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Giriş 

 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin vacib 

prioritetlərindən biri iqtisadiyyatın yeni inkişaf yoluna - innovasiya 

iqtisadiyyatına keçiddir. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının əsas 

amilləri sırasına istehsalatın və cəmiyyətin idarə edilməsinin müxtəlif 

sahələrinə yeni ideya, elmi bilik, texnologiya və məhsul növlərinin 

tətbiqinə əsaslanan innovasiya fəaliyyəti aid edilir. 

 

Bu gün ölkədə iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və rəqabətqabilliyyətinin 

artırılmasına imkan verən innovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsi 

istiqamətində müəyyən işlər görülür. Bu sahədə əsas güc Milli İnnovasiya 

Sisteminin (MİS) elementlərinin inkişafına, istehsal sahələrinin 

artırılmasına, regionların innovativ inkişafına və innovasiyaya tələbin 

artırılmasına yönəldilir. 
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Azərbaycanda iqtisadi inkişafın innovasiya modelinin başlıca 

istiqamətləri‚ “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında 

öz əksini tapmışdır. Konsepsiyada iqtisadiyyatın texnoloji 

müasirləşdirilməsi, elmi və elmi-texniki fəaliyyətin tətbiqi nəticələrinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə innovativ inkişaf yoluna keçilməsi, 

innovativ fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması kimi bir-sıra vacib 

məsələlər ön plana çəkilmişdir. Bu tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 

sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə Milli İnnovasiya Sisteminin yaradılması prioritet istiqamət 

olaraq öz əksini tapmışdır. 

 

Ölkənin hərtərəfli inkişafına nail olmaq üçün innovasiya 

texnologiyalarından geniş istifadə edilməsi vacib şərtdir. İnnovasiya tipli 

iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında regionların innovativ inkişafı xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ümumilikdə ölkənin iqtisadi potensialının 

artırılması üçün onun hər bir regionunun malik olduğu potensialdan 

səmərəli və tam şəkildə istifadə olunmalıdır. 

 

İnnovasiya potensialı kateqoriyasının mahiyyətinin təhlili 

 

Hər hansı bir fəaliyyət sahəsində innovasiyanı tətbiq etmək üçün ilk 

öncə həmin sahənin innovasiya potensialı öyrənilməlidir. İnnovasiya 

potensialı innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan 

maddi, maliyyə, intellektual, elmi-texniki və digər resursların məcmusudur 

[1]. İnnovasiya potensialının elementlərinə elmi kadr potensialı, elmi-

texniki potensial, iqtisadi potensial, investisiya potensialı, beynəlxalq 

əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi imkanları aid edilir. İnnovasiya 

potensialı innovasiya fəaliyyəti vasitəsilə reallaşdırılır və innovasiya 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan müxtəlif ehtiyatların 

məcmusudur. 

 

Hal-hazırda innovasiya potensialının formalaşdırılması və effektiv 

istifadəsi regionun inkişaf amillərindən biridir. İnnovasiya potensialının 

qiymətləndirilməsi müxtəlif səviyyələrdə (dövlət, region, sahə, müəssisə) 

innovasiya siyasətinin əsaslandırılmasını və innovasiya resurslarının 

effektiv istifadəsini nəzərə alaraq sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının 

hazırlanması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Son illərdə beynəlxalq təcrübədə innovasiya tədqiqatları nəticəsində 

innovasiya potensialının qiymətləndirilməsinə dair bir çox yanaşmalar 

yaranmışdır. İnnovasiya potensialı problemi ilə müxtəlif beynəlxalq 

məktəb və elmi təşkilatların tədqiqatçıları məşğuldurlar: İnnovasiya üzrə 

Avropa Komissiyası, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT), 

Dünya İqtisadi Forumunun və Dünya bankının elmi bölmələri, BMT-nin 
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Sənaye İnkişaf, Təşkilatı və s. Bəzi müəlliflər innovasiya potensialına 

innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini və innovasiya texnologiyaları 

məhsulları, xidmətlərinin yaradılmasını təmin edən innovasiya 

resurslarının (maliyyə, material, intellektual, elmi-texniki) kompleksi kimi 

baxırlar [3]. Digərləri innovasiya potensialına innovasiya fəaliyyətlərinin 

nəticəsi, yəni innovasiya prosesində əldə edilən real məhsul kimi baxırlar. 

Bu halda innovasiya potensialı gələcəyin innovasiya məhsulu kimi çıxış 

edir. Bəzi iqtisadi məqalələrdə innovasiya potensialının elmi-texniki və 

intellektual yaradıcılıq potensialı ilə müəyyən edilməsi fikirlərinə də rast 

gəlinir. 

 

Beləliklə, innovasiya potensialı kateqoriyasının məzmununa dair altı 

müxtəlif yanaşmanı nəzərdən keçirək [2; 5]. Birinci yanaşma innovasiya 

potensialını elmi, elmi-texniki, əqli və yaradıcılıq potensialları anlayışları 

ilə eyniləşdirir. 

 

İkinci yanaşma - resurs yanaşması - innovasiya potensialını bazar 

subyektinin innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin edən 

resursların nizama salınmış məcmusu kimi nəzərdən keçirir. Resurs 

yanaşmasından istifadə müsbət tərəflərə malikdir, çünki bir tərəfdən, o 

innovasiya proseslərinin inkişafının cari vəziyyətinə qiymət verməyə 

(güclü və zəif tərəfləri ayırmaq) imkan verir, digər tərəfdən isə, gələcəkdə 

innovasiya potensialının əsas resurs tərkib hissələrinin onların sərhəd 

xarakteristikaları və məqsədli oriyentirlərilə qarşılıqlı əlaqələndirilməsi 

zamanı innovasiya proseslərinin reallaşdırılması imkanları aşkar edilə 

bilər. "İnnovasiya potensialı" kateqoriyasının məzmununun açılmasında 

yerli müəlliflərin əksəriyyəti məhz resurs yanaşmasının tərəfdarıdırlar. 

 

Üçüncü yanaşma innovasiya potensialı resurslarının reallaşdırılmış və 

reallaşdırılmamış (gizli) resurs imkanlarına bölünməsinə əsaslanır ki, onlar 

iqtisadi subyektlərin son məqsədlərinə nail olması üçün hərəkətə gətirilə 

bilərlər. Bu yanaşma resurs yanaşmasını dəqiqləşdirir və iqtisadi sistemin 

innovasiya inkişafının mövcud resurs imkanlarını bölməyə çalışır. 

 

Dördüncü yanaşma çərçivəsində innovasiya potensialı iqtisadi subyektin 

innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək qabiliyyətinin və hazırlığının 

ölçüsü kimi nəzərdən keçirilir. Qabiliyyət dedikdə potensial 

komponentlərinin strukturunun mövcudluğu və tarazlığı, hazırlıq dedikdə 

isə bu resursların inkişaf səviyyəsinin kafiliyi anlaşılır. 

 

Beşinci yanaşma səmərəli adlandırılmalıdır. İnnovasiya potensialı məhz 

onda innovasiya fəaliyyətinin "hasilatının" təhlili vasitəsilə açılır və 

mövcud imkanların reallaşdırmasından alınan son nəticənin (innovasiya 

prosesinin həyata keçirilməsinin gedişatında alınmış yeni məhsul şəklində) 

əks olunmasıdır. Eyni zamanda onda innovasiya potensialının 

komponentlərinin strukturunun mövcudluğu və tarazlığı və iqtisadiyyatın 
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innovasiya fəallığının formalaşması üçün potensialın inkişaf səviyyəsinin 

kafiliyi nəzərə alınmır. 

 

Altıncı yanaşma resurs və səmərəli yanaşmaların kombinasiyasıdır. 

İstehsal sferasının innovasiya fəaliyyətinin məhsulu şəklində verilən 

innovasiya resurslarının məcmusunu təşkil edir. 

 

Aparılan təhlillərə əsasən “innovasiya potensialı” kateqoriyasının 

aşağıdakı xarakteristikaları sadalamaq olar. İnnovasiya potensialı regionun 

sosial-iqtisadi potensialının altsistemi kimi çıxış edir və bu ümumi 

potensialı bütün hissələri bir-birilə sıx bağlıdır, buna görə də onun 

səmərəli həyata keçirilməsi üçün hər bir hissənin vəziyyətindən asılıdır. 

 

Innovasiya potensialı – səmərəli innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək 

üçün lazım olan resursların mövcudluğu və balansıdır, inkişaf səviyyəsidir. 

İnnovasiya potensialı – innovasiya fəaliyyətini təmin edən təşkilati və 

institutsional mexanizmləri daxildir. 

 

İnnovasiya potensialı innovativ strategiyaların həyata keçirilməsi üçün 

aktivləşdirilə bilən istifadə olunmamış resurs imkanlarını ehtiva edir.  

İnnovasiya potensialı – iqtisadi sistemin mövcud resursların 

transformasiyası əsasında dəyişilməsi, yaxşılaşdırılması, inkişafını 

müəyyən edilmiş xarakteristikasıdır. 

 

Faktlara əsaslanaraq belə demək olar ki, müxtəlif səviyyələrlə subyektin – 

region, sahə, müəssisə innovasiya potensialı innovasiya fəaliyyətini 

yaratmaq üçün resurs imkanları inkişafı üçün təşkilatı gücü və iqtisadi 

hazırlığı özündə təcəssüm etdirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 1. İnnovasiya potensialının komponentlərinin strukturarası qarşılıqlı əlaqəsi 

 

 

Yaratmaq üçün 

resurs imkanları 

Təşkilati inkişaf 

etmək qabiliyyəti 

İnnovasiya potensialı 

Həyata keçirməyə iqtisadi hazırlıq 
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İnnovativ inkişafın resurs potensialı iqtisadi sistemin innovasiya 

potensialının formalaşması üçün əsasdır. Bu isə özündə maddi-texniki, 

elmi-texniki, maliyyə, kadr resursları kimi komponentləri birləşdirir. 

 

İnnovasiyanı həyata keçirmək üçün iqtisadi zəmin (şərait) alınmış 

yeniliklərdən istifadə etmək – yəni innovasiyanın kommersiyalaşdırılması 

göstərir. İnnovasiya potensialının üçüncü qolu kimi iqtisadi hazırlıq 

iqtisadi sistemin (region, sahə, müəssisə) innovasiya potensialının 

keyfiyyət əsası kimi çıxış edir, eyni zamanda resurs imkanları və təşkilatı 

güc isə kəmiyyət kimi çıxış edir. İnnovasiya potensialının keyfiyyət 

aspekti iqtisadi sistemin innovativ inkişaf qanunları, strategiya, normativ 

aktların mövcudluğunu təsvir edir [4,9].Ayrı-ayrı müəssisələrin innovasiya 

potensialı və onları əhatə edən infrastruktur kompleksi sahələrin 

innovasiya potensialını təşkil edir. Ümumilikdə, regional infrastruktur isə 

regionun innovasiya potensialını müəyyən edir.  

 

Bir qrup tədqiqatçılar innovasiya potensialını müəyyən edilmiş nəticəni 

əldə etmək üçün iqtisadi sistemin imkan bacarığı kimi qiymətləndirirlər. 

Bu digər müddəalarla zidiyyət təşkil edir. Belə ki, innovasiya nəticəsi 

dedikdə innovasiya məhsulunun əldə olunması nəzərdə tutulur. İnnovasiya 

məhsulunun (xidmətlərin) - nəticənin alınması innovasiya fəaliyyətinin son 

mərhələsidir. Bu nəticənin alınması üçün proses - "innovasiya prosesi" 

lazımdır (Şəkil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 2. İnnovasiya nəticəsinin, potensialının və innovasiya fəallığının struktur 
qarşılıqlı əlaqəsi 

 

 

 

 

 

İnnovasiya 

prosesi 

İnnovasiya aktivliyi 

İnnovasiya potensialı İnnovasiya nəticəsi 

İnnovasiya aktivliyi 
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İnnovasiya potensialının qiymətləndirilməsinə dair metodoloji  

yanaşmalar 

 

İnnovasiya potensialının kompleks və sistemli qiymətləndirilməsinin 

əsas məqsədi yalnız müəssisə səviyyəsində deyil, həm də milli iqtisadiyyat 

səviyyəsində innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün konkret 

praktik tövsiyələr hazırlamaqdır.  

 

Müasir dünya təcrübəsində, yeniliklərin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirən 

müxtəlif göstəricilər çoxdur: insan kapitalının qiymətləndirilməsindən 

başlayaraq, bilik, elm və texniki tərəqqini (ETT) ölçən göstəricilər və fond 

bazarı fərdi göstəricilərinə qədər. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar ölkənin 

(regionun) innovativ potensial səviyyəsini əks etdirən göstəricilər sistemini 

hazırlayırlar. Buna misal kimi aşağıdakı göstəricilər sistemini göstərmək 

olar: 

 

Elmi və texnoloji potensial indeksləri (Dünya İqtisadi Forumu) ölkənin 

rəqabət qabiliyyətinin səviyyəsinin ayrılmaz bir hissəsidir.Ümumdünya 

İqtisadi Forumunun (ÜİF) ekspertlərinin metodologiyasına görə, orta və 

uzunmüddətli davamlı iqtisadi inkişafa nail olma ehtimalı üç 

kateqoriyadan eyni dərəcədə asılıdır: makroiqtisadi mühit, dövlət 

institutları və texnologiyalar. Uzunmüddətli Elmi Texniki Tərəqqi (ETT) 

olmadan iqtisadi artım mümkün deyildir. Yenilikçi ölkələr üçün (həmçinin 

ABŞ, Yaponiya, Koreya, Kanada, Sinqapur və s.) rəqabət qabiliyyətinin 

artım göstəricisini hesablamada innovasiya komponentinin payı 1/2, qalan 

hissəsi isə yalnız 1/3-dir. Elmi - texniki potensial indeksləri əhalinin 1 

milyonuna düşən patentlərin sayı kimi məlumatlar əsasında hesablanır; 

ölkənin texnoloji inkişaf səviyyəsindəki mövqeyi, xarici investisiyaların 

yerli şirkətlərin innovativ fəaliyyətinə qatqısı; 10 min nəfərlik İnternet 

istifadəçisinin sayı və s [6]. 

 

Avropa Cəmiyyətləri Komissiyasının (ACK) innovasiya fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün göstəricilər sistemi, Avropa İttifaqı (Aİ) 

ölkələrində innovasiya inkişafının qiymətləndirilməsinin, həmçinin ABŞ 

və Yaponiyanın göstəricilərinin müqayisəli təhlili üçün istifadə olunur. 

ACK tərəfindən təklif edilmiş innovasiya göstəriciləri sistemi dörd qrupa 

bölünmüş 16 indikatoru özündə birləşdirir: insan resursları; yeni biliklərin 

yaradılması, ötürülməsi və istifadəsi; innovasiyaların maliyyələşdirilməsi, 

innovasiya fəaliyyətinin nəticələri [2]. 

 

İnnovasiya fəaliyyətlərinin təklif olunan metodologiyaya uyğun olaraq 

qiymətləndirilməsi müxtəlif ölkələrin uğurlarını müqayisə etməyə və 

xüsusi təşkilatlar və dövlətdən əlavə səylər tələb edən sahələri müəyyən 

etməyə imkan verir. Eyni zamanda təklif olunan parametrlər insan 

kapitalına investisiya, təhsil sistemlərinin imkanları və keyfiyyəti, yeni 
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avadanlıqların (yeni texnologiyaların) alınması və s. kimi göstəriciləri 

əhatə etmir.  

 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) tərəfindən hər il inkişaf 

etmiş və fərdi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə innovasiya iqtisadiyyatının 

inkişaf səviyyəsini və dinamikasını xarakterizə edən göstəricilər dərc 

edilir. İƏİT indikatorlar sistemində aşağıdakı göstəricilər təqdim olunur: 

məhsulların və xidmətlərin istehsalında iqtisadiyyatın yüksək texnologiyalı 

sektorunun payı; innovasiya aktivliyi; bilik sektoruna (dövlət və özəl) 

investisiya qoyuluşları, o cümlədən ali təhsil, ETTKİ, həmçinin proqram 

təminatının hazırlanmasına xərclər; informasiya və kommunikasiya 

avadanlıqlarının, proqram məhsul və xidmətlərin işlənib hazırlanması və 

istehsalı, elm və yüksək texnologiya sahəsində çalışanların sayı və s [6,8]. 

 

Təəssüflə qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıda adları çəkilən 

metodologiyalar əsasında qiymətləndirmə aparılması üçün göstəricilər əldə 

edilməsi mümkün deyil. Ona görə regionun innovasiya potensialını Dövlət 

Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi elmin əsas göstəriciləri üzrə 

qiymətləndirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

 

 

Gəncə-Qazax regionu üzrə potensialın qiymətləndirilməsi 

 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu Gəncə və Naftalan şəhərləri və 9 

inzibati rayonu - Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, 

Samux, Şəmkir və Tovuz əhatə etməklə Azərbaycanın şimal-qərbində 

yerləşir. İqtisadi rayonun ərazisi 12,49 min kv. km olmaqla, respublika 

ərazisinin 14,4%-ni təşkil edir. Azərbaycanın faydalı qazıntılarla zəngin 

regionlarından biridir.  

 

Ölkənin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsində xüsusi rolu olan regionun 

şimaldan və qərbdən Gürcüstanla həmsərhəd olması, Azərbaycanı 

Gürcüstan və Qara dənizin sahilləri ilə birləşdirən dəmir və avtomobil 

yolları üzərində yerləşməsi onun strateji əhəmiyyətini daha da artırır.  

 

İlk öncə 2010-2017-ci illərdə ölkə üzrə elmin əsas göstəricilərinə nəzər 

salsaq, görərik ki, dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərdə 2010-cu illə 

müqayisədə 2017-ci ildə 1,2 dəfə, tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi 

xərclərdə isə 1,4 dəfə artım baş vermişdir. Həm elmə çəkilən xərclərin, 

həm də tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclərin ÜDM-də payı cəmi 0,.2% 

təşkil etmişdir.  
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Gəncə-Qazax regionu üzrə elmin əsas göstəriciləri üzrə aparılmış təhlil 

şəkil 3 və 4-də verilmişdir.   

 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
 

Şəkil 3. Gəncə-Qazax regionu üzrə elmin əsas göstəriciləri 

 

 

 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
 

Şəkil 4. Gəncə-Qazax regionu üzrə elmin əsas göstəriciləri 

 

Şəkil 3-dən göründüyü kimi, Gəncə-Qazax regionu üzrə tədqiqat və 

işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayında 2005-2014-cü ildə dəyişiklik 

olmamış, 2015-ci ildə isə əksinə azalma baş vermiş, 2016-2017-ci illərdə 

isə nisbətən artım olduğu müşahidə edilir. Həmçinin, tədqiqat və 

işləmələrlə məşğul olan heyətin sayında azalma müşahidə olunmuşdur.  
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Elmin əsas göstəricilərinə əsasən aparılmış təhlil Dövlət Statistika 

Komitəsi tərəfindən verilmiş göstəricilərin yalnız region səviyyəsində 

olduğu üçün regionun inzibati rayonlarını müqayisə etmək mümkün 

olmamışdır. 

 

Buna görə də region daxili qiymətləndirməni informasiya 

texnologiyalarına dair mövcud göstəricilərə əsasən aparmağı 

məqsədəuyğun hesab etmişik. 

 

İnformasiya texnologiyalarının əsas göstəriciləri üzrə 

Gəncə-Qazax regionunun müqayisəli təhlili 

 

 

 
 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 5. Müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu (vahid) 

 

 
 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 6. Kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı (vahid) 

Gəncə şəhəri Qazax rayonu Ağstafa rayonu
Tovuz rayonu Şəkmir rayonu Gədəbey rayonu
Daşkəsən rayonu Samux rayonu Goygöl rayonu
Goranboy rayonu Naftalan şəhəri

0
50

100
150
200
250
300
350

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun …                                                                                 93 

 

 
 Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 7. Kompüterdən istifadə edən işçilərin sayı 

 

 
 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 8. İnternetə çıxışı olan müəssisələrin sayı 

 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

50

100

150

200

250

300

350

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



 94                                                                                                                Təranə Salıfova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

  Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Şəkil 9. İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün 

müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbəti, (%-lə) 

 

Gəncə-Qazax regionu üzrə informasiya texnologiyalarına dair əsas 

götürülmüş göstəricilər üzrə aparılmış təhlillərdən görünür ki, birinci yerdə 

Gəncə şəhəri durur. Yəni region üzrə əsas potensial Gəncə şəhərində 

cəmləşmişdir. Daha sonrakı yerləri Naftalan, Şəmkir, Göygöl rayonları 

tutur.  

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qiymətləndirmənin daha geniş çərçivədə 

aparılmasına göstəricilərin darlığı imkan verməmişdir. Ölkənin, eləcə 

regionların innovasiya potensialını, innovativ inkişaf səviyyəsini, 

innovativ aktivliyini düzgün və s. bu kimi məsələləri qiymətləndirmək 

üçün əsas problemlərdən biri olaraq lazımi göstəricilər sisteminin müəyyən 

olunması məsələsi ortaya çıxmış oldu.  

 

Nəticə 

 

Dövrümüz innovasiya dövrüdür. Aparılmış təhlillər innovasiya 

sisteminin inkişaf istiqamətlərinə kompleks və balanslaşmış siyasətin 

olmasının vacibliyini təsdiq edir. Bu isə həm özəl, həm dövlət sektorunda, 

təhsil ocaqlarımızda tədbirlər kompleksinin hazırlanması və inteqrasiyalı 

şəkildə həyata keçirilməsi zərurətini ortaya çıxarır. İqtisadi artımın və 

innovasiya fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi innovasiyanın tətbiqinin 

nəticələri ilə müəyyənləşir. Müasir dövrdə yeni informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının əmək məhsuldarlığına, iqtisadiyyatın 

ümumi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə müsbət təsiri bir daha bunu 

təsdiqləyir. 

 

Naftalan şəhəri
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İnnovasiya fəaliyyətinin effektivliyi ayrı-ayrı innovasiya yönümlü 

tədbirlərin, innovasiya siyasətinin, müxtəlif innovasiya inkişafı 

proqramlarının, o cümlədən həm ölkə, həm region, həm də sahə 

proqramlarının uzlaşdırılmasını və bir-birini tamamlamasını tələb edir. 

 

Elmi-tədqiqat sferasındakı inkişaf meyillərinə baxmayaraq, hələlik ölkədə 

elmi-tədqiqat sektoru respublikanın innovasiya inkişafını təmin etmək 

baxımından tam qənaətbəxş səviyyədə deyil və bunun səbəblərindən biri 

də maliyyə çatışmazlığı, elm-istehsal qarşılıqlı əlaqəsinin zəifliyi və s. 

kimi qiymətləndirilir. 

 

Hesab edirik ki, ölkə iqtisadiyyatında, eləcə də onun tərkib hissəsi kimi hər 

bir regionun iqtisadiyyatında elmi-tədqiqat sektorunun, innovasiyaların 

inkişafını təmin etmək üçün dövlət büdcəsindən elm və elmi-tədqiqat və 

işləmələrə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması təmin edilərsə, bu da öz 

növbəsində yeni ideyaların, məhsulların, texnologiyaların işlənib 

hazırlanmasını və real sektora tətbiqini genişləndirməyə imkan verər.  

 

Həmçinin, Azərbaycanda innovasiyanın inkişafını, ölkənin, eləcə də 

regionların innovasiya aktivliyini qiymətləndirmək üçün rəsmi olaraq 

aşağıdakı göstəricilərinin toplanmasını və yayılmasını məqbul hesab 

edirik: 

 

 Elmin əsas göstəricilərinin inzibati rayonlar səviyyəsində yığılması; 

 Birbaşa innovasiya ilə bağlı olan innovasiyaya çəkilən xərclər və onun 

ÜDM-də payı (%-lə) innovasiya məhsulunun dəyəri, təşkilatların 

innovasiya aktivliyi (%-lə), tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan 1 nəfərə 

düşən tədqiqat və işləmələrin xərci (manat) və s. kimi göstəricilərin 

əlçatanlığının təmin edilməsi; 

 “Təhsil-elm-istehsal” əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ciddi 

tədbirlərin görülməsi; bu isə öz növbəsində ölkənin beynəlxalq istehsal 

zəncirinə qoşulma prosesini sürətləndirmiş olar. 

 Regionlarda istifadə olunan qabaqcıl texnologiyaların və tədqiqat və 

işləmələrlə məşğul olan əhalinin sayının artırılması da innovasiya aktivliyi 

artırılmasının təmin etmiş olar. 
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SUMMARY 

 

STUDY OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE GANJA-

GAZAKH ECONOMIC REGION 

 

Tarana Salifova 

Ministry of Economy of the Respublic of Azerbaijan 

Institute for Scientific Research on Economic Reforms,  

Baku, Azerbaijan 

 

 

The purpose of this study is to improve the methodological aspects of 

assessing the innovative potential of a region and developing methods for 

evaluating the innovative potential of a region. Currently, efforts are being 

made to make innovation activity a key factor in the economic 

development of the Republic. Therefore, it is necessary to revise the 

methodological base for the development of innovation in Azerbaijan in 

order to adapt the existing conditions and, if necessary, develop new 

principles and mechanisms of economic development based on innovation. 

World experience shows that the formation of a national innovation system 

is the most effective mechanism for stimulating the country's economy 

through innovation. Such systems act as a modern instrumental model for 

the generation, dissemination and understanding of knowledge. At the 

same time, this is especially important in development of new products, 

technologies and services that cover all spheres of society. The 

competitiveness of the national innovation system and its full functioning 

in the country to a certain extent depend on the intensification of 

innovation processes in the regions of the country. We carried out the 

analysis of the main indicators of science in the Ganja-Gazakh region 

compared with the administrative regions on information technology in 

article. The study analyzed various approaches to the “Innovation 

Potential” category, the scheme of interconnection of the components of 

the innovation potential, and the scheme of structural interconnection of 

the innovative potential, innovative activity and innovative result. Based 

on the established method, the innovation potential of the Ganja-Gazakh 

region was assessed. 

 

Key words: Innovations, innovation potential, innovative activity, 

innovative result, Ganja-Gazakh region. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГЯНДЖА-

ГАЗАХСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

 

 Теране Салыфова 

Министерства Экономики Азербайджанской Республики 

Институт Научных Исследований Экономических Реформ, Баку, 

Азербайджан 

 

 

Цель исследования - cовершенствование методологических аспектов 

оценки инновационного потенциала региона и разработка методик 

оценки инновационного потенциала региона. В настоящее время 

предпринимаются усилия для того, чтобы инновационная 

деятельность стала ключевым фактором экономического развития 

Республики. Поэтому необходимо пересмотреть методологическую 

базу для развития инновационной деятельности в Азербайджане, 

чтобы адаптировать существующие условия и, при необходимости, 

разработать новые принципы и механизмы экономического развития, 

основанные на инновациях. Мировой опыт показывает, что наиболее 

эффективным механизмом стимулирования экономики страны за счет 

инноваций является формирование национальной инновационной 

системы. Такие системы выступают в качестве современной 

инструментальной модели генерации, распространения и понимания 

знаний. В то же время это особенно важно при разработке новых 

продуктов, технологий и услуг, которые охватывают все сферы 

жизни общества. Конкурентоспособность национальной 

инновационной системы и ее полноценное функционирование в 

стране в определенной степени зависят от интенсификации 

инновационных процессов в регионах страны. В статье 

проанализированы основных показателей науки в Гянджа-Газахском 

регионе по сравнению с административными районами по 

информационным технологиям. В исследовании были 

проанализированы различные подходы к категории «Инновационный 

потенциал», схема взаимосвязи компонентов инновационного 

потенциала и схема структурной взаимосвязи инновационного 

потенциала, инновационной активности и инновационного 

результата. На основе созданной методики был оценен 

инновационный потенциал Гянджа-Газахского района. 

 

Ключевые слова: Инновации, инновационный потенциал, 

инновационная активность, результат инновации, Гянджа-Газахский 

район. 

 


