.

Daxil olub: 24.02.2016
Rəy verib: i.f.d. Məmməd-zadə E.


	 intellektual resurslar (texnoloji sənədləşdirmə, patentlər, lisenziyalar, yeniliklərin mənimsənilməsi üzrə biznes-planlar, sənaye müəssisələrinin innovasiya proqramları);
	1. “Lider” - layihə çərçivəsindəki innovasiya qərarlarının işlənib hazırlanması və reallaşdırılmasında özünəməxsus rol oynayır. Bu halda yeniliyə can atma, işin gedişatını qabaqcadan görmə, insanlarla münasibət qurmaq bacarığı, hər bir kəsin potensialını görmə və onu bu potensialdan tam istifadəyə təşviq etmə qabiliyyəti xüsusi olaraq qiymətləndirilir.

	2.  Виханский О.С., Наумов А.И. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.: Гардарики, 2005. - 528 с.
	3. Орлов А.И., Орлова Л.А. Современные подходы к управлению инновациями и инвестициями // Экономика XXI века, 2008. - №12.
	4. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Учебное пособие. - Спб: Питер, 2005.
	5. Кирьяков А.Г. Воспроизводство инноваций в рыночной экономике. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2006. - 212 с.
	6. Соболева З.Г. Бокупова Р.Б. Справочник руководителя предприятия. - М.: Экономика, 2005.
	7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. - М.: Бизнес-школа, 2006. – 466 с.
	8. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. - М.: ИНФРА-М, 2006.
	9. Медынский В.Г. Скалюй Л.В. Инновационное предпринимательство: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 589 с.
	10. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Краткий курс: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 304 с.
	11. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Инфра - М, 2006.
	12. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. - М.: Банки и биржи, 2007. - 468 с.
	13. Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. – М.: Вильямс, 2007. – 304 с.
	Рзаев Р. М.
	Докторант Института Экономики НАНА

