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İnnovasiyaların  iqtisadi inkişafa təsiri: Azərbaycan timsalında 

 

İqtisadi inkişaf ölkədəki milli gəlirlərin ÜDM-nin xarici ticarət sə-

viyyəsinin, pul və borc səviyyəsinin ölçülməsidir. İqtisadi inkişafa təsir edən 

bir sıra amillər vardır. Dövlət sektoru, təbiət, enerji maliyyə, vergi, əhali və 

texnologiyanı bu amillərə misal göstərmək olar. Günümüzdə isə inkişaf tex-

noloji tərəqqi ilə əlaqədardır. Texnologiyanın sürətli inkişafı isə innovasiyanı 

sahibkarlıq fəaliyyətinin yaranması üçün başlıca şərt halına gətirir. İnnovativ 

yanaşma ilə əlavə dəyəri qazanmaq inkişafd aaçar rolunu icra edir. Sənaye 

inqilabından sonra, bilik və biliyə əsaslanan iqtisadi yanaşmalar dünyanın ən 

aktual problemlərindəndir.  

Qloballaşma prosesi və dünya iqtisadiyyatındakı rəqabətlilik elm ilə 

əlaqəli iqtisadiyyatın inkişafı üçün daha vacibdir.İqtisadi artım, rəqabət qabi-

liyyətliliyi və məşğulluq imkanlarını qorumaq üçün ölkələr sürətlə yeni ide-

yaları texniki və kommersiya uğurlarına çevirməlidirlər. Bu prosesdə sənaye 

cəmiyyəti öz yerini informasiya cəmiyyətinə vermişdir. Xüsusilə dünya iqti-

sadiyyatının böyük bir hissəsi olan inkişaf etmiş ölkələrdə bu proses daha sü-

rətli hala gəlmişdir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrin dünya bazarlarında daha 

böyük payı olduğuna görə, bilik əsaslı sahələrə kapital qoyuluşlarının həcmi 

müntəzəm artır. Hər gün artan rəqabətə davam gətirmək üçün ən səmərəli 

üsullardan biri innovasiyadır. Buna görə də, innovasiya tədqiqatları bilik ba-

zasına və ya biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatların yerləşdirilməsində əhəmiy-

yətli rol oynayır. Qloballaşmanın və texnoloji inkişafın təsirləri müəssisələri 

ciddi iqtisadi rəqabətə aparır. Müəssisələr uzun müddətli mövcudluğunu da-

vam etdirmək və davamlı rəqabət üstünlüyünə nail olmaq üçün rəqabət stra-

tegiyasına malik olmalıdırlar. İnnovasiya fərdi və sosial ehtiyacları daha ef-

fektiv təmin edir. İnnovasiya sahibkarlıq ruhu üçün də vacib istiqamətlərdən 

biridir. Hər bir yeni müəssisə müəyyən bir yenilik gətirmək prosesindən son-

ra doğulur. Bundan əlavə, bütün təşəbbüslər rəqabət gücünü saxlamaq üçün 

daimi yenilənmə tələb edir. İqtisadi artım, rəqabət qabiliyyətliliyi və məşğul-

luq imkanlarını qorumaq üçün ölkələr sürətlə yeni ideyaları texniki və kom-

mersiya uğurlarına çevirməlidirlər. 
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1. İnnovasiya və onun iqtisadiyyatda rolu 

 

Ən sadə təriflə desək, innovasiya fərqli, yeni fikirlərin düşünülməsi 

və bunların həyata keçirilməsidir. Hansı ki, bu fikirlər əvvəllər həll olunma-

mış problemləri həll etməyə, ya da varolan fikirlərin, xidmətlərin istifadəyə 

yararlı olmasına yardım edir. Bu innovative fikirlərin həyata keçirilməsi, ye-

ni məhsulların hazırlanması və satılması ilə innovasiya baş vermiş olur. İn-

novasiya dedikdə, istehsala tətbiq yöntəmi ilə yanaşı ondan gələn gəlir də nə-

zərdə tutulur. Bir sözlə, innovasiya yeni ideyaların istehsal prosesindən keçib 

bazarda dəyər qazanmasıdır.  

 

İnnovasiyanın baş verdiyi zaman dilimi isə elmin iqtisadiyyat və cə-

miyyət üçün faydalı olan dəyərə çevrilməsindən ibarət olur. Yəni bu zaman 

dilimində innovativ düşüncələrə malik olan şəxslər yeni fikirlər ortaya çıxa-

rırlar. 

İnnovasiya prosesi mərhələləri 

– mövcud olan problemin yeni texniki həllini tapmaq; 

– elmi araşdırmaların və təcrübə işlərinin aparılması; 

– satışın hazırlanması və təşkili; 

– yeni brendlərin bazarda yer tutması. 

İnnovasiya cəmiyyət, müəssisələr və ölkə iqtisadiyyatı üçün bir sıra 

müsbət nəticələr yaradır. Müəssisələrə yönəlik nəticələrə rəqabət üstünlüyü-

nü təmin etməsi, səmərəliliyin artımı, mənfəətin artması, xammalın effektiv 

istifadə olunması, keyfiyyətin artması, informasiyanın iqtisadi dəyərə çevril-

məsi, müştəri məmnuniyyətinin maksimuma çatdırılması, istehsal müddətlə-

rinin qısaldılması və tullantıların minimuma çatdırılmasını misal göstərmək 

olar. 

Cəmiyyət və iqtisadiyyata yönəlik nəticələr: həyat standartının yük-

səldilməsi, davamlı iqtisadi böyümənin təmin olunması, məşğulluğun artma-

sı, sahibkarlığın artması, xaricdən asılılığın azalması və s. 

İnnovativ 
fikir

yeni iş 
yerləri

yeni 
məhsul

rəqabət
iqtisadi 
inkişaf
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İnnovasiyaların inkişafı və tətbiqi ilə bir sıra ciddidəyişikliklər baş 

verə bilər. Belə ki, ortayaçıxan innovativ nəticələrlə bir çox problem köklü 

şəkildə aradan qalxır. Məsələn, internetin kəşf olunması və tətbiqi İKT sahə-

sində inqilaba səbəb olmuşdur. 

Yeni və innovativ fikirlər sahibkarlıq fəaliyyətlərini inkişaf etdirir. 

Yeni sahibkarlıq sahələrinin yaradılması və həyata keçirilməsi sənayenin in-

kişafı deməkdir. Nəticədə isə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edir.  

Əgər bir firma yuyulduqdan sonra ütülənməyəcək parçalar istehsal 

edirsə, başqa bir firma daha çox məhsul verən, xəstəliklərə davamlı bitki to-

xumları hazırlayırsa, uşaqların yumurtanı sevə-sevə yeməsi üçün onları daha 

diqqət çəkəcək formaya salırsa, bu zaman innovasiya baş verir. Ya da xəstə-

xana ora gələn xəstələrin müayinə nəticələrini öz internet ünvanında ya-

yımlayırsa bu da elə innovasiyadır. İnnovasiya yenilik mənasına gəldiyi üçün 

yeni fikirlər nəticəsində ərsəyə gələn məhsullar digərlərini ötüb keçir və daha 

çox müştəri qazanır. Misal üçün NESLE firması Türkiyədən aldığı findiğı is-

tehsal prosesindən keçirərək və dəyər zincirinə qataraq dəfələrlə artıq pul qa-

zanır. 

Dünya İqtisadiyyat Formunun etdiyiaraşdırmalara görə, son illərin 

rəqabət gücüən yüksək olan ölkəsi Finlandiyadır. Bəs bu səviyyəyə çatmaq 

üçün Finlandiya ölkə olaraq nə etmişdir? 

Finlandiya innovasiyaya etdiyi yatırımla güclü bir iqtisadiyyata ma-

lik cəmiyyət yaratdı. Belə ki, Fin höküməti, təqribən 20 il öncə innovasiyaya 

böyük qaynaqlar ayırmağa başladı. Bu investisiyalar, iqtisadiyyatın zəif ol-

duğu vaxtlarda da davam etdi. 1990-cı ilin əvvəlində yaranan kriz bununla 

azaldıldı. İqtisadi krizdənsonra təhsil və araşdırma proqramı həyata keçiril-

məyə başladı. Bu programın hədəflərindən biri də universitetlər və şirkətlər 

arasında güclü bir əlaqənin qurulması idi. Beləliklə meşəçilik və əkinçiliyə 

əsaslanan iqtisadiyyatın yerinə innovasiyaəsaslı iqtisadiyyat formalaşmağa 

başladı. 2000-ci ildən etibarən elm və texnologiya sahəsi Finlandiya iqtisa-

diyyatının əsas hissəsinə çevrildi. İnnovasiya iqtisadiyyatın hər bir sahəsində 

dəstəklənməyə başladı. Nəticə olaraq, 1985-ci illərdə adambaşına düşən mil-

li gəlir 10.470 dollar idisə, 2004-cüildəisə 29 000 dollara yüksəldi. Bu misal-

la biz bir daha innovasiyaəsaslı iqtisadi inkişafın şahidi oluruq. İnnovasiya, 

texnoloji tərəqqi elm və texnologiya sahələrindəki irəlləyişlərdən asılıdır. Bu 

səbəbdən, elmi biliklərin tədris olunduğu universitetlərdə fundamental araş-

dırmalarla yanaşı, tətbiqi araşdırma fəaliyyətləri də həyata keçirilməlidir. 

Universitetlərdəki bu elmifəaliyyətlərin reallaşdığı, yeni təşəbbüslərin ya-

randığı və universitet-sənaye əməkdaşlığının yaşandığı yerlər texnopark ki-

mi tanınır. 
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Texnopark, innovasiya və kəşf sahiblərinin müvəffəqiyyət qazana 

bilməsi üçün münasib iş şəraiti yaradan, şirkətləri, yeni təşəbbüskarları bir 

araya gətirən, universitet və sənaye arasında əməkdaşlıq yaradan bir  sistem-

dir. Digər bir ifadə ilə texnopark, universitet və araşdırma mərkəzləri ilə bi-

lik, insan kapitalı və qabaqcıl texnologiyaya əsaslanan sənaye şirkətlərinin 

əməkdaşlığını nəzərdə tutan, sistem daxilindəki şirkətlərə texnologiya trans-

feri və ya menecment mövzusunda yardımçı olan təşviqedici təşəbbüsdür. 

İlk dəfə isə “texnopark” anlayışı 1950-ci illərdə ABŞ-da orataya atılmış və 

dünyanın ilk texnoparkı məhz ABŞ-da qurulmuşdur. Texnoparklar ABŞ-da 

araşdırma parkı, Böyük Britaniyada elm parkı, Fransada texnopol, Yaponi-

yada texnopolis, Almaniyada texnologiya (innovasiya) mərkəzi olaraq ad-

landırılır.  

 

2. Azərbaycanda innovasiyanın tətbiqinin inkişafı 

 

Azərbaycanda isə, 2009-cu ildə qurulan Barama İnnovasiya və Sa-

hibkarlıq Mərkəzi ölkəmizdə sahibkarlığa dəstək verən qurum oldu. Daha 

sonra  2012-ci ildə Bakı Mühəndislik Universiteti nəzdində Texnoparkın, 

2013-cü ildə “Yüksək Texnologiyalar Parkı”nın qurulması və startuplara 

dəstək olması, 2014-cü ildə “Fabrika Co-Working” mərkəzinin açılması ilə 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq co-working sözünü gətirdi. Elə həmin ildə İqti-

sad Universiteti nəznində İnnovativ Biznes İnkubator mərkəzi yaradıldı. 

2015-ci ildə “Baku Business Factory”, “Next Step İnnovation Centre” və  

“Sup.az Akselelerator”u fəaliyyətə başladı. 2016-cı ildə “Colab Co-Wor-

king” mərkəzi istifadəyə verildi.  

Hər il bu mərkəzlərdə onlarla, bəlkə də daha çox innovativ fikirli 

gənc layihəsi üçün dəstək görür və startapçıya çevrilir. Startap yeni və inno-

vativ təşəbbüslə qurulan şirkətlərə verilən addır. Startaplar yeni ideyanı hə-

yata keçirmək üçün bir araya gələn komanda üzvlərindən ibarət olur. Startap 

ifadəsi 1990-cı illərdən etibarən məşhurlaşmağ abaşladı. Hansı ki, həmin 

dövrdə “nöqtə.com” şirkətləri yenicə yaranmağa başlayırdı. Belə internet şir-

kətlərinə bu günə kimi fəaliyyətini davam etdirə bilən “amazon.com” və 

”ebay.com” misal ola bilər.  

Beləliklə, rəqabətin artmasında texnoloji və yeniliklərin sürətli inki-

şafı sahibkarlıq fəaliyyəti üçün vacib bir şərtdir. İstehsalın geniş çeşidli xid-

mətini əhatə edən innovasiya yerli, regional və ya milli səviyyədə vacib rol 
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oynayır. Müxtəlif səviyyələrdə innovativ yenilik iqtisadi inkişafda mühüm 

rol oynayır və bölgədə sinerji yaradır. Yenilikçi bir yanaşma ilə əlavə dəyər 

əlavə etmək rəqabət və inkişafda mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı, AR-

GE innovasiyaların tədqiqat nəticələrinə əsaslanan yeniliklər və tədqiqatlara 

əsaslanmasını tələb edir. Başqa sözlə, yenilik və ya yenilik prosesi təhsil və 

tədqiqat ehtiyacını tələb edir. Bu vəziyyət fərdi və cəmiyyəti, eləcə də ictimai 

varlığı birləşdirir. 

İnnovasiya prosesində ən vacib amillərdən biri də Tədqiqat və İnki-

şaf fəaliyyətlərinin səmərəli qurulmasıdır. Bu kontekstdən yenilik prosesində 

iştirak edən tərəflər arasında universitet və  elmi tədqiqat müəssisələrinin ro-

lu hədsizdir. Buna görə də, bu qurumların innovativ yanaşmaları və onların 

bazarın tələblərinə olan münasibətləri çox vacib məsələlərdəndir. İnnovasi-

yalar 5 əsas faktora əsaslanır: sərmayələr, institutlar, insan kapitalı, mövcud 

olan infrastruktur və biznes mühit.iqtisadiyyatda innovasiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsi üçün güclü motivasiya mexanizmlərinin yaradılması və in-

kişaf etdirilməsi rəsmi dövlət siyasəti əsasında aparılmalıdır. Çünki innova-

siyaların tətbiqi iqtisadi artıma pozitiv təsir göstərə bilər və bu iqtisadi artım 

faktorlarından biridir. Artıq qeyd edildiyi kimi, yeni innovasiyalar mövcud 

məhsulların təkmilləşmələri və ya tamamilə yeni biliyə əsaslanan yeni məh-

sul, proses və biznes modeli ola bilər. İnnovasiya tamamən bazar ehtiyacın-

dan irəli gələ və bazar yönümlü ola bilər. (Aslanlı, 2017). Azərbaycan Qlobal 

İnnovasiya İndeksində (Global Innovation Index) 2016-cı ildə 128 ölkə ara-

sında 85-ci olmuşdur. (Global Innovation Index 2016. https://www.globalin-

novationindex.org/gii-2016-report#). İndeksin alt kateqoriyası olan “Bilik 

və texnologiya məhsulları” üzrə isə ölkənin mövqeyi 128 ölkə arasında 101-

ci olmuşdur. Burada patentlərin, elmi məqalələrin və yeni innovativ bizneslə-

rin sayı qiymətləndirilən göstəricilərdən olsa da patent müraciətləri alt-kate-

qoriyasında 138 ölkə arasında 80-ci yeri tutmuşdur. (The Global Competiti-

veness Report 2016–2017 http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017-

/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf) 

 

  

https://www.globalin-novationindex.org/gii-2016-report
https://www.globalin-novationindex.org/gii-2016-report
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017-/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017-/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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3. Azərbaycan qanunvericiliyində innovasiyanın yeri 

 

Azərbaycanda innovasiya prosesi kontekstində iqtisadiyyatın qurul-

ması üçü əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmişdir. Bu qərarlar və onların da-

vamlı inkişafı üçün dünya nümunələrini axtarmaq və öyrənmək çox vacibdir. 

İlk növbədə Azərbaycanda elmi fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı 

sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya fəa-

liyyətinin məqsədlərini, elmin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi nai-

liyyətlərin stimullaşdırılmasını “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanunu müəyyən edir. Qanunun “Elmi innovasiya sahəsində dövlət siya-

sətinin əsas istiqamətləri” adlanan 4-cü maddəsinə əsasən dövlət elmi inno-

vasiya fəaliyyətini həyata keçirən bütün müəssisə və təşkilatlar üçün bərabər 

şərait yaradır və onların fəaliyyətini stimullaşdırır. 6 dekabr 2016-cı ildə 

Azərbaycan Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 

üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanı ilə təsdiqlə-

nən strateji sənədlərdə innovasiyalar məsələsinə yer verimişdir. Qeyri-neft 

sektorunun davamlı və ölkənin perspektiv inkişaf hədəflərini müəyyən et-

mək məqsədilə imzalanan Fərmanla təsdiq edilən “Azərbaycan Respublika-

sının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”-nin 3.1.4-ci 

tədbiri “Ali təhsil müəssisələrində “təhsil-tədqiqat-innovasiya” formatında 

inkişafın təşviqi” adlanır və universitet klasterlərinin yaradılmasını “təhsil – 

tədqiqat – innovasiya” zəncirinin effektivliyini artıra biləcəyini qeyd edir: 

“Universitet klasterlərinin yaradılması araşdırma və təkmilləşdirmələrin hə-

yata keçirilməsini, elmi nəticələrin istehsala tətbiqini stimullaşdıracaq, “təh-

sil elm-istehsal” əlaqələrinin səmərəliliyi yüksələcəkdir”. (Aslanlı, 2017). 

Sənədə əsasən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “elm-təhsil-istehsal” 

zəncirində aktiv iştirak etməklə Azərbaycanın qlobal istehsal zəncirində işti-

rakına öz töhfəsini verə bilər. Hazırda AMEA “elm-təhsil-istehsal” zəncirini 

qurmaq məqsədilə tədqiqat universitetinin yaradılması ilə bağlı addım atır. 

Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması şirkətlər tərəfindən araşdırma və təkmil-

ləşdirmələrə investisiyaları stimullaşdırmaqla, elmin maliyyələşməsində 

özəl sektorun çəkisini artıra bilər. Təhsil Nazirliyi Milli Elmlər Akademiyası 

və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə 2017-2018-ci illərdə ali təhsil müəssisələ-

rində “təhsil-tədqiqat-innovasiya” formatında inkişafın təşviqini həyata ke-

çirməlidir. Strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərlə bağlı mo-

nitorinq, qiymətləndirmə və kommunikasiya tədbirlərini İqtisadi İslahatların 

Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirəcək. 
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“Təhsil haqqında” Qanun isə innоvasiyalara “müхtəlif təşəbbüslər, 

elmi tədqiqatlar əsasında fоrmalaşan mütərəqqi хarakterli yeniliklər” kimi 

qeyd edilir (“Təhsil haqqında” Qanun. http://edu.gov.az/az/page/72/302). 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın 

“ali təhsil müəssisələrinin təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzlərinə çevrilmə-

sinə dəstək nəzərdə tutulur. Azərbaycan Prezidentin 2014-cü il 2 aprel tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-

2020-ci illər üçün Milli Strategiya”da da rəqabət qabiliyyətli və ixracyönlü 

yüksək texnologiyalar sektorunun gücləndirilməsi, ölkədə elmtutumlu və 

yüksək texnoloji məhsulların yaradılması və onların tətbiqini təmin edən in-

novasiya sisteminin formalaşması yüksək texnologiya sektorunun əsas məq-

sədidir. Bununla yanaşı, innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, yeni in-

novasiya şirkətlərinin, elmtutumlu və yüksək texnoloji məhsulların yaradıl-

ması və onların dünya bazarlarına çıxışına dəstək verən tədbirlər;  yeni bilik 

və texnologiyanın işlənilməsi və tətbiqi üçün texnoparklar, biznes inkubator-

ları və innovasiya strukturların inkişaf etdirilməsi  məqsədləri qarşıya qoyu-

lur.  

Prezidentin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təs-

diq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası”nda da 

bənzər məqsədlər yer almışdır. Konsepsiyada əsas hədəf qarşıdakı 10 ildə 

Azərbaycan Respublikasında əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına 

ümumi daxili məhsulun iki dəfə artırılması və bu artımın respublikada inno-

vasiya yönümlü və biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulması hesabına həyata 

keçirilməsidir. Konsepsiyada qeyd edilir ki, əsas missiyası innovasiyaların 

stimullaşdırılması və bazarın tənzimlənməsinə dəstək olan əqli mülkiyyətin 

əhəmiyyəti də yüksələcək. Əqli fəaliyyətin təşviqi, innovasiya və yaradıcılı-

ğa investisiya qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaradılması və əqli mülkiyyətə 

əsaslanan kreativ iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, ölkənin ÜDMdə onun 

payının daha da artırılması üçün tədbirlər həyata keçiriləcək. (Aslanlı, 2017) 

Konsepsiyanın “Elmi potensialın və innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi” 

adlanan hissəsi aşağıdakı tədbirləri nəzərdə tutur: 

 • “...Elmtutumlu texnologiya, məhsul yaradılmasını sürətləndirmək 

məqsədi ilə innovasiya fəaliyyətinin genişlənməsi, elmi infrastrukturun tək-

milləşdirilməsi, elmin maddi-texniki bazanın müasirləşməsi; 

  • Elmin maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsi resursları ilə yanaşı, 

digər mənbələrin cəlb olunmasını stimullaşdırmaq (“beyinaxını”nın qarşısı-

nın alınması); 

http://edu.gov.az/az/page/72/302
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• Ölkədə innovativ iqtisadiyyat üçün elm vəistehsal arasındakı əla-

qələri gücləndirən, tətbiqi elmi araşdırmaların bazarın tələbinə uyğun olması 

üçün mexanizmlər. (Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Döv-

lət Strategiyası” http://www.e-qanun.az/framework/27274); 

• İnnovasiya fəallığının yüksəldilməsi ilə rəqabətli məhsul istehsalı, 

innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün mexanizmlərin qurulması, 

innovasiya potensialının səmərəli istifadəsi təmin edilməsi məqsədi ilə döv-

lət dəstəyi tədbirləri və qanunvericilik bazası; 

• İnnovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və yeni fəaliyyət növlə-

rinin inkişafı üçün əlverişli mühit yaradılması, qabaqcıl texnologiya transferi 

və istifadəsi istiqamətində tədbirlərin gücləndirilməsi; 

• Elmtutumlu məhsulların və texnologiyaların işlənilməsi və tətbiqi 

üçün texnopark və innovasiya zonaları yaradılması; 

• İnnovativ sahibkarlığın və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişa-

fı üçün İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun fəaliyyəti-

nin təşkili; 

• Uzunmüddətli dövr üçün əqli mülkiyyətə dair Milli Strategiyada və 

Dövlət Proqramında əksini tapan innovasiya potensialının inkişafına kömək; 

• Azərbaycanda yeni bilik və texnologiyaların istifadəsini, mənimsə-

nilməsini və yayılmasını təmin edən milli innovasiya sisteminin formalaşdı-

rılması”. 

 

1. Nəticə 

Ümumiyyətlə, innovasiyaya əsaslanan firmaların, xəstəxanaların, 

restoranların, marketlərin, bankların olduğu ölkələrdə işsizlik azalır, insanla-

rın qazancı artır. Bir ölkədə innovasiya nə qədər çox olsa ümumi rifah da bir 

o qədər yüksək olar. Eyni zamanda ölkənin iqtisadi rəqabət gücü də yüksələr. 

Nəticədə isə bu ölkə digər ölkələrə görə daha çox inkişaf edər. Universitet-

sənaye əməkdaşlığı, ölkə sənayesi, elmi və texnoloji tədqiqatların nəticələri, 

satılan məhsul və ya xidmətin nəticələri, yeni və ya təkmilləşdirilmiş istehsal 

və ya paylanma üsulu və ya innovativ  sosial xidmət üsulu, müasir dünya ba-

zarlarında həlledici rol oynayır. Buna görə universitet-sənaye əməkdaşlığı 

innovasiya ekosisteminin ən əhəmiyyətli həlqələrindən biridir. Əslində, tex-

noparklar və ya texnologiya məhəllələrinin, innovasiya ekosisteminin bir çox 

digər elementlərinin mövcudluğunun səbəbi bu əməkdaşlığın qurulması 

üçün ən uyğun mühit yaratmaqdır. İqtisadi böyümə və ya iqtisadi inkişaf ba-

xımından innovasiya və innovasiya prosesi iqtisadiyyata bu gün lokal və ya 

makro formalarda təsir göstərir. 

http://www.e-qanun.az/framework/27274
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Ərazisi Azərbaycanın yarısı qədər olan və ilin yarıdan çoxunun gü-

nəşə həsrət qalan soyuq şimal ölkəsi Niderland Qərbi Avropanın əsas kənd 

təsərrüfatı məhsulları təchizatçısıdır.  

2017 ilin statistikasına görə Niderlandın təkcə kənd təsərrüfatı məh-

sulları ixracı yüz milyard avrodan çox olub ABDdən sonra dünyada ikinci 

yerdədir. Ümumiyyətlə əhalisi Azərbaycandan iki dəfə çox, ərazisi iki dəfə 

az olan bu ölkə, dünyada fərd başına milli gəliri  və  ixracatı  ən çox olan on 

ölkələrdən biridir. İkinci dünya müharibəsinin fəsadlarını aradan qaldırarkən 

öz iqtisadiyyatını təbii gaz və digər rezervlərin hesabına quran bu ölkə, bu 

rezervlərin azalmasıyla və bir sektora bağlanmasıyla iqtisadi ədəbiyyatda 

“Hollandiya Sindromu” adlanan bir problemlə üzləşmiş və buna görə öz iqti-

sadiyyatını yenidən innovativ və elmi əsaslarla qurmuşdur. Hollandiyanın 

sənaye, gəmi nəqliyyatı, balıqçılıq, xidmət sektoru dünyanın ən inkişaf etdiyi 

ölkəsi olmaqla yanaşı,  kənd təsərrüfatı sektoruyla da dünyanın aparıcı oyun-

çuları arasındadır.  

Bu sektorda istehsalı torpaq qıtlığından dolayı ən innovativ metod-

larla, ən məhsuldar və  rəqabətə dözümlü üsullarla etmişdir. Azərbaycanın 

iqtisadi inkişaf strategiyasında həm hökümətin, həm də iş adamlarının bu öl-

kələrin innovasiya təcrübəsindən istifadə etməsi zəruri nüanslardandır. Dün-

ya bazarında neft qiymətinin azalması və karbo-hidrogen rezervlərinin tədri-

cən tükənməsi, Azərbaycanı Niderland,Cənubi Koreya kimi ölkələri model 

almağa, innovativ və elmi yenilikləri özündə birləşdirən bir infrastruktur for-

malaşdırmağa istiqamətləndirməlidir. 15-20 illik bir proqramla iqtisadiyyat-

larında inqilab edən bu cür ölkələrin təcrübəsindən faydalanmaq çox aktual-

dır. Azərbaycanda maliyyə resursları çatışmazlığından çox, innovativ təcrü-

bə azlığı və ya dünya təcrübəsindən uzaqlıq problemi mövcuddur. Ona görə, 

sənaye və iş dünyası elmi tədqiqat müəssisələri ilə intensiv əməkdaşlığı və 

onların köməkliyi ilə yeni texnologiya və məlumatların bu sektorlara transfe-

rində maraqlı olmalıdırlar. Bu çərçivədə maya dəyəri az və rəqabət qabiliy-

yəti güclü brendlərimizlə dünya bazarına  çıxma fürsəti tapılmalıdır. Azər-

baycanın coğrafi -stratejik mövqeyi və əlverişli iqlim şəraiti bu istiqamətdə 

üstün mövqe sayıla bilər. İlk əvvəl bir neçə brendlə, misal üçün 1. Avropa 

Olimpiyadasının simvollarından nar meyvəsi məhsuluyla “Göyçay Narı” 

brendini  və ya milli yeməklərin bəzilərini (dovğa, plov, ləvəngi, qutab və s.) 

elmi və innovativ metodlarla məhsuldarlığını artırıb və saxlanılma, reklam 

etmə, faydalarını təbliğ edərək  və Avropa bazarlarına çıxarılma prosesində 

bir siyasət həyata keçirərək, həm ölkəmizi tanıda bilər, həm də xeyli qazanc 

əldə ediləbilər. Unudulmamalıdır ki, dünyanın ən böyük brendlərindən “Co-

ca-Cola”, ”Pepsi” bir içki, McDonalds biryeməkxana xidməti göstərən 



12 
 

brenddir. Doğrudur bu şirkətlərin yüz ildən çox yaşı və təcrubəsi var, ama 

hər bir ölkənin  bütün dünyanı əhatə edən bredlərinin olması öz əlindədir.  

Dünya artıq qlobal bir kənd halına gəlib. Sərhədlər və zaman artıq ortadan 

qalxıb. Yetər ki təşəbbüskarlıq ruhu ilə bu sərhədlər ortadan qalxsın. 

 

E.Süleymanov 

X.İbrahimova 
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AZƏRBAYCANDA BİZNES İNKUBATORLARIN 

FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ 

 

Müasir biznes sahəsində elmi və texniki nailiyyətlərin düzgün tətbi-

qini nəzərdə tutan innovasiya sistemi sürətlə inkişaf edir. Bu inkişafda biz-

nes inkubatorlar da mühüm rol oynayırlar.  

Biznes-inkubatorların əsas vəzifəsi maraqlı biznes ideyanı aşkara çı-

xarmaq və onun biznes layihəsinə çevrilməsinə kömək etmək, məhsul isteh-

salına yardım göstərmək və bazara çıxışı təmin etməkdən ibarətdir. Bütün bu 

vəzifələrın yerinə yetirilməsinə, xüsusilə məhsulun bazara çıxışına yardım 

göstərmək kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Buna nəinki ölkə daxilində, 

eləcə də beynəlxalq aləmdə düzgün biznes siyasəti aparmaqla, biznes infras-

trukturunu inkişaf etdirməklə nail olmaq mümkündür. Bu funksiya getdikcə 

daha vacib əhəmiyyət kəsb edir, çünki vaxt keçdikcə yeni müəssisənin baza-

ra çıxışı tədricən artmaqda olan rəqabət üzündən mürəkkəbləşir. Biznesin in-

kubasiyası uzunmüddətli dövrə hesablanmış sahibkarlığa köməyin infras-

truktur mexanizmlərindən biridir. Biznes-inkubatorlar bir qayda olaraq, in-

novasiya tipli kiçik və orta müəssisənin yaradılmasına kömək edirlər. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Lakin biznes inkubatorların yara-

dılmasının özü də mürəkkəb və çox şaxəli problemdır. Belə problemlər həm 

nəzəri-metodoloji sahədə, həm də təcrübədə biznes-inkubasiya konsepsiya-

sının reallaşdırılması zamanı möv-cuddur. Bunları aradan qaldırmaq üçün ilk 

növbədə biznesinkubatorların qu-rulmasının nəzəri-metodiki cəhətləri, onla-

rın təşkilati formalarının düzgün müəyyən edilməsi, biznes-inkubatorların 

yaradılmasında beynəlxalq təcrü-bəni öyrənib ümumiləşdirməklə Azərbay-

canda onun tətbiqi variantlarlarının tapılması, biznes-inkubatorların forma-

laşması problemlərini aşkara çıxarıb, onların aradan qaldırılması istiqamətin-

də təklif və tövsiyyələrin verilməsi həyata keçirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2009-cu ildə təsdiq 

etdiyi “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə 

Milli Strategiyada” qeyd edilmişdir ki, qloballaşma dövründə İnformasiya 

Cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın for-

malaşdırılması çox zəruri məsələdir. Təsadüfi deyildir ki, Milli Strategiyada 

elmi-texniki infrastrukturu modernləşdirmək, elmin, təhsilin və istehsalın in-

teqrasiyasını təmin etmək, innovasiya siyasətinin səmərəsini artırmaq və bu 

kimi tapşırıqlar verilmişdir. Bunlarla yanaşı elmin inkişafı üzrə Milli Stra-

tegiyada innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, o cümlə-
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dən texnoparklar, texnoloji mərkəzlər, biznes inkubatorları şəbəkəsinin ge-

nişləndirilməsi də bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Milli Strategiyanın 

həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramının icrasına dair tədbirlər pla-

nında isə 2009-2011-ci illərdə elmi-tədqiqat işlərinin istehsalata tətbiqini sü-

rətləndirmək üçün texnoparkların yaradılmasına dair təkliflərin və müvafiq 

normativ-hüquqi sənədlərin işlənilməsi Milli Elmlər Akademiyasına və 

digər əlaqədar nazirliklərə tapşırılmışdır. 

“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət proqramının 

6.1.6 bəndində biznes – inkubatorların təşkili və 6.4.2 bəndində isə gənclərin 

məşğulluğu və sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təc-

rübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi töv-

siyyə olunmuşdur. 

Respublikası prezidenti ölkədə qəbul olunmuş bir sıra strateji proq-

ramların və layihələrin həyata keçirilməsində, eləcə də sosial-iqtisadi inkişa-

fın yeni mərhələsində prioritet vəzifələrin yerinə yetirilməsində xüsusi iqti-

sadi zonaların (texnoparkların, biznes inkubatorların) mühüm rol oynaya bi-

ləcəyini qeyd edərək, hələ 2007-ci il martın 6-da “Azərbaycan Respublika-

sında xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında” Fərman imzalamışdır. 

Bu istiqamətdə qəbul edilmiş “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” qanun 

Azərbaycan Respublikasında xüsusi iqtisadi zonaların (texnoparkların, biz-

nes inkubatorların) yaradılması və idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi, iqtisadi 

münasibətləri tənzimləyəcək, həmin zonalarda sahibkarlıq fəaliyyətinin təş-

kili qaydalarını müəyyənləşdirəcəkdir. Qanunda müvafiq xüsusi iqtisadi zo-

nalarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin sıfır dərəcəsi üzrə ƏDV və 2% də-

rəcə ilə dövriyyədən vergi ödəyəcəyi nəzərdə tutulur. Təhlil göstərir ki, xüsu-

si iqtisadi zonaların (texnoparkların, biznes inkubatorların) yaradılması 

Azərbaycan iqtisadiyyatının daha sürətlə inkişaf etməsinə təkan verəcək və 

xarici ticarət əlaqələri xeyli genişlənəcəkdir. Bu günə qədər ölkəmizdə biz-

nes inkubatorlar kütləvi şəkildə yaradılmamışdır. Bu biznes inkubatorlar 

haqqında informasiyanın azlığı, ölkəmizdə kiçik biznesin infrastrukturunun 

inkişafına dair konkret proqramın olmaması,biznes inkubatorların yaradıl-

ması sahəsində təcrübənin azlığı və s. səbəblərlə əlaqədardır Ölkəmizdə qey-

ri-neft sektorunun inkişafında bir boşluq mövcuddur ki, bunun da doldurul-

masının ən optimal variantı kiçik və orta biznesin inkişafına yönəldilmiş 

konkret və kompleks tədbirlər proqramının hazırlanması və reallaşdırılması-

dır. Mövcud vəziyyət kiçik və orta sahibkarlığın, o cümlədən ölkəmizdə son-

suz inkişaf mənbəyinə malik olan turizm sektorunun, ölkəmizə milyonlarla 

vəsait qazandıra biləcək elmi-tədqiqat işlərinin reallaşması, ölkəmizdə rəqa-

bət qabiliyyətli sahibkarlıq mühitinin formalaşması – istehsal sahibkarlığının 
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inkişaf etdirilməsi üçün, biznes inkubatorların yaradılması sahəsində geniş 

elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını tələb edir.  

Problemin öyrənilmə səviyyəsi. Dissertasiyada işlənib hazırlanan 

konsepsiyanın əsasında bütövlükdə Azərbaycanın, eləcə də onun ayrı-ayrı 

regionlarında fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri sisteminin mühüm 

elementi kimi biznes-inkubatorlar haqqında biliklər durur. Belə yanaşma onu 

nəzərdə tutur ki, biznes-inkubatorun uğurlu fəaliyyəti xeyli dərəcədə onun 

mövcud iqtisadi mühitə uyğunluğu və biznes inkubatorun iqtisadi inkişafa 

cəld reaksiya vermək mümkünlüyü ilə şərtlənir. Ölkənin təsərrüfat subyekt-

lərinin iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasında kiçik və orta sa-

hibkarlığın rolu və yeri , adekvat infrastrukturun inkişaf məsələləri Azərbay-

canın iqtisadçı alimlər A.A.Nadirovun, Ə.X. Nuriyevin, H.B. Allahverdiye-

vin, Ə.Q. Əlirzayevin , İ.H.Alıyevin, A.B.Abbasovun və başqalarının əsərlə-

rində araşdırılmışdır. Xarici alimlərdən T.V.Lomonosov, V.Ş.Kaqanov, 

A.V.Fesyun, L.F. Yefteyeva, N.A.Dumnova, О.В.Берp, А.В.Fesyuн, V.N. 

Kolçixina V.O.Bulqakov və başqaları biznes-inkubatorlarin inkişafına dair 

kompleks tədqiqatlar aparmışlar. 

Göründüyü kimi, ayrı-ayrı yerli və xarici alimlər biznesin inkişafının 

müxtəlif məsələlərinə toxunsalar da, bütövlükdə problemin həllinə ayrıca 

tədqiqat işində rast gəlinməmişdir. Bu isə öz növbəsində tədqiqatın zərurili-

yini əsaslandırmış, onun məqsəd və vəzifələrini müəyyən etmişdir. 

Tədqiqatın başlıca məqsədi sahibkarlığa köməyin səmərəli infras-

truktur mexanizmi olan biznes inkubatorların formalaşmasının nəzəri meto-

doloji əsaslarını ümumiləşdirmək, mövcud vəziyyəti təhlil etmək və Azər-

baycan Respublikasında biznes inkubatorların yaradılması və inkişafının 

prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslan-

dırılmış təklif və tövsiyyələr işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Bu məqsədə 

nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmiş və yerinə yetirilmiş-

dir: 

• biznes-inkubatorların Azərbaycanda təşkilinin və inkişafının meto-

doloji əsaslarını müəyyənləşdirmək; 

• müasir şəraitdə kiçik biznesin rolunu və yerini müəyyənləşdirmək; 

• biznes-inkubatorların yaradılmasında beynəlxalq təcrübəni öyrənib 

araşdırmaqla onun Azərbaycanda tətbiqi variantlarını müəyyənləşdirmək; 

• bələdiyyələrin inkişafında biznes-inkubatorların yerini müəyyən-

ləşdirmək; 

• biznes-inkubasiya prosesinin təşkilati metodiki mexanizmini əsas-

landırmaq və institusional inkişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək; 
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• sahibkarlıq mühitində biznes-inkubasiya prosesinin formalaşması 

üzrə təklif və tövsiyələr işləyib hazırlamaq. 

Tədqiqatın obyektini kiçik sahibkarlığa köməyin əsas infrastruktur 

elementi olan biznes-inkubatorlar təşkil edir. 

Tədqiqatın predmetini biznes-inkubasiya prosesinin formalaşması 

və inkişafı prosesində müxtəlif təsərrüfat sübyektləri arasında münasibətlə-

rin, meyllərin və qanunauyğunluqların öyrənilməsi təşkil edir. 

Tədqiqatın nəzəri – metodoloji əsaslarını biznes-inkubatorun inkişa-

fına həsr olunmuş Azərbaycanın və xarici ölkələrin iqtisadçı alimlərinin əsər-

ləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları , biznes 

inkubatorların inkişafı ilə bağlı qəbul edilən normativ-hüquqi aktlar təşkil 

edir. 

Dissertasiya işində sintez, məntiqi təhlil və dialektik inkişaf, tarixi 

yanaşma, müqayisəli təhlil, statistik-iqtisadi, məqsədli proqram və proqnoz 

metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazası. Tədqiqat prosesində Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, 

beynəlxalq təşkilatların, müvafiq elmi-tədqiqat institutlarının məlumatların-

dan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Azərbaycanda biznes-inkubatorların təşkili və inkişafının nəzəri 

əsasları müəyyənləşdirilmişdir; 

• sahibkarlığa köməyin infrastruktur mexanizmi kimi biznes-inkuba-

torların rolu əsaslandırılmışdır; 

• biznes-inkubatorların yaradılmasının dünya təcrübəsi ümumiləşdi-

rilməklə qiymətləndirilmiş və Azərbaycanda biznes-inkubatorların işinin op-

timal təşkili variantları müəyyən edilmişdir; 

• Azərbaycanda biznes-inkubatorların formalaşması problemləri öy-

rənilərək təhlil edilmiş və onların aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər sis-

temi işlənib hazırlanmışdır; 

• Azərbaycanda biznes-inkubasiya prosesinin təşkilati mexanizmi və 

institusional inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir ; 

• Azərbaycanda biznes-inkubatorlar sisteminin formalaşması və in-

kişafı proqramı işlənib hazırlanmışdır. 

• sahibkarlıq sferasında biznes-inkubasiya prosesinin formalaşması 

üzrə tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır. 

Biznes inkubatorlar sahibkarlıq subyektlərinin inteqrasiyasını həyata 

keçirən, onların səmərəli fəaliyyətini tətbiq etmək məqsədilə çeşidli xidmət-

lər göstərən təşkilati modeldir. Sahibkarlığa köməyin infrastruktur mexaniz-
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mi kimi biznes-inkubatorlar əhalinin məşğulluq və həyat səviyyəsinin, re-

gionların iqtisadi akitvliyinin yüksəldiməsinə, kiçik müəssisələrin sayının və 

onların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, bütövlükdə sahibkarlığın inno-

vasiya yönümünün təmin edilməsinə, müəssisələr arasında kooperasiya əla-

qələrinin yaranması və möhkəmlənməsinə xidmət edir. 

Biznes-inkubatorların mahiyyəti kiçik biznesi dəstəkləmək və onlar 

üçün müvafiq şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bunu təmin etmək üçün də ya-

ranmaqda olan kiçik biznes subyektlərini bütünlüklə və ya qismən öz qəy-

yumluğu altında saxlayır, xarici mühütün mənfi təsirindən qoruyur və yeni 

müəssisənin qarşısına çıxan problemləri kompleks halda həll edir. Biznes-

inkubatorlar kiçik biznesi inkişaf etdirmək sahəsində infrastrukturun bir ele-

menti kimi cıxış edir, həm müstəqil qurum kimi, həm də kiçik biznesin bir 

hissəsi kimi fəaliyyət göstərirlər. 

İşdə biznes inkubatorlar vasitəsiə həll olunan problemlər aşağıdakı 

kimi qruplaşdırılmışdır:  

– regionların iqtisadi cəhətdən sağlamlaşdırılması, daxili bazarın in-

kişafı; 

– kiçik müəssisələrin sayının artırılması, onların istehsal qabiliyyəti-

nin yüksəldilməsi, biznesdə innovasiyanın aktivliyinin artırılması, yeni tex-

nologiyaların və nau-hauların tətbiqi;  

– işləyənlərin sayının artırılmasi və həyat səviyyəsinin yüksəldilmə-

si; 

– universitetlərdə, elmi-tədqiqat insitutlarında, labaratoriyalarda ha-

zırlanmış innovasiyaların, yeni texnika və texnologiyaların mənfəət mənbə-

yinə  cevrilməsi;  

– milli azlıqların, gənclərin, aşağı gəlirli ailələrin həyata kecirmək 

istədikləri sahibkarlıq formalarının müdafiəsi.  

Bu və ya digər xarici amillər yeni müəssisənin fəaliyyətinə mənfi tə-

sir edir ki, bu da maliyyə və vaxt itkisinə səbəb olur. Bu sahədə hazırlanmış 

biznes-inkubator layihələri sahibkarların bütün güclərini biznesin inkişafına 

yönəltmələrinə istiqamətlənmişdir. Biznes inkubatorlarda fəaliyyət proqramı 

ilə işləmək əlverişli pzixoloji mühüt yaradır ki, bu da insanların yaradıcılıq 

qabiliyyətini yüksəldir, ümidsizliyi aradan qaldırır, əməkdaşlıq münasibətlə-

rini qaydaya salır.  

Fəaliyyətə başlayan hər bir kiçik biznes subyekti nəinki formalaşma 

hətta yetkinlik mərhələsində də biznes-inkubatorlardan mütəxəssis, ekspert 

dəstəyi alır. 

Biznes-inkubatorlar kiçik biznesin hər bir inkişaf mərhələsində onla-

ra yardım gəstərirlər ki, bu prosesi aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 
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– İdeyanın əmələ gəlməsi və təsdiqlənməsi zamanı biznes-inkuba-

torlar ilkin baza məlumatlarının yığılmasını; təcrübi əsaslarla sahibkarlıq 

fəaliyyətinin öyrədilməsini; məsləhət xidmətini və s. həyata keçirirlər. 

– Müəssisənin əmələ gəlməsi, nümünənin hazırlanması zamanı ba-

zar haqqında məlumatın toplanması; biznes planların hazırlanmasında kö-

məklik və ekspert rəyi; ilkin nümunələrin müasir texnologiyalarla təchiz 

olunmuş labaratoriyalarda sınaqdan keçirilməsi və s. xidməti həyata keçirir-

lər. 

– Məhsul istehsalı prosesinin başlanması, ilkin hazır məhsulun isteh-

lakçılara təqdim olunması zamanı ilkin maliyyələşdirmə və maliyyə mənbə-

lərinin tapılmasında; icarə, lizinq və s. formada əsas fondlarla təmin olunma-

da; biznes, hüquq, mühasibat və s. sahələrdə mütəxəssislər tərəfindən məslə-

hətlərin verilməsi; qəyyumluq xidməti, menecment və s. bu kimi yardımların 

göstərilməsi. 

– Kiçik biznesin istehsalın inkişafı, məhsulların ceşidinin artırılması 

mərhələsində isə biznes-inkubatorlar onlara əsas fondların genişləndirilməsi 

və maliyyələşmənin artırılmasında; müqavilə münasibətlərinin təşkili və eti-

barlılığının təmin olunmasında; marketinq, reklam və s. xidmətlərin həyata 

keçirilməsində; kadrların secilməsi və öyrədilməsində; kiçik məssisəyə bü-

tün növ qəyyumluq xidmətləri və s sahələrdə köməklik gəstərirlər. 

– Yetkinlik, bazarda müəssisənin yerinin müəyyənləşdirilməsi za-

manı biznes-inkubatorlar tərəfindən daha geniş ərazilərin təklif olunmasi və 

ya ərazilərin genişləndirilməsinə yardım göstərilməsi; maliyyələşmənin ge-

nişləndirilməsi; böyük sifarişlərin alınmasında vasitəçilik xidmətlərinin gös-

tərilməsi; konsaltinq, informasiya, audit, marketinq, reklam sahəsində xid-

mətlərin göstərilməsi; mütəxəssis hazırlığının genişləndirilməsi, işci heyyə-

tinin öyrədilməsi və s. xidmət təklif olunur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, biznes-inkubatorların kiçik müəssisələri 

inkişaf etdirməsi nəticəsində böyük bir regıonda iqtisadi yüksəlişə nail ola 

bilərlər. Biznes-inkubatorlar vasitəsilə regionların inkişafı dörd istiqamətdə 

həyata kecirilir. 

• yeni-yeni müəssisələrin təşkili; 

• fəaliyyət göstərən müəssisənin digər regionlara cəlb edilməsi; 

• iqtisadi cəhətdən cətin vəziyyətdə olan regionların dirçəldilməsi; 

• fəaliyətdə olan müəssisələrin genişləndirilməsi. 

İşdə inkişaf etmiş ölkələrdə uzun müddət xidmət göstərən biznes-in-

kubatorların artıq qədəm qoyduqları yeni mərhələlər qiymətləndirilmiş; 

biznes inkubatorlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin tipləri açıqlanmış; 

biznes inkubatorların təşkili problemləri öz əksini tapmışdır. 
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İqtisadi ədəbiyyatlarda biznes-inkubatorların təsnifatını aşağıdakı 

meyarlar üzrə aparırlar: 

– təşkilatçılar və ya sponsorlar baxımından; 

– peşəkarlıq baxımından; 

– müstəqillik dərəcəsinə görə; 

– müştəriyə xidmət formasına görə; 

– demoqrafik prinsiplər üzrə. 

Biznes-inkubatorların yaranmasının əsas şərtlərinə gəldikdə isə, hər 

şeydən əvvəl biznes-inkubatorlar kiçik müəssisələrə çox böyük imtiyazlar tə-

min edirlər. Bunun üçün də biznes inkubatorlar təbii ki, resurslara malik ol-

malıdırlar. Dünya ölkələrində bu barədə mövcud olan təcrübəni ümumiləş-

dirməklə biznes-inkubatorların təşkil olunmasının əsas şərtlərini aşağidakı 

kimi təsnifləşdirmək daha məqsədəuyğundur: ilkin kapital; maddi-texniki 

baza; ixtisaslı mütəxəssislər.  

Bu və digər fikri əsaslandırmaq üçün işdə dünya ölkələrinin (18 öl-

kənin) təcrübəsi ümumiləşdirilmişdir. 

Bir çox ölkələrdə biznes inkubatorlar kiçik biznesə dəstək infrastruk-

turu kimi fəaliyyət göstərsələr də, ayrı-ayrı ölkələrdə, məsələn Kanadada 

biotexnologiyaların innovasiya mərkəzi kimi, Fransada əyləncəni, təhsili, el-

mi-texniki inkişafı, yüksək texnologiyalı istehsalları və s. bir arada tutan elmi 

parklar kimi, İtaliyada ölkənin regionlarında yüksək texnologiyalı sənaye sa-

hələri təşkil etmək üçün yaradılmışdır. 

“Biznes-inkubatorlar sahibkarlığa köməyin təşkilati idarə etmə me-

xanizmi kimi” adlanan ikinci fəsldə statistik məlumatların ümumiləşdirilmə-

si əsasında Azərbaycanda sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyət-

ləri, biznes-inkubatorların əlverişli biznes mühitinin yaradılmasına təsiri, 

biznes inkubatorların bələdiyyələrə köməkliyi qiymətləndirilmişdir.  

İşdə Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya mane olan 

amillər təsnifatlandırılmış, 2007-2011-ci illərdə kiçik sahibkarlıq subyektlə-

rinin sayı kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtsadi göstəriciləri, 

zərərlə işləmiş kiçik müəssisələrin sayı və s. haqqında məlumatlar verilmiş, 

müqayisəli təhlil aparılmışdır. 

Araşdırılmışdır ki, 2007-2011-ci illər ərzində kicik sahibkarlarlıq 

subyektlərinin sayı, 196972-dən 224830-ə çatmış, yəni 27858 ədəd artmış, 

onların mənfəəti azalmışdır. Belə ki, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı cə-

mi 11% artdığı halda onların zərərləri 43 % artmış, yəni 17 111,2 min ma-

natdan 24 401,8 min manata catmışdır. 

Təhlil göstərir ki, kiçik müəssisələrin mənfəəti umumilikdə 2007 –

ci ildə olan 41661 min manatdan 85328 min manata catmış, yəni 104% 
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artmışdır, lakin bu artım turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahəsində 

30%, əhaliyə sosial xidmətin gostərilməsi sahəsində 43% olmuş, tikinti sa-

həsində isə əksinə azalma müşahidə olmuşdur. 

Ölkəmizdə ÜDM həcmi 2007-ci ildə 28360,5 milyon manatdan 

2011-ci ildə 51157,5 milyon manata çatmış ,yəni 1,8 dəfə artmışdır. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2011-ci ildə 

özəl sektorun Ümumi Daxili məhsuldakı payı 82,5 %-ə çatmışdır ki, bu da 

2003-cü illə müqayisədə 11,7 % yüksəkdir. 2011-ci ildə məşğul əhali 4375,2 

min nəfər olmuşdur ki, bunlardan 49 %-ni xüsusı sahibkarlıq subyektləri təş-

kil edir. Sənaye istehsalının 80,5 % özəl sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 

təmin edilir, fiziki şəxslərin sayı 275 mini keçmişdir. Xüsusi sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı 1 yanvar 2011-ci il tarixinə 

74310 olaraq qeydə alınmışdır ki, bunun da 73 faizini kiçik müəssisələr təşkil 

edir. Bununla yanaşı, 4693 xarici və 1712 birgə investisiyalı müəssisə qeydə 

alınmışdır. 

Dünya ölkələrinin təçrübəsinin təhlili göstərir ki, biznes inkubasiya-

laşma prosesi öz-özlüyündə kicik müəssisələrin yaradılması və iş rejiminə 

çıxması proseslərini 7-22 dəfə intensivləşdirir. Əgər kiçik biznesin ümumi 

inkişaf dinamikasını və biznes-inkubatorlarda olan dinamikasını müqayisə 

etsək görərik ki, ümumi qaydada yaradılan kicik biznesin ilk beş ildə 50%, 

ilk 10 ildə isə təqribən 80 %-i öz fəaliyyətini dayandırır. İnkubasiyalaşmış 

müəssisələrin isə 85-90 % öz fəliyyətlərini davam etdirirlər. 

Qeyd olunmuşdur ki, kiçik innnovasiya sahibkarlığını inkişaf etdir-

mək üçün regionlarda mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisa-

diyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti-

nin daha da genişləndirilməsinə, ixrac yönümlü məhsul istehsalının stimul-

laşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsi-

nin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun səviyyəsinin, xüsusilə gənclə-

rin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına və ölkə iqtisadiyyatının di-

namik inkişafının təmin edilməsinə nail olmaq olar. 

Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində ölkəmizdə sahibkarlıq mühiti formala-

şır. 

Bu dövrdə sahibkarlığın inkişafı ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi sis-

teminin yenidən qurulmasının mühüm amili kimi çıxış edir. Sahibkarlıq fəa-

liyyəti üçün daha da əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı şəkildə 

islahatların aparılması da məhz ölkədə həyata keçirilən iqtisadi inkişaf strate-

giyasının tələblərindən irəli gəlir. 

Ölkəmizdə kiçik biznes fəaliyyətində maneələrdən biri kiçik bizne-

sin infrastrukturunun ya heç olmaması, ya da orada çatışmazlıqların olması-
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dır. Rəqabət aparma və hansısa bir nəticəyə catmaq ücün kicik sahibkarın 

məsləhətləşmək üçün ixtisaslı hüquqşünası, satış imkanlarını təhlil etmək 

üçün marketoloqu, əmtəələrini reallaşdıracaq bir şəbəkəsi olmalıdır ki, bu 

zaman zərərlə işləyən müəssisələrin sayında artma deyil, azalma müşahidə 

olunardı.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hətta belə infrastruktur 

olsa da, yenə də kiçik müəssisələrin dövlətin köməyinə, regional və yerli ha-

kimiyyət orqanlarının dəstəyi olmadan ən səmərəli infrastrukturla belə kiçik 

müəssisələrin yüksək qazanc əldə etməsi mümkün deyildir.  

Bu problemlərə nəzər saldıqda görürük ki, iki əsas element-ideya və 

yaradıcı insan burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İdeya dedikdə işgüzar 

ideyalar başa düşülür ki, bunlara da yeni məhsulların yaradılması; keyfiyyətli 

xidmətlərin təklif edilməsi, bir sözlə tələbə fəal təsir edəcək və bütün bunları 

reallaşdıracaq ideyalar toplusu başa düşülür ki, bu da infrastrukturun inno-

vasiya mexanizmi kimi qiymətləndirilməlidir. 

İkinci mühüm element isə şəxs və ya şəxslər qrupudur. Bunları bir 

məqsəd və ya məqsədlər qrupu birləşdirir. Bu iki elementdən başqa bəzi hal-

larda ilkin kapital da vacib amil kimi qeyd olunur. Lakin təcrübə göstərir ki, 

özünü doğrultmuş ideyalar və şəxslər qrupu mövcud olduqda ilkin kapitalın 

tapılması mümkün olur. 

Yuxarıda qeyd olunanları ümumıləşdirərək kiçik biznesin infrastruk-

turunu təşkil edən qurumlıarı aşağıdaki kimi təsnifləşdirmək olar:  

I. Tədris, konsaltinq, informasiya: Biznes məktəblər; Elm-tədris 

mərkəzləri; Biznesə yardım agentliyi; Konsaltinq firmaları; Analitik infor-

masiya mərkəzləri. 

II. Kompleks yardım. Biznes inkubatorlar; Biznes mərkəzlər; Texno-

parklar, İnnovasiya-texnoloji mərkəzləri. 

III. Maliyyə-kredit investisiya yardımı. Kiçik sahibkarlığa yardım 

fondları; Banklar; Lizinq kompaniyaları; İnvestisiya kompaniyaları; Vençur 

kompaniyalar. 

IV. İctimai təşkilatlar. Sənaye-ticarət palatası; Sahibkarlar assosia-

siyası; Həmkarlar ittifaqları. 

Bələdiyyələrin inkişafı və onlarda şəffaflığın artırılması, yerli bazar-

ların inkişafı, regionlarda işsizliyin azaldılması dövlət plan və proqramların-

dan irəli gələn tapşırıq və tövsiyyələrin həyata keçirilməsi üçün bu biznes-

inkubatorların regionlarda, o cümlədən bələdiyyələrin tərkibində təşkili 

məqsədəuyğundur. Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin imicinin artırılması nöqte-

yi-nəzərindən də biznes-inkubatorlar mühüm rol oynayırlar. Bələdiyyənin 

biznes-inkubatorlarda iştirakı hakimiyyətin biznesə aktiv yardımına, xoş ar-
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zulu münasibətlərinə və praktiki olaraq sahibkarlığa köməyə səbəb olardı. 

Göründüyü kimi, bələdiyyələr kiçik sahibkarlığı inkişaf etdirmək məqsədilə 

biznes-inkubatorların təşkilində və onlara köməklik göstərilməsində daim 

maraqlı olmalıdırlar. 

Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubatorlar sisteminin forma-

laşmasının metodoloji təminatının işlənib hazırlanması istiqamətində təklif-

lər verilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq 3 proqnoz variantı işlənmişdir. 

Proqnozlar əsaslandırılarkən, Azərbaycan Respublikası “İqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi 

meyarlarının hədləri” haqqında 2004-cü il 20 aprel tarixli 57 nömrəli qəra-

rına (Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 18 dekabr tarixli 192 nömrəli qərarı ilə 

edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla) əsasən kiçik müəssisədə işləyən sub-

yektlərin orta sayı və ümumdünya  təçrübəsində bir biznes inkubatorda hazır-

lanan kiçik müəssisələrin orta sayı əsas götürülmüşdür. 

Tədqiqat nəticəsində Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubasi-

ya prosesinin modeli hazırlanmış və onun ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 

təsiri acıqlanmışdır (sxem 2). 

Azərbaycanda inkubatorlar şəbəkəsinin yaradılmasında əsas məq-

sədlər, biznes-inkubatorlar şəbəkəsinin formalaşmasının ölkəmiz üçün xa-

rakterik olan əsas prinsipləri və inkişaf istiqamətləri öz əksini tapmışdır. 

Bunlardan başqa biznes-inkubatorlar şəbəkəsinin inkişaf mərhələləri, onların 

davametmə müddəti və hər bir mərhələdə  yerinə yetirilməli olan proseslər 

qeyd olunmuş ,nəzərdə tutulan maddi resurs mənbələri, biznes-inkubatorlar 

sisteminin reallaşdırılması müqabilində əldə olunacaq nəticələr göstərilmiş-

dir. Ölkəmizdə biznes-inkubatorların formalaşması sahəsində mövcud prob-

lemlər (nəzəri-metodoloji problemlər, normativ-hüquqi problemlər, maliyyə 

problemləri, fünksional problemlər, kadr problemləri) və onların aradan qal-

dırlması istiqamətində təkliflər verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında innovasiya sahibkarlığına dair bütün 

yuxarıda qeyd edilən problemlərin həlli üçün sahibkarlığın innovasiya fəa-

liyyəti üzrə respublika əlaqələndirmə mərkəzini yaratmaqla innovasiya fir-

malarının monitorinqinin aparılması məqsədəuyğun sayılır. Qeyd olunur ki, 

biznes-inkubatorun miqyası, xidmətlər dəsti, istiqaməti, ilk növbədə, onların 

yaradıldığı ərazinin şəraiti ilə müəyyən olunmalıdır. 
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Nəticə və təkliflər 

 

• Ölkəmizdə biznes-inkubatorlar sisteminin reallaşdırılması müqabi-

lində aşağıdakı nəticələrə nail olunması gözlənilir: 

• müxtəlif tipli biznes-inkubatorlar yaratmaq və inkişaf etdirmək; 

• onların bazasında 300-dən az olmayaraq kiçik biznes müəssisəsinə 

köməklik göstərmək; 

• 4000-dən az olmayaraq yeni daimi iş yerlərinin yaradılması; 

• biznes-inkubatorların fəaliyyət mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. 

• işçi heyətinə rəhbərlik üçün təlimat işlənib hazırlanmışdır. 

• biznes-inkubatorlar üçün ekspert və mütəxəssislərin seçilib yerləş-

dirilməsi qaydaları müəyyənləşdirilmişdir. 

• biznes-inkubatorların fəaliyyətini nizama salmaq üçün sənədlərin 

işlənməsi və qəbulu proseduru hazırlanmışdır.  

• biznes-inkubatorlarin qurulmasının nəzəri-metodiki cəhətləri əsas-

landırılmışdır, 

• biznes-inkubatorların formalaşması problemlərinin (nəzəri-meto-

doloji problemlər, normativ-hüquqi problemlər, maliyyə problemləri, fünk-

sional problemlər, kadr problemləri) aradan qaldırılması istiqamətin də tək-

liflər verilmişdir,  

• bazar infrastrukturunun daha səmərəli elementi olan biznes-inku-

batorlar sisteminin istər makro, istərsə də regional səviyyədə formalaşması 

üzrə təkliflər verilmişdir; 

• biznes-inkubatorun formalaşması alqoritmi işlənib hazırlanmışdır, 

• biznes-inkubatorun təşkilati-hüquqi formaları müəyyənləşdirilmiş-

dir, 

• müştərinin seçilməsi meyarları müəyyən edilmişdir, 

• firmaların biznes-inkubatordan çıxması üçün meyarlar müəyyən 

edilmişdir, 

• qarşılıqlı maraqlar balansına əsaslanan, müştəri fırmalar və inkuba-

tor direktorluğu arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətləri müəy-

yənləşdirilmişdir , 

• biznes-inkubatorların regionlarda, o cümlədən bələdiyyələrin tərki-

bində təşkilinin əhəmiyyəti açıqlanmışdır, 

• Azərbaycan Respublikasında biznes-inkubasiya prosesinin modeli 

hazırlanmış və onun ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri müəyyənləşdiril-

mişdir, 
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• Kiçik biznesin infrastruktur elementlərinin bir mərkəzdə cəmlən-

məsi və işlək mexanizminin formalaşması sxemi təklif olunmuşdur. 

 

T.Hacıyeva 

 

 

Respublikamızda sosial turizmin inkişafı problemləri 

 

Cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsində dünya təsərrüfat siste-

minin dinamik inkişaf edən mühüm sahələrindən biri kimi turizmin sosial-

iqtisadi əhəmiyyəti artmaqdadır. Turizmin inkişafı həm bütövlükdə dövlət 

üçün, həm də onun ayrı-ayrı regionları üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Multiplikativ iqtisadi effektə malik olan turizm ümumi daxili məhsulun 

(ÜDM) formalaşmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir və əhalinin həyat key-

fiyyətinin artırılmasına yönəlmişdir. “Azərbaycan-2020: gələcəyə baxış” İn-

kişaf Konsepsiyasında və respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair digər 

proqram sənədlərində vurğulanır ki, turizm milli iqtisadiyyatın ekoloji ba-

xımdan təhlükəsiz və iqtisadi cəhətdən əlverişli sahəsi, ölkənin innovasiyalı 

inkişafının mühüm tərkib hissəsidir.  

Dünya ölkələrinin əksəriyyətində iqtisadiyyatın ən böyük, yüksək 

gəlirli və ən dinamik sahələrindən biri olan turizm milli mədəniyyətin stimul-

laşdırılmasında mühüm rol oynayır, ölkəsi vətəndaşlarının rifahının yüksəl-

dilməsinə imkan yaradır, turizm bazarının müxtəlif seqmentləri üçün resurs-

lar ayrılmasını bu hədəfə tabe edir. Dünya üzrə investisiyaların təxminən 

7%-i, hər 16-cı iş yeri, dünya üzrə istehlak xərclərinin 11%-i, bütün vergi 

daxilolmalarının 5%-i turizm sferasının payına düşür. 

Bu statistik məlumatlar dünyada turizm sənayesinin fəaliyyətinin 

birbaşa iqtisadi səmərəsini xarakterizə edir. İnkişaf etmiş turizm sənayesi öl-

kəyə valyuta axınının, həmçinin vergilər şəklində gəlirlərin artımına imkan 

yaradır. 

Eyni zamanda, turizmin istənilən növündə kommersiya başlanğıcı 

ilə yanaşı, bu məsələnin sosial tərəfini də vurğulamaq lazımdır: burada əsas 

obyekt insan və onun istirahətə, gücünü və sağlamlığını qoruyub saxlamağa 

və bərpa etməyə ehtiyaclarının təmin olunmasıdır. 

Turizmin ayrıca bir növü olan sosial turizm özünəməxsus səciyyəvi 

xüsusiyyətlərə malikdir. Sosial turizmin əsas xüsusiyyəti – aztəminatlı insan-

ların yaşını, onların səhhətini və sosial vəziyyətini nəzərə alaraq bu insanlara 
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qayğı göstərilməsidir. Bu, insanların heysiyyətinə toxunmadan onların tu-

rizmdən bəhrələnmələri üçün effektiv imkanların yaradılması olaraq, cəmiy-

yətin öz vətəndaşları qarşısında vəzifəsinin real təcəssümüdur. 

Sosial turizm sferası məktəbli və tələbə gənclərdən başlamış, pensi-

yaçılara və əlillərə qədər vətəndaşların ən müxtəlif kateqoriyalarını əhatə 

edir. Aztəminatlı vətəndaşlar turizmin iştirakçılarının xüsusi qrupunu təşkil 

edirlər. 

Sosial turizmin maliyyələşdirilmə mənbələri sosial ehtiyaclar üçün 

dövlət və bələdiyyə büdcələrinin, o cümlədən sosial sığorta, sosial təminat 

və tibbi sığorta fondlarının vəsaitlərindən, həmçinin bankların turizm üçün 

yığım xarakterli əmanətlərindən, korporativ, dövlət və qarışıq xeyriyyə fond-

larının vəsaitlərindən formalaşır. 

Sosial turizmin fərdi yanaşma əsasında həyata keçirilə bilməsinə 

baxmaya-raq, bu sahədə kollektiv və mütəşəkkil formalar üstünlük təşkil 

edir. Turizm məhsullarının konkret istehlakçısı səviyyəsində sosial turizm – 

istirahət evlərinə və sanatoriyalarına pulsuz və güzəştli qiymətlərlə putyov-

kalar, xüsusi nəqliyyat tarifləri, vergi və gömrük güzəştləri formasında ifadə 

olunur. 

1990-cı ildə Manilada keçirilmiş Turizm üzrə Ümumdünya Kon-

fransının Bəyannaməsində təsbit olunmuş müddəalara əsasən, “Sosial turizm 

– elə bir hədəfdir ki, cəmiyyət özünün aztəminatlı vətəndaşları istirahət hü-

ququndan istifadə edərkən onların xeyrinə bu hədəfə nail olmağa cəhd etmə-

lidir”. 

Müasir mərhələdə əksər ölkələrdə turizm yalnız elita üçün əlyetərli 

olan cah-calaldan insanların zəruri sosial tələbatına, onların həyat tərzlinin 

tərkib hissəsinə çevrilmişdir. 

Keçmiş SSRİ dövründə sovet milli turizminin demək olar ki, 80%-i 

və beynəlxalq turist mübadiləsinin 50%-i sosial turizmin payına düşürdü. 

Həmin dövrdə sosial turizmin əsas xarakteristikası ondan ibarət idi ki, 80-ci 

illərin axırlarında SSRİ-də yaranmış turist xidmətinin təşəkkül tapmış struk-

turu sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma xarakterli istirahəti nə-

zərdə tuturdu. Burada xidmətlərin təqdim edilməsində standartlaşdırma, eyni 

zamanda tibbi xidmətin yüksək səviyyəsi təmin olunurdu. 

Sabiq SSRİ-də sosial turizmin daha bir səciyyəvi xüsusiyyəti ondan 

ibarət idi ki, o, kütləvi istehlakçı üçün nəzərdə tutulurdu. Kütləvilik dotasiya-

ların sayəsində təmin olunurdu – bu, SSRİ-də sosial turizm kompleksinin 

əsas fərqləndirici xüsusiyyəti idi. 
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Kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi üçün həmkarlar ittifaqı-

nın büdcə vəsaitlərindən, ictimai istehlak fondlarından istifadə olunur, dövlət 

sosial sığorta fondlarının, həmçinin müəssisələrin vəsaitləri cəlb edilirdi. 

Eyni zamanda etiraf etmək lazımdır ki, sovet dövründə bu sahədə 

müsbət məqamlarla yanaşı, çatışmazlıqlar da vardı. Turizm sahəsinin inki-

şafı üçün əhalinin şəxsi vəsaitləri zəif cəlb edilirdi. İstirahətin məzmun tərə-

finin təkmilləşdirilməsinin ziyanına olaraq, yerləşdirilmə, ictimai iaşə, nəq-

liyyat və sair xidmətlərin hesabına plan göstəricilərini yerinə yetirmək cəhd-

lərinə üstünlük verilirdi. Bundan başqa, vəsaitlərin çoxsaylı müxtəlif idarələr 

üzrə pərakəndə halda paylanması məhsuldar qüvvələrin səmərəsiz istifadəsi-

nə, resursların itkisinə gətirib çıxarırdı. 

Obyektiv təhlil belə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, bir neçə keçid ili 

ərzində Azərbaycanda turizmin kortəbii inkişafı sahibkarlardan başqa heç 

kəsə xeyir gətirməmiş, üstəlik, cəmiyyətə ziyan vurmuşdur, çünki valyuta 

xaricə gedirdi, yerli turizm məhsulları formalaşmamışdı. Turizm xidmətləri-

nin əhalinin çox hissəsi üçün əlyetərlilik dərəcəsinin azalması ilə əlaqədar, 

nəinki turizmin hədəf funksiyası – insanın biososial potensialının təkrar is-

tehsalı, həm də milli və regional miqyaslarda turizmin iqtisadi funksiyaları 

yerinə yetirilmirdi. Bunun nəticəsində özəlləşdirmə prosesində turizm müəs-

sisələrinin əksəriyyəti sırf kommersiya müəssisələrinə çevrildi, indi onların 

fəaliyyətinin əsas oriyentiri – mənfəət əldə etməkdir. 

Turizmə dövlət dəstəyinin olmadığı şəraitdə, turizmin yalnız kom-

mersiya formaları və növləri özünü yaşada bilmişdir. Bu şəraitdə sovet döv-

rünə xas olan bir hadisə kimi sosial turizmin xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərə-

cədə azalmışdır. Cəmiyyətin inkişafının mühüm amili olan sosial turizmə la-

zımınca diqqət yetirilməməsi bir çox neqativ sosial məqamlarla müşayiət 

olunur. Hazırda turizm xidmətlərinin ümumi strukturunda daxili turizmin 

rekreasiya xidmətlərinin xüsusi çəkisi cüzi olub, təxminən 5% təşkil edir.  

Nəqliyyat, qida məhsulları, müxtəlif xidmətlər üçün tariflərin daim 

artması, həmçinin turizm müəssisələrinə dotasiyaların dayandırılması, onla-

rın müxtəlif idarələr və fondlar tərəfindən kifayət qədər maliyyələşdirilmə-

məsi nəticəsində potensial turistlərin sayı azalır. Respublika əhalisinin müəy-

yən hissəsinin gəlirlərinin artması turizm sahəsində xidmətlərin dəyərinin 

artması ilə ayaqlaşmır. Nəticədə respublika əhalisinin əsas sosial ehtiyacları 

sırasında istirahətə ehtiyac təmin olunmamış qalır. 

Əhalinin təxminən 80%-i turizmin sosial formalarının potensial 

müştəriləridir, təcrübədə isə bu insanlar turist firmalarının xidmətləri haq-

qında ümumiyyətlə fikirləşmədən, öz istirahətlərini yalnız müəyyən “özfəa-

liyyət üsulu” ilə reallaşdırırlar. 



27 
 

Etiraf olunmalıdır ki, bu günədək Azərbaycanda, nə strateji xarakter-

li sənəd şəklində, nə də ki, pensiyaçılara, əlillərə və uşaqlara güzəştli turizm 

xidmətləri göstərən işlək mexanizm şəklində, sosial turizmin inkişafına dair 

yetkin bir proqram mövcud deyil. Qeyd edək ki, əhalinin bu qrupları üçün, 

tam yaxud qismən büdcədən maliyyələşdirilməklə, turizm marşrutlarının təş-

kilinə cəhdlər edilir, lakin, bu tədbirlər, bir qayda olaraq, birdəfəlik xarakter 

daşıyır, ya da ki, bu və ya digər əlamətdar hadisə və ya bayram münasibəti 

ilə keçirilir.  

İstirahətə olan ümumi tələbatın natamam ödənilməsi başqa problem-

lər yaradır. Əhalinin sağlamlığının profilaktikası, asudə vaxtın səmərəli is-

tifadəsi, maariflənmə və mədəni ehtiyacların təmin olunması, fəal həyat tərzi 

keçirmək, şəxslərarası əlaqə imkanlarının azalması kimi ümumi problemlər 

və bir sıra başqa məsələlər bu qəbildəndir. Belə vəziyyətdə dövlət mühüm 

tənzimləyici və nəzarətçi rolu oynamalıdır. 

Respublikada geniş miqyaslı iqtisadi islahatlarla eyni vaxtda Azər-

baycanda sosial turizmin yeni inkişaf mərhələsi başlanmışdır. Sosial turiz-

min bərpa edilməsi və yaradılması obyektiv olaraq, onun dövlət tənzimləmə-

sinin təşkilində yeni yanaşmalar axtarışını şərtləndirir. 

Azərbaycan Respublikasında sosial turizmə böyük ehtiyac olmasına 

və onun inkişafının prioritetliyinə baxmayaraq, bu sahənin inkişafı üçün hələ 

təşkilati ilkin şərtlər yaradılmamışdır. Respublikamızda turizmin inkişafı sa-

həsində çox böyük iş aparılmasına baxmayaraq iqtisadiyyatın bu sahəsini 

idarəetmə mexanizmlərinin təsirliliyin artmasına ehtiyac duyulur. Bu istiqa-

mətdə sosial turizm üzrə xüsusi bölmə yaradılması sosial turizmin dövlət tən-

zimləməsinin yaxşılaşmasına xidmət edə bilər. 

Sosial turizm bölməsinin yaradılması daha məqsədyönlü və yaxşı 

əlaqələndirilmiş dövlət tənzimləmə sisteminə keçməyə, bu da öz növbəsində, 

respublika əhalisinin xeyli hissəsinin kütləvi istirahətini layiqincə təşkil et-

məyə imkan verəcək. Bu bölmənin fəaliyyəti daxili turizmin, vətəndaşların 

sosial baxımdan müdafiə olunmamış kateqoriyaları, ailələr, uşaqlar və gənc-

lər arasında turizmin və turizm infrastrukturunun inkişafına, milli turizm 

müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yenilənməsinə imkan yaradacaq. 

Turizmin inkişafı üzrə dünyada aparıcı mövqelər tutan ölkələrdə so-

sial turizm sahəsində elmi araşdırmalar aparılmasına, o cümlədən marketinq, 

proqnozlaşdırma, inkişafın iqtisadi amillərinin öyrənilməsi, turizmin bu nö-

vünün gələcək inkişafı məsələlərinin müzakirəsinə böyük diqqət yetirilir. Bu 

əsasda sosial turizmin inkişafı konsepsiyaları, müvafiq proqramlar və layi-

hələr işlənib hazırlanır. 
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Xarici təcrübəyə əsaslanaraq, dövlət proqramları çərçivəsində re-

gionlarda sosial turizm sahəsində dövlət siyasətinin prioritetli istiqamətləri-

nin müəyyən edilməsi məqsədilə dövlətlə regionlar arasında müqavilələr tət-

biq edilməsi məqsədəuyğundur. Belə müqavilələr dövlətin regionlarda sosial 

turizmin inkişafının prioritetli istiqamətlərini reallaşdırmasına, həmçinin so-

sial turizm infrastrukturunun inkişafı məqsədilə dövlət subsidiyalarının alın-

ması üçün regional müsabiqələr keçirilməsini stimullaşdırmağa imkan verə-

cək. 

Əvvəllər Azərbaycanda əhalinin geniş təbəqələri üçün xidmətləri tə-

min edən sosial turizm obyektlərinin əksəriyyəti hazırda faktiki olaraq öz 

fəaliyyətini dayandırmışdır. Turistlərin hərəkət məkanının daralması nəticə-

sində turizmin maddi bazası zəifləmiş, respublika əhalisinin sosial cəhətdən 

zəif təbəqələrinin muzeylərə, sərgi zallarına, teatrlara getmək, ölkənin mədə-

ni-tarixi irsi ilə tanış olmaq imkanı azalmışdır. 

Bu maddi bazanı daha əvvəl yükləmiş turizm operatorları vətəndaş-

ları xaricə göndərməyə başlamışlar. İndi Azərbaycandan xaricə gedən turist-

lərin sayı daxili turistlərin sayından 10 dəfə çoxdur. Vergi xidmətinin məlu-

matına görə, hər il ölkədən turizm yolu ilə milyonlarla dollar aparılır və xa-

ricdə yeni iş yerləri yaradılır. 

Dünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə, ölkələr üçün daxili və 

xarici turizmin rasional nisbəti 4:1 kimi olmalıdır, yəni istirahət üçün ölkə 

daxilində turist səfərlərinə çıxanların sayı eyni məqsədlə xaricə gedənlərin 

sayından 4 dəfə çox olmalıdır. 

Eyni zamanda, ölkədə turizm sahəsinin iqtisadiyyatında real vəziy-

yət az öyrənilmişdir. Dövlətin, turizm xidmətlərinin istehsalçılarının və is-

tehlakçılarının iqtisadi maraqlarında istehsalçıların xeyrinə disbalans möv-

cuddur. Bu halda dövlətin iqtisadi maraqları həm turizm xidmətlərinin isteh-

lakçılarının, həm də bu xidmətlərin istehsalçılarının iqtisadi maraqlarından 

geri qalır, istehsalçıların maraqları isə istehlakçıların maraqlarından üstün 

olur. 

2013-cü ildə Azərbaycanda daxili turist səfərlərində iştirak edənlərin 

sayı ölkə əhalisinin 10%-dən az olmuşdur, halbuki, hələ 2000-ci illərin orta-

larında Fransada müvafiq göstərici 54%, Hollandiyada – 65%, İsveçdə – 

75% olmuşdur. Daxili turizmin kəskin azalmasının səbəblərindən biri sosial 

turizmin zəif inkişaf etməsidir. 

Azərbaycan Respublikasında sosial turizmin dirçəlişi və inkişafı – 

əhalinin əksər kateqoriyalarının həyat səviyyəsinin artımının əhəmiyyətli il-

kin şərtidir. Təkcə varlı vətəndaşlar deyil, həm də bütün vətəndaşlar fəal və 

tamdəyərli istirahət etmək, milli və dünya miqyaslı mədəni dəyərlərdən 
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bəhrələnmək imkanına malik olmalıdırlar. Amma bunun üçün turizm xid-

mətləri bazarına sosial istiqamət verilməlidir. 

Uşaqların, gənclərin, məktəbli və tələbələrin istirahətinin təşkili xü-

susi diqqət tələb edir. Əhalinin bu qrupu potensial turistlərin ən kütləvi və ən 

aktiv kontingentini təşkil edir. Amma həmin kontingentin maddi təminatının 

aşağı səviyyədə olması və dövlət dəstəyinin olmaması ilə əlaqədar, hazırda 

bu potensial faktiki olaraq reallaşmır. Eyni zamanda turizmə aid təkliflərin 

müxtəlif formalarına kifayət qədər həssas olan bu qrup əksər hallarda inkişaf 

etmiş turizm infrastrukturu olmasını və standart turizm xidmətləri göstəril-

məsini tələb etmir. 

Uşağın öz Vətəni və bütün dünya haqqında fəal biliklərinin forma-

laşması üçün uşaq turizminin prioritetliyi, səyahətlərin əhəmiyyəti dünyada 

çoxdan etiraf edilmişdir. Əlillərin istirahəti müasir tələblər nəzərə alınmaqla 

təşkil olunmalıdır. Əslində, hətta sovet dövründə, sosial turizmin mövcud ol-

duğu illərdə də əlillərə xidməti sistemi təşkil edilməmişdi. 

Azərbaycanın muzeylərində, mehmanxanalarında, iaşə müəssisələ-

rində və başqa sosial xidmət müəssisələrində əlillər üçün rahatlıq yaradan 

xüsusi vasitələrdən (nəqliyyat vasitələrindən) və müvafiq qurğulardan istifa-

də edilməsi yalnız indi başlayır. Bu məsələyə dair xüsusi qanunvericilik akt-

larının çatışmazlığı (xüsusilə regionlarda) aşkar hiss olunur. Əlil turist qrup-

ları hətta indi də istisna hadisədir. 

Yaşlı şəxslər üçün turizmin təşkili xüsusi diqqətə layiqdir. Hazırda 

Azərbaycanda maddi təminatı qənaətbəxş olan pensiyaçılar respublikanın 

pensiyaçıları arasında yalnız kiçik bir təbəqə təşkil edirlər. Eyni zamanda, 

inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaşların bu kateqoriyası turizmin müştəriləri 

arasında olduqca gözəçarpan bir seqment təşkil edir. Bununla birlikdə, həmin 

insanlar həm əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduqları illərə görə kompensasiya 

kimi istirahətə, həm də müalicə və profilaktika, qohumlar və tanışlarla ünsiy-

yət məqsədilə turizm səfərlərinə ehtiyac duyurlar. 

Əhalinin aztəminatlı və sosial cəhətdən müdafiə olunmamış qrupla-

rının istirahətə ehtiyacını təmin etmək üçün sosial turizmin xüsusi formaları 

tələb olunur. Müvafiq surətdə, turizm sferasına aid xidmətlər göstərilməsinin 

müxtəlif formaları və metodları olmalıdır. Bu problemin yuxarıda qeyd edi-

lənlərdən heç də az əhəmiyyətli olmayan başqa bir tərəfi də var. Sosial turiz-

min dirçəlişi və inkişafı – yeni sərhədlərə bazar iqtisadiyyatının sahələri kimi 

daxili turizmin çıxışının vacib şərtidir. Turizm xidmətlərinə tələbatı artırmaq 

üçün, turizmin yenidən kütləvi hal almasını və əhalinin aztəminatlı təbəqələri 

üçün əlyetərli olmasını təmin etmək lazımdır. 
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Sovet turizminin inkişafı təcrübəsindən və dünyanın inkişaf etmiş öl-

kələrində turizmin təşkili təcrübəsindən istifadə edərək, biz Azərbaycan Res-

publikasında sosial turizmin inkişafı modelinin təkmilləşdirilməsinə dair 

təklifləri aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik (bax: şəkil 1). 

Sosial turizm məhsullarını üç əsas parametr üzrə xarakterizə etmək 

olar: bu məhsulların təşkili, keyfiyyəti və dəyəri. Sxemdə sosial turizmin in-

kişafının iki dövründə: sovet dövründə və bazar iqtisadiyyatı dövründə bu üç 

parametrin keçdiyi mərhələlər təsvir edilir. Sxemdən göründüyü kimi, sovet 

dövründə turizm məhsullarının təşkilini izləyərək bu nəticəyə gəlmək olar 

ki, turizm məhsulları aşağıdakı sxem üzrə hərəkət edirdi: “dövlət – turizm 

müəssisəsi (idarəsi) – insan”. Dövlət əhalinin istirahəti ilə bağlı xərclərin 

əsas tədiyəçisi rolunu yerinə yetirir və hər bir konkret müəssisənin işçilərinə 

müəyyən turizm mərkəzlərinə putyovkalar (yollayışlar) təklif edirdi. Qar-

şılıqlı fəaliyyət şaquli sxem üzrə təşkil edilmişdi. Müasir dövrdə dövlət bu 

sferada aparıcı rolunu dayandırdığına görə həmin sistem və müvafiq sxem 

işləmir. 

 

 

Şəkil 1. Azərbaycanda sosial turizmin inkişafı modeli 



31 
 

Sosial turizmin müvəffəqiyyətli fəaliyyəti üçün bu sxemi aşağıdakı 

sxemlə əvəz etmək məqsədəuyğundur: “turizm təklifi – dövlət – insan”. Bu 

halda dövlət sosial turizm sahəsində tələb və təklif  arasında, yəni turizm üzrə 

idarə və təşkilatlar arasında münasibətlərin əsas tənzimləyicisi və nəzarətçi 

rolunu yerinə yetirir. 

İkinci parametr – keyfiyyət parametri aşağıdakı suallara cavab ver-

məlidir: insan harada və necə dincəlmək istəyir? insan səfərdən, istirahətdən 

nə gözləyir? o, turizm məhsulları istehlakına hansı xarakteristikalar təqdim 

edir? Sovet dövründə vətəndaşların gəlirləri bütövlükdə bir-birinə yaxın sə-

viyyədə idi və turizm məhsullarının keyfiyyət parametri praktik olaraq hamı 

üçün eyni məna daşıyırdı, çünki turist səfərlərinin çoxu dövlət dotasiyaları 

hesabına təşkil olunur, turistlər üçün rahatlıqlar minimal səviyyədə təmin 

edilirdi. İnsanlar üçün rahatlığın səviyyəsindən daha çox, istirahət özü, şəra-

itin dəyişməsi əhəmiyyətli idi. Hətta minimum əmək haqqı alan işçi kurorta 

gedə, həvəskar turizmlə məşğul ola bilirdi. 

Azərbaycan cəmiyyətində baş vermiş təbəqələşmə nəticəsində indi 

turizm məhsullarının keyfiyyət parametrinə təqdim edilən tələblər dəyişmiş-

dir. 

Sxemdə vətəndaşların gəlirlərinin səviyyəsinə görə cəmiyyətin üç 

seqment şəklində təbəqələşməsi göstərilmişdir – aşağı təbəqə, orta təbəqə və 

yüksək təbəqə. Rahatlıq səviyyəsi böyük rol oynamağa başlamışdır: gəlir nə 

qədər yuxarıdırsa, bu tələblər də bir o qədər yüksəkdir. Beləliklə, bu sahədə 

keyfiyyət parametri yox olmur, amma onun modifikasiyası müşahidə olunur. 

Turizm məhsullarının qiymət parametri də insanın fəaliyyətində turizmin ro-

lunu müəyyən edən mühüm xarakteristikadır. Hazırda Azərbaycanın əhalisi 

müxtəlif tərkiblidir, lakin gəlirləri müxtəlif səviyyədə olan insanlar turizm 

məhsulları istehlakını davam edirlər. Əgər insan kurortda dincəlməyə öyrə-

şibsə, o, hər il kurorta gedir. Amma hansı ölkədə dincəlmək, yerləşmə vasitə-

lərinin kateqoriyalarının seçimi və başqa məsələlərin həllində həmin insanın 

gəlirləri mühüm rol oynayır. Ancaq turizm firmalarının, mehmanxanaların, 

sanatoriya-kurort kompleksinə daxil olan müəssisələrin xidmətlərinə müra-

ciət edənlər azdır, insanların çoxu özəl sektordan geniş istifadə edərək öz is-

tirahətlərini “həvəskar üsulu” ilə reallaşdırmağa üstünlük verir. Beləliklə, sə-

fər və istirahətlə bağlı bütün bu kateqoriyaların tərkib hissəsi olan qiymət pa-

rametri dəyişməz qalır və burada biz sovet dövrünə xas olan əlaqələrin da-

vamını müşahidə edirik.  

Hazırda turizm sektorunda kommersiyalaşma prosesi müşahidə olu-

nur və çox şey gəlirlərin səviyyəsindən asılıdır. Amma, bizim fikrimizcə, gə-

lirlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq, hər bir insanın layiqli şəraitdə istirahət 
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etmək hüququ olmalıdır. Sosial turistə təqdim edilən rahatlıqlar, yalnız onun 

tədiyə qabiliyyətli olmaması səbəbindən yolverilməz səviyyədə olmamalı-

dır.  

Sxemdən göründüyü kimi, 3 parametrdən yalnız birincisi  – təşkilati 

parametr tamamilə dağıdılmış, ikinci parametr – şəklini dəyişmiş, üçüncü – 

qiymət parametri isə dəyişməz qalmışdır. Bununla əlaqədar, birinci paramet-

ri daha ətraflı nəzərdən keçirək. Turistlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı xidmətlər 

bazarında sosial turizm subyektlərinin təşkilati əlaqələrinin strukturunu nə-

zərdən keçirək (bax şəkil 2). 
 

 

Şəkil 2. Azərbaycan Respublikasında turistlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı 

xidmətlər bazarında sosial turizmin təşkilati əlaqələrinin strukturu 

Şəkildən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında turistlərin 

yerləşdirilməsi ilə bağlı xidmətlər bazarında sosial turizm subyektləri arasın-

da əlaqələr qırılmışdır. Dövlət tədiyəçi rolunu ümumiyyətlə yerinə yetirmir, 

sosial turizm sahəsində əlaqələrin tənzimləyicisi rolunu isə lazımınca səmə-

rəli şəkildə yerinə yetirmir. Köhnə maliyyələşdirmə və tənzimləmə sistemi 

dağılıb, yenisi isə hələlik yaranmayıb. 

Sosial turizmin dövlət tənzimləmə mexanizmləri təkmilləşdirilməli-

dir: sosial turizmin inkişafına dair dövlət siyasətinin əsas prioritetlərini 

müəyyən edən ayrıca Dövlət Proqramı hazırlamaq, normativ-hüquqi bazanı 

sosial turizmi nizamlayan sənədlər hesabına genişləndirmək lazımdır. Res-

publika əhalisinin sosial cəhətdən zəif təbəqələrinə göstərilən sosial xidmət-

lərin ümumi həcmində ənənəvi olaraq əhəmiyyətli seqment təşkil edən qeyri-

kommersiya sektorunu sosial turizmin inkişafında iştiraka cəlb etmək lazım-

dır. 
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Məsələn, Fransada turizm xidmətləri təklifi kommersiya sektoru ilə 

assosiativ sektor arasında bölünür. Assosiativ sektor sosial turizm təkliflərini 

təmsil edir. Assosiasiyaya mənsub olan turizm müəssisələri qeyri-kommersi-

ya və sosial “fəlsəfə” xarakteri daşıyırlar. Onlar hər ay Milli Turizm Assosia-

siyaları İttifaqına maliyyə vəsaitləri köçürürlər. Bu orqan dövlətə tabe olmur, 

dövlət hakimiyyəti orqanlarında xırda turist assosiasiyalarının maraqlarını 

təmsil edir, turizm mərkəzlərinin konkret layihələrinin maliyyələşdirməsinə 

nail olaraq, onların reallaşdırılmasına və irəliləyişinə dövlət səviyyəsində tə-

sir edir, sərgilərdə milli turizm məhsullarını təqdim edir, birgə reklam kam-

paniyasını reallaşdırır. Sosial turizm sahəsində fəaliyyət göstərən turizm 

müəssisələrinin bu könüllü qeyri-kommersiya birləşməsi bu sferada əhəmiy-

yətli çəkiyə malikdir, çünki o, sosial turizmlə bağlı bütün təklifləri birləşdirir. 

Müasir mərhələdə Azərbaycanda müəssisələr bütövlükdə kommersiya əsa-

sında işləyirlər. Respublikada fəaliyyətə başlayan bütün turizm mərkəzlə-

rinin əsas məqsədi maksimal gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Ona görə bu və-

ziyyətdə peşə birliklərinin yaradılması məqsədəuyğundur. Bu birliklər tu-

rizm müəssisələrinin mənafelərini dövlət orqanlarında təmsil etməyə; siner-

getik effektdən (reklamda, sərgilərdə və s.) istifadə etməyə; çətinliklərə qarşı 

birgə mübarizə aparmağa, birgə inkişaf layihələrini irəli çəkməyə, turist mər-

kəzlərinin rahatlıq səviyyəsinə görə onların vahid təsnifatına imkan verəcək-

lər. 

Aşkardır ki, dövlətin sosial siyasəti vətəndaşların sosial baxımdan 

müdafiə olunmamış kateqoriyalarının və vətəndaşların hər kateqoriyasına 

münasibətdə diferensiasiya edilmiş qiymət siyasəti yürüdən turizm müəs-

sisələrinin dəstəklənməsinə yönəldilməlidir, Bizim fikrimizcə, belə siyasət 

aşağıdakı məqamlarla ifadə olunmalıdır: 

– sosial turistlər üçün ayrılan putyovkaların dəyərinin ümumi məblə-

ğinə vergi yükünün azaldılması; 

– maddi-texniki bazanın yenilənməsinə kömək; 

– turizm mərkəzlərinin əlil arabalarında hərəkət edən əlillərin qəbulu 

üçün yenidən qurulmasına kömək. 

Lakin, ekspertlərin fikrincə, sosial turistləri qəbul edən turizm müəs-

sisələrinin hər birində sosial turistlərin sayı 10-20%-dən çox olmamalıdır. 

Bu göstərici aztəminatlı şəxslərin turizm müəssisələrində dincələnlərin ümu-

mi sayına inteqrasiyası üçün ən əlverişli göstərici olub, onların başqa sosial 

təbəqələrə məxsus insanlar arasında özlərini psixoloji cəhətdən rahat hiss et-

mələrinə imkan verəcək. Məxsusi olaraq əhalinin aztəminatlı kateqoriyaları 

üçün turizm mərkəzlərinin yaradılması isə cəmiyyətin tam qütbləşməsinə gə-

tirib çıxarar və belə insanların istirahətini sosial cəhətdən gərginləşdirərdi. 
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Azərbaycanda sosial turizm tarixən sanatoriya-kurort kompleksi va-

sitəsilə həyata keçirilirdi, sosial turizmin ən geniş yayılmış növü isə rekrea-

sion turizmdir. 

Bununla birlikdə, müasir şəraitdə sanatoriya-kurort müəssisələri 

kommersiya əsasında işləməyə məcburdurlar, bu isə sosial turizmin payının 

azalmasına gətirib çıxarır. Sanatoriya-kurort müalicəsi üçün dotasiya verən 

müəssisələrin bu imkanının kəskin azalması nəticəsində əhaliyə güzəştli put-

yovkalar verilməsinin kəskin ixtisarı fonunda rekreasiya xidmətlərinin veril-

məsinin həcmi bir neçə dəfə azalmışdır. 

Rekreasiya xidmətləri bazarının ixtisarı, mərkəzləşdirilmiş maliyyə-

ləşdirmənin pisləşməsi istehlakçıların strukturunun dəyişməsinə, bu xidmət-

ləri, tam dəyərinə alan şəxslərin nisbi payının artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Düzdür, indi sanatoriya-kurort kompleksinin müəssisələrinə sosial putyov-

kaların müəyyən hissəsi dövlət strukturları vasitəsilə satılır, amma onların 

nisbi payı hələ də kiçikdir. 

Yuxarıda qeyd olunana əsaslanaraq, iddia etmək olar ki, Azərbay-

canda sosial turizmin inkişafı çox cəhətdən, sanatoriya-kurort xidmətləri sis-

teminin səmərəli fəaliyyətindən asılıdır. 

Yeni şəraitdə dövlət rekreasiya müəssisələrinə təsir göstərmək, ən 

azı, respublikada kurort müalicəsinə ehtiyac duyan bütün vətəndaşlar üçün 

onun heç olmasa müəyyən dərəcədə əlyetərliliyinə zəmanət vermək imkanı-

na malik olmalıdır. Həmkarlar ittifaqlarında və müxtəlif ictimai təşkilatlarda 

kurort təsərrüfatının müəyyən hissəsinin saxlanılması da qanunidir, çünki 

sırf bazar münasibətləri səhhətini yaxşılaşdırmağa daha çox ehtiyac duyan, 

amma bunun üçün zəruri vəsaitləri olmayan şəxslərin yox, tədiyə qabiliyyəti 

daha yüksək olan istehlakçıların üstün tutduğu dəyərlərə yönəldilmişdir. 

 

F.Rəhmanov 
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Mədəni irs və turizm 

 

Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilən “Daşınmaz tarix və 

mədəniyyət abidələrinin bərpası, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyə-

tinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət 

Proqramı”nda nəzərdə tutulan məsələlərdən biri də mədəni irs məkanlarının 

turizm məqsədli istifadəsi ilə bağlıdır.  

Tarix və mədəniyyət qoruqlarında, turizm məqsədləri üçün istifadə 

edilən abidələrdə müvafiq infrastrukturun yaradılması sektorun inkişaf etdi-

rilməsi baxımdan xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu gün Azərbaycanda turizmin 

əsas infrastrukturu qurulub, yeni hotellər istifadəyə verilir, keyfiyyətli xid-

mətin təşkili, kadr hazırlığı, turizm imkanlarımızın tanıtımı istiqamətində iş-

lər görülür. Turistlərin mədəni istirahəti, tarixi-mədəni məkanlara turların 

təşkili də bu sahədə işin növbəti mühüm mərhələsidir.  

Qeyd edək ki, Azərbaycanda hazırda 6308 tarix və mədəniyyət abi-

dəsi dövlət mühafizəsindədir, 27 dövlət tarix-mədəniyyət, memarlıq, bədii 

və etnoqrafiya qoruğu fəaliyyət göstərir. Abidə və qoruqların bir qisminin 

ərazisində turizm infrastrukturu qurulub.  

Mədəniyyət və turizm nazirliyindən bu barədə bildirilib ki, tarixi abi-

dələrin turizm proqramlarına daxil edilməsi istiqamətində artıq müəyyən iş-

lər görülüb. Turizm şirkətləri tarixi abidələrə infoturlar təşkil edirlər. Eyni 

zamanda bu abidələrin özlərinin lazımi səviyyədə təqdim olunması, müvafiq 

pasportlaşmanın aparılması zəruridir. Turizmin inkişafı baxımından tarixi 

abidələr əvəzolunmaz bir imkan yaradır. Çünki səyahətə gələn hər bir insan 

gəldiyi ölkənin tarixi, mədəni irsi ilə yaxından maraqlanır. Bunun üçün də 

turistlərə dəqiq məlumat təqdim olunmalıdır. 

 

 

Turisti maraqlandıran özünəməxsusluq tarixdə, mədəniyyətdədir 

 

Azərbaycan Turizm İnstitutunun mütəxəssislərinə görə, mədəniyyət 

və turizmin bir dövlət qurumu çətiri altında birləşdirilməsi əslində tarixi abi-

dələrdə turizm infrastrukturunun qurulmasına xidmət edir. Turizm mədəniy-

yətin inkişafına xidmət etməlidir, eləcə də turistlərdən əldə olunan gəlirlər 

vasitəsilə tarix-mədəniyyət abidələrinin də bərpası keçirilməlidir.  

Azərbaycanda turizmin inkişafında tarixi abidələrin çox böyük rolu 

var. Turistlər nə üçün bu və digər ölkəyə səfər edirlər? Onları maraqlandıran, 
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cəlb edən məqamlardan biri də yerli özünəməxsusluqdur. Bu da tarixdə, mə-

dəniyyətdə, abidələrdədir. 

Mütəxəssislər deyirlər ki, Azərbaycanda çoxlu tarix-mədəniyyət abi-

dələri olsa da, onların hamısının turizm xidmətləri göstərməyə hazır olduğu-

nu deyə bilmərik. Bu sahədə dünya təcrübəsi var. Arxeoloji və digər abidələr 

sadəcə bir abidə olaraq qalsa, turist üçün elə də maraq kəsb etməyəcək. An-

caq bunu turistin başa düşə biləcəyi bir vəziyyətə gətirib çatdırsan, yol infras-

trukturu qursan, həmin abidənin yerləşdiyi ərazidə turistlərin dincəlməsi, əy-

ləncəsi üçün şərait yaratsan, o, əsl turizm obyektinə çevriləcək. Bu istiqamət-

də bizim də təcrübəmiz var. Məsələn, Qobustan qoruğunda yaradılan yeni 

muzey digər abidələrdə görüləcək iş üçün örnək ola bilər. 

 

 
İnfrastrukturun qurulması üçün öncə abidə bərpa olunmalıdır 

 

Elə isə 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramında bu istiqamətdə 

hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulurdu? “Azərbərpa” Elmi-Tədqiqat Layi-

hə İnstitutunun direktoru Telman Kərimli bildirir  ki, Dövlət Proqramına əsa-

sən əvvəlcə turizm marşrutlarına düşən tarixi abidələrin siyahısı müəyyən-

ləşdiriləcək, sonra isə bu məkanlarda turizm infrastrukturunun yaradılması 

istiqamətində işlər görüləcək. İnfrastrukturun qurulması üçün birinci abidə-

nin bərpası və ya konservasiyası həyata keçirilməlidir. Bunun əsasında xüsu-

si mühafizə zolağı yaradılmalıdır. Turistlərin abidənin tarixi, memarlığı, bu-

rada aparılan bərpa işləri ilə bağlı müfəssəl məlumat alması üçün məlumat 

lövhəsi qoyulmalıdır, çap məhsulları hazırlanmalıdır. Turistlərin ekskursi-

yası üçün şərait yaradılmalıdır. Bələdçilər müxtəlif dillərdə məlumatları on-

lara çatdırmalıdır. 

Şəhər mərkəzindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrin yaxınlığında 

hotellərin, motellərin olması da önəmlidir. Yəni turistin həm gəzməsi, həm 

də istirahəti üçün lazımi şərait yaradılmalıdır. Turistlər regionlarda yerləşən 

tarixi abidələri ziyarət edərkən, eyni zamanda o bölgənin sənətkarlığı, mətbə-

xi, özünəməxsus adət-ənənələri ilə də tanış olmalıdır. Bütün bunlarla bağlı 

Dövlət Proqramı çərçivəsində müvafiq işlər planlaşdırılır. 
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Abidələrin qorunması istiqamətində beynəlxalq əlaqələr 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnsti-

tutunun mütəxəssisləri də mədəni irsin qorunmasının bütün dünyada aktual 

olduğunu bildirirlər. Mədəni irsin qorunması problemi xüsusilə XX əsrdə 

dünyanı narahat etməyə başlayıb, çünki bu, münaqişələrlə bağlı bir dövrdür. 

“II Dünya müharibəsindən sonra bu sahədə beynəlxalq sənədlər imzalanıb, 

sonrakı illərdə UNESCO və quruma üzv olan ölkələrin təşəbbüsü ilə “Hərbi 

münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” (1954), “Dün-

ya mədəniyyət və mədəni irsin qorunması haqqında” (1972) və s. konvensi-

yalar qəbul edilib”.  

Azərbaycan da bu sahədə mövcud olan beynəlxalq sənədlərə, o cüm-

lədən sualtı mədəni irsin qorunması, memarlıq abidələrinin qorunması haq-

qında konvensiyalara qoşulub. Bir sıra tarixi abidələrimiz UNESCO-nun 

qeyri maddi-mədəni irs siyahısına daxil edilib. Ümumilikdə dünyanın 148 

ölkəsinin 900-dən çox mədəniyyət obyekti bu siyahıda yer alıb. Sevindirici 

haldır ki, onların arasında Azərbaycan mədəniyyət abidələri də var. Əlbəttə, 

abidələrin qorunması ilə bağlı mövcud konvensiyaların şərtlərinə əməl et-

mək böyük məsuliyyət tələb edir. Ölkəmiz abidələrin qorunması istiqamətin-

də beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla yanaşı, bu sahədə beynəlxalq əla-

qələrini də gücləndirir. Təbii ki, Azərbaycan kimi turizmin yeni-yeni inkişaf 

etdiyi ölkələrdə tarixi abidələrin qorunub nümayiş obyekti kimi turistlərə 

təqdim edilməsi vacibdir. Bu ölkəmizə turist axınını daha da gücləndirər. 

 

   F.Abdullayeva 
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Azərbaycanda kreativ iqtisadiyyatın aparıcı qolu: mədəni turizm 

 

Müasir dünyada turizm sənayesi bu gün yaxşı formalaşmış me-

xanizm və iqtisadiyyatın ən böyük, yüksək gəlirli və ən dinamik sahələrindən 

biridir. 

Hazırda turizmə yerli iqtisadiyyatı stimullaşdıran, ölkə əhalisinin ri-

fahını artıran və həyat keyfiyyətinə və səviyyəsinə təsir göstərən bir sahə ki-

mi baxılır. Buna görə turizm bazarında konkret regionun müsbət imicinin ya-

radılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.  Bu kontekstdə mədəni turizm böyük 

əhəmiyyət daşıyır, belə ki, tolerantlıq, bütünlükdə dünya mədəniyyətlərinin 

müxtəlifliyinin qəbul edilməsi və düzgün başa düşülməsi ideallarına xidmət 

etməlidir. Bu, bütünlükdə mədəniyyət sahəsində siyasətin məqsədlərinə də 

uyğundur. 

Mədəni əlaqələr UNESCO və Ümumdünya Turizm Təşkilatının bir 

sıra mədəniyyətlərarası layihələri çərçivəsində həyata keçirilir. Onlar arasın-

da "Böyük İpək Yolu" kimi mədəni-tarixi marşrutların yaradılması üzrə bö-

yük uzunmüddətli regionlararası layihələr də var. 

Mədəni irs olmadan mədəni turizmin inkişafı mümkün deyil, belə ki, 

o, ölkənin tarixi-mədəni potensialından istifadəni nəzərdə tutur. Mədəni tu-

rizmin inkişafının ən mühüm şərtlərindən biri mədəni irs obyektlərinin 

müəyyən dərəcədə zənginləşdirilməsidir. Digər bir şərt düzgün və kreativ şə-

kildə təşkil etməklə, bu irsə diqqət cəlb edilməsidir. Buna görə mədəni siya-

sətin ən mühüm məqsədi təkcə regionun müsbət imicinin yaradılması deyil, 

həm də mədəni irs obyektlərinə stabil və ehtiyatlı münasibətin formalaşdırıl-

masıdır. Mədəni turizmin əsas məqsədi isə ölkə memarlığı, rəssamlığı, mu-

siqisi, teatrı, folkloru, ənənələri, adətləri, insanların həyat tərzi və üslubu – 

ölkənin mədəniyyəti və tarixi ilə tanışlıqdır. Mədəni turizm özü isə, öz növ-

bəsində, mədəni irsin zənginləşməsinə böyük töhfə verir, ənənəvi sənətlərin, 

mədəniyyətin və folklorun qorunub-saxlanmasına və çiçəklənməsinə şərait 

yaradır. 

Azərbaycan böyük mədəni irsi, zəngin tarixi, ənənələri və folkloru 

olan bir ölkə kimi mədəniyyət turizminin maraqlı istiqamətlərindən biridir. 

Bu gün ölkədə mədəni turizmin necə inkişaf etdiyi haqqında üç qonağımızla 

söhbət etdik. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra və bu günə qədər Azərbaycanın tu-

rizm sənayesi böyük inkişaf yolu keçib. Dövlət tərəfindən göstərilən diqqət 

və qayğı sayəsində, xüsusən son illər, turizm sektoru xeyli genişlənməyə baş-
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layıb. İlin bütün dövrlərində Azərbaycanın turizm obyektlərində yerli və xa-

rici turistlərə yüksək səviyyədə xidmətlər göstərilir. Bu gün Azərbaycanda 

turizmin ən müxtəlif növləri, o cümlədən mədəni turizm, rekreasiya turizmi, 

dağ-xizək, idman turizmi, işgüzar turizm, ekoloji turizm, ov və çimərlik tu-

rizmi üzrə xidmətlər tətbiq edilir. 

Azərbaycanda kifayət qədər çox olan tarixi və dini abidələr mədəni 

turizm çərçivəsində ölkəmizə səyahət edən turistlərin diqqətini xüsusilə cəlb 

edir. Belə tarixi obyektlər həm paytaxt Bakıda, həm də regionlarda var. Azər-

baycan qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və ənənəvi qonaqpərvərliyi ilə tu-

rizm sahəsinin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Hazırda turizm mar-

şrutlarının sayının və turistlərə xidmətin keyfiyyət səviyyəsinin daha da ar-

tırılması üçün bir sıra zəruri tədbirlər görülür. 

Azərbaycanda turizmin inkişafı istiqamətində ən mühüm tədbirlər-

dən biri daxili, xarici və mədəni turizm marşrutlarının köməyi ilə Azərbayca-

nın turizm sahəsinin dünya turizm bazarına inteqrasiyasıdır. Daxili turizmin 

məşhurlaşdırılması məqsədilə 2003-cü ildə regionlarda 7 turizm marşrutu 

müəyyən edilib. Onların 4-ü əsas, 3-ü isə köməkçi marşrutlardır. Əsas mar-

şrutlar: Bakı-Xaçmaz, Bakı-Balakən, Bakı-Astara və Bakı-Qazax, köməkçi 

marsrutlar isə Bakı-Abşeron yarımadası, Bakı-Dağlıq Qarabağ və Bakı-Nax-

çıvandır. 

2006-cı ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yaradıldıqdan sonra bu 

istiqamətdə iş daha sistemli xarakter alıb. Məhz müəyyən regionda daha 

perspektivli olan turizm növlərinin inkişafı istiqamətində müvafiq iş aparılır. 

Ölkə ərazisində mövcud olan arxeoloji turlar, atçılıq, avtomobil safarisi və 

xalçaçılıq turları turistlərin gözündə kifayət qədər cəzbedicidir. 

Bu gün turizm sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sek-

torunun prioritet istiqamətlərindən biridir. Ötən il Azərbaycan prezidenti İl-

ham Əliyevin bu sahənin inkişafı məqsədilə imzaladığı "Azərbaycan Res-

publikasında turizmin inkişafı üzrə əlavə tədbirlər haqqında" və “İxtisaslaş-

mış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin təsdiq edilmə-

si haqqında” fərmanlar iqtisadiyyatın bu sahəsində yeni mərhələyə start ve-

rib. Bu sənədlərdə göstərilmiş mövcud nöqsanların aradan qaldırılması, yeni 

turizm məhsullarının yaradılması və xidmət səviyyəsinin artırılması üzrə 

tədbirlər Azərbaycanda turizmin inkişafına güclü təkan verəcək. 

İlk dəfə 2017-ci ilin 10 aprel – 10 may tarixləri arasında Bakıda I Şo-

pinq-festivalın keçirildiyini qeyd etmək yerinə düşərdi. Ümumi dövriyyəsi 

18 mln. manat olan festivalın nəticəsi olaraq dövlət büdcəsinə 5,6 mln. manat 

həcmində vəsait daxil olub. Ötən il Azərbaycana gələn əcnəbilər müxtəlif 

növ xidmətlərə 2 mlrd. dollardan çox vəsait xərcləyiblər. 
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Bu inkişaf artan sürətlə davam edir. Belə ki, ötən ilin cəmi 3 ayı ər-

zində əcnəbi turistlər bank kartları vasitəsilə 40 mln. 629 min manatlıq ödə-

niş ediblərsə, bu ilin analoji dövründə müvafiq məbləğ 91 mln. 134 min ma-

nat təşkil edib. 

Amma, müsbət nəticələrə baxmayaraq, bu, kifayət deyil, çünki Azər-

baycan turizmi daha geniş şəkildə inkişaf etdirmək üçün böyük potensiala 

malikdir. Və o potensialdan səmərəli istifadə üzrə iş uğurla gedir. Ümid edi-

rik ki, yaxın illərdə nəticələr daha çox hiss olunacaq. 

İki mədəni tur marşrutu mövcuddur: “Aleksandr Düma Qafqazda” 

və şərab marşrutu, onlar Avropa İttifaqının proqramına daxil edilib və Kiyev 

təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirilir.  

Daxili turizm marşrutlarından fərqli olaraq, beynəlxalq marşrutlar ən 

azı iki ölkəni əhatə edir və turizm sahəsində ikitərəfli və ya çoxtərəfli əmək-

daşlığın inkişafına şərait yaradır. Bu cür marşrutlar regionlarımızın beynəl-

xalq səviyyədə məşhurlaşmasına şərait yaradır. Bu nöqteyi-nəzərdən “Alek-

sandr Düma Qafqazda” və “Şərab, mədəniyyət və turizm mübadiləsi” layihə-

lərini tamamilə uğurlu hesab etmək olar. Ölkənin infrastrukturu, regionlarda 

yenidənqurma işləri, yeni mehmanxanaların yaradılması bu sahədə müxtəlif 

layihələrin həyata keçirilməsi üçün gözəl zəmin yaradır. Bu marşrutun daha 

da məşhurlaşdırılması üçün virtual təşviqat sahəsində bir sıra tədbirlər həyata 

keçirilir, eyni zamanda, marağın artırılması məqsədilə film və videoçarxların 

yaradılmasından istifadə olunur.  

Adı çəkilən iki marşrutdan başqa, “Böyük İpək Yolu”, “Azərbaycan-

da Alman Məskənləri” və “Yəhudi İrsi üzrə Avropa Marşrutu” layihələrini 

də qeyd etmək lazımdır. Bu marşrutların daha da inkişaf etdirilməsi üçün işti-

rakçı ölkələrlə birgə iş aparılır. 

Turizm sənayesi ilə məşğul olan bütün dövlət qurumları və özəl qu-

rumlar kollektiv əməkdaşlıq mühitində işləyir. Bizim məqsədimiz Azərbay-

canın zəngin turizm potensialından daha səmərəli istifadə vasitəsilə ölkə əra-

zisində həm bizim vətəndaşlarımızın, həm də əcnəbilərin turizm istirahətini 

daha mənalı və yaddaqalan etməkdir. Biz yaxşı bilirik ki, hər bir turist istira-

hət etdiyi ölkənin və ya şəhərin təbliğatçısına çevrilir. Həm də bu təbliğat 

həm müsbət, həm də mənfi xarakterli ola bilər. Məhz buna görə biz işimizi 

bu sahədə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında qurmağa çalışırıq, ən mü-

tərəqqi ideyaları tətbiq edirik ki, turistlər ölkəmizdən və xidmətlərimizdən 

məmnunluq duysunlar. Biz çalışırıq ki, turistlərə xidmət edən ekskursiya rəh-

bərlərinin və bələdçilərin hazırlanmasından başlayaraq, onların istirahətinin 

təşkilinə qədər hər bir incəlikdə Azərbaycan xalqının ənənəvi qonaqpərvər-

liyi özünü göstərsin. Zənnimcə, ölkəmizin turizm sahəsində geniş imkanları 
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ilə yanaşı, xalqımızın qonaqpərvərliyi, çoxmədəniyyətlilik və tolerantlıq də-

yərlərinə hörməti də turistlərin səyahət obyekti kimi məhz Azərbaycanı seç-

məsi üçün əlavə amildir. 

Ölkəmizdə turistlərin “keyfiyyəti” nədən asılıdır? Başqa sözlə, daha 

mədəni turistlərin cəlb edilməsinə və eyni zamanda turizmdən gəlir əldə edil-

məsinə necə nail olmaq olar? Son bir neçə ildə Azərbaycan bir sıra beynəl-

xalq səviyyəli mədəniyyət tədbirlərinə, siyasi tədbirlərə və idman tədbirləri-

nə ev sahibliyi edib. Bütün bunlar öz-özlüyündə ölkəmizə marağı artırır. 

Azərbaycana səfər edən turistlər arasında bir çox ölkələri və müxtəlif sosial 

təbəqələri təmsil edən insanlar görmək olar. Bu gün işgüzar məqsədlərlə öl-

kəmizə səfər edən insanların sayında da artım müşahidə olunur. Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu bu istiqamətdə fəal iş həyata keçirir. Büronun missiyalarına 

Bakının beynəlxalq imicinin formalaşdırılması, brenddən istifadə üzrə işlərin 

uzunmüddətli planının işlənib hazırlanması, brenddən istifadəyə nəzarət təd-

birlərinin görülməsi, müxtəlif səviyyələrdə rebrendinq seçimi, marketinq iş-

lərinin əlaqələndirilməsi və turistlərin məmnuniyyətinin artırılması kimi və-

zifələr daxildir. 

Hazırda ölkənin ÜDM-də payı nöqteyi-nəzərdən turizm sənayesi xü-

susi yer tutur. Azərbaycan çoxsaylı turizm məhsulları sayəsində beynəlxalq 

turizm bazarında da xüsusi yer tutur. Bu, həmçinin ölkəyə gələn turistlərin 

sayının ildən-ilə artmasına şərait yaradır. Son 10 ildə bu göstərici 5 dəfədən 

çox artıb. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycana səyahət etmiş digər ölkələrin sa-

yı 2 mln. 242 min 783 nəfər təşkil edib. Bu, 2015-ci illə müqayisədə 11,7% 

çoxdur. 2016-cı ilin ilk 5 ayı ərzində ölkəyə 768 min turist gəlmişdisə, bu 

ilin analoji dövründə 956 min nəfər gəlib. Yəni, ötən illə müqayisədə artım 

188 min nəfər və ya 24,5% təşkil edib. Bu zaman 2016-cı ildə Azərbaycana 

səyahət edən turistlərin əksəriyyəti aşağıdakı ölkələrdən gəlib: Rusiya 

(33%), Gürcüstan (22,5%), Türkiyə (13,9%) və İran (10,9%). Həmçinin, 

beynəlxalq hava limanlarında bir sıra ölkələrin, o cümlədən Qətər, Oman, 

Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Küveyt, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Ma-

laziya və Sinqapur vətəndaşları üçün asanlaşdırılmış viza rejiminin tətbiq 

edilməsi sayəsində 2016-cı ildən Azərbaycana gələn turistlərin sayı xeyli ar-

tıb. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycana 2015-ci illə müqayisədə 2 dəfə çox 

İordaniya vətəndaşı, 3,2 dəfə çox Küveyt, 5,5 dəfə çox Qətər, 10 dəfə çox 

Səudiyyə Ərəbistanı və Oman, 22 dəfə çox BƏƏ və 30 dəfə çox İraq və-

təndaşı gəlib. 

Həmçinin, Fars Körfəzi və Yaxın Şərq regionundan, Asiya, Afrika, 

Amerika və Avstraliya qitəsi ölkələrindən gələnlərin sayında artım müşahidə 

olunur. İndi əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər “ASAN Viza” siste-
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minin (www.evisa.gov.az) köməyi ilə 3 iş günü ərzində elektron viza ala bi-

lərlər. Prosedur 3 mərhələdən (müraciət, ödəniş, elektron vizanın yüklənmə-

si) ibarətdir. Bu viza üçün dövlət rüsumu 20 ABŞ dollarına bərabərdir. Bu 

elektron viza ölkəyə birdəfəlik giriş və 30 günə qədər ölkədə qalmaq hüququ 

verir. 

Azərbaycan ən güclü turizm resurslarına malikdir. Amma uzun illər 

turizm sahəsində bazarda yeni və tələbat olan turizm məhsulunun və yeni, 

keyfiyyətcə əvvəlkindən fərqlənən müasir turizm infrastrukturunun kifayət 

qədər olmaması əsas problem olub. Məhz ölkə rəhbərliyi tərəfindən görül-

müş böyük işlər və müasir islahatlar nəticəsində hazırda bütünlükdə turizm 

sahəsində və xüsusən mədəni turizm seqmentində böyük dəyişikliklər görü-

rük. 

İstənilən ölkədə mədəni turizm daha çox məşhurdur. Bu, məntiqlidir, 

axı məhz mədəniyyət inkişaf prosesinin, müstəqilliyin qorunmasının və 

möhkəmləndirilməsinin və istənilən xalqın özünəməxsusluğunun fundamen-

tal əsasıdır. Hazırda böyük sürətlə inkişaf edən gəlmə turizmi gec və ya tez 

bu sualı doğuracaq: biz nə göstərə bilərik?  

Heç kim üçün sirr deyil ki, “Yunanıstan” dedikdə dərhal antik mə-

bədlər obrazları canlanır, Misir bizi piramidaları ilə, Roma isə Kolizey və di-

gər bütün dünyada məşhur olan memarlıq və incəsənət əsərləri ilə cəlb edir. 

Hamı Eyfel qülləsi və Stounhenc, Azadlıq heykəli və Çexiyanın qədim qəsr-

ləri haqqında bilir. Və təəssüf ki, hələlik çox az insan Azərbaycanda – həm 

Bakı ərazisində, həm də regionlarda nə qədər çox maraqlı və tarixi-mədəni 

təbəqələrin olduğunu təsəvvür belə etmir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində iki qoruğa 

(“İçərişəhər” və “Qala”) görə məsul olan “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memar-

lıq Qoruğu İdarəsi artıq 10 ildir qeyd edilən ərazilərdə turizm, mədəniyyət 

və abidələrin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən nadir va-

sitədir. Buna görə, tamamilə təbiidir ki, ölkəmizin hazırda yaşadığı turizm 

bumunu ilk hiss edənlərdən biri bizik – axı məhz Köhnə şəhər, İçərişəhər, 

demək olar ki, istənilən turistin şəhərimiz və ölkəmizlə tanışlığının başlanğı-

cını təşkil edən mütləq nöqtədir. Qürurla demək olar ki, yeni muzeylərin açıl-

ması, muzey ekspozisiyalarının yenilənməsi, muzey fondlarının zənginləşdi-

rilməsi və Qoruğun qonaqlarının onunla tanış olmasını daha əlverişli və ma-

raqlı edən yeni texnologiyalar sayəsində mədəni turizmin inkişafı ildən-ilə 

daha da güclənir. 

Fikrimizcə, İçərişəhər müvafiq potensiala malikdir və təkcə regional 

miqyasda deyil, dünya miqyasında da uğurlu model olmalıdır. Təcrübə gös-

tərir ki, uğur üçün bizim dörd əsas amilə ehtiyacımız var: zəngin tarix və na-
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dir memarlıq; maraqlı mədəni-əyləncə tədbirləri; müasir turizm infrastruktu-

runun mövcudluğu; yüksək səviyyədə inkişaf etmiş xidmət sahəsi. Əminliklə 

demək olar ki, bu gün bizdə bütün bu amillər var. 

İçərişəhər sadəcə yüzlərlə tarixi abidənin cəmləşdiyi açıq hava mu-

zeyi deyil. O, dünyanın sivilizasiya ocaqlarından biri, Bakının başladığı yer-

dir. Qədim Bakı qüdrətli Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtıdır. Qoruqda Şir-

vanşahlar sarayının (Şirvan hökmdarlarının iqamətgahı) mövcudluğu Azər-

baycan xalqının dərin dövlətçilik ənənələrinə dəlalət edir. 

Ötən dövr ərzində İdarə artıq turistlərin cəlb edilməsi üçün müasir 

infrastruktur yaradıb: qoruq ərazisində informasiya köşkləri quraşdırılıb, tu-

rizm marşrutları müəyyən edilib, həm Azərbaycan dilində, həm də xarici dil-

lərdə xidmət göstərən bələdçilər xidməti yaradılıb. Turistlərin rahatlığı üçün 

şəhərin böyük otelləri ilə əlaqələr qurulub, qruplar üçün birbaşa mehmanxa-

nalardan alınmaqla ekskursiyalar keçirilir.  Açıq havada ilk dəfə olaraq İçə-

rişəhərdə Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və alman dillərində audio bələdçi-

lər sistemi tətbiq edilib. Turistlər qulaqlıq köməyi ilə başqasının köməyi ol-

madan tarixi abidələr haqqında ətraflı məlumat əldə edirlər. Ekskursiyaların 

yüksək beynəlxalq səviyyədə təşkili və keçirilməsi üçün elektromobillər alı-

nıb. 

İçərişəhər muzeylərində yeni müasir muzey ekspozisiyaları yaradı-

lıb, onlar turistlərin böyük marağına səbəb olur. Bizim vəzifəmiz qonaqları 

əsas abidələrə (Qız Qalası, Şirvanşahlar Saray Kompleksi) cəlb etməklə ya-

naşı, həm də onlara çox sayda digər, hələlik o qədər də məşhur olmayan abi-

dələr haqqında kifayət qədər məlumat verməkdir. Qoruq ərazisində belə abi-

dələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Məsələn, ötən ilin sonlarında Azərbay-

can prezidenti cənab İlham Əliyevin və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə, uzun konservasiya işlərindən sonra 

Köhnə Şəhərin ən gözəl məscidlərindən biri – “Bəylər” məscidi açılıb, hazır-

da onun içərisində müqəddəs “Quran”a həsr olunmuş çox maraqlı ekspozisi-

ya var. 

Ziyarətçilər İçərişəhərdə rahat istirahəti uzun müddət xatırlamalı, bu 

istirahət parlaq, təsirli və ən əsası, maraqlı və məzmunlu olmalıdır. Mədəni 

turizm obyektlərinə gedən yolların işarələri, turizm marşrutları üzrə naviqa-

siya, qoruğun hazırlanmış xəritələri, Köhnə Şəhər haqqında kitabçalar (Azər-

baycan, rus və ingilis dillərində), kiçik kitablar, fotoalbomlar, təqvimlər, 

açıqcalar, musiqi diskləri, suvenirlər və digər informasiya materialları ziya-

rətçilərin həm qoruqda hərəkətini, həm də mədəni irsimizlə tanışlığını xeyli 

asanlaşdırır. 
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Qədim çörəkbişirmə ənənəmizi də unutmamışıq, o, turistlər üçün 

çox maraqlıdır – Kiçik Qala küçəsində (əsas turizm marşrutu) təndir quraşdı-

rılıb. Yaxınlıqda həm də milli üslubda tərtib edilmiş ərzaq dükanı, çayxana, 

manqal və digər ictimai iaşə obyektləri  

Turizm marşrutlarının daim yenilənməsinə böyük diqqət yetirirlir. 

Turistin ekskursiya zamanı maksimum sayda maraqlı yer və abidələr görmə-

si vacibdir – buna görə müntəzəm olaraq turlara yeni nöqtələr və əlavə məlu-

matlar əlavə olunur. 

Keçirilən ekskursiyalar turistdə gələcək araşdırmalar və ölkəyə səya-

hət üçün maraq oyandıracaq ilk, əsas addımdır. Məhz ekskursiya zamanı bir-

dən-birə təsəvvür belə edə bilmədiyi bir şey öyrənə bilər, bu, onun üçün yeni-

lik olar və onu təkrar-təkrar Bakıya və Azərbaycana qayıtmağa vadar edər. 

Hər bir turistlər qrupu üçün maraqlı bir şey tapmağı bacarmaq lazımdır və 

onda bizə maraq və gələnlərin sayı artacaq, axı onların hər biri səyahəti haq-

qında doğmalarına və yaxınlarına danışacaq, sosial şəbəkələrdə fotoşəkilləri-

ni paylaşacaq, müəyyən mənada Azərbaycanda mədəni turizmin piar alətinə 

çevriləcək. 

Yalnız istənilən kateqoriyalı qonaqlar üçün zəruri infrastrukturu ya-

ratmaqla, hər kəsin özü üçün maraqlı, ən əsası isə bir müddət sonra onu yeni-

dən bizə qayıtmağa məcbur edəcək bir şey tapmasına səbəb olmaqla nail ol-

maq olar. 

Bu gün Azərbaycan tamamilə müxtəlif istiqamətlər və maraqlar 

üçün zəruri olan hər şeyi təqdim etmək iqtidarındadır, istər böyük idman ya-

rışları olsun (Formula-1 Qran-pri, Avropa Oyunları və İslam Həmrəyliyi 

Oyunları, gələcəkdə Avropa Futbol Çempionatı-2020), istər çimərlik istira-

həti, ölkəmizin mənzərəli regionlarına səfərlər, tarixi-etnoqrafik araşdırma-

lar, kulinariya səyahətləri və s.  

Müvafiq olaraq, müxtəlif istiqamətlər və maraqlar müxtəlif kateqori-

yalı qonaqları cəlb edir ki, bu da tamamilə təbiidir. Kompleks şəklində bu tu-

ristlər bütünlükdə ölkəyə və xüsusən səyahətin hər mərhələsində onlara xid-

mət göstərən bizneslərə gəlir gətirir. 

N.Aleksandrova 
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Ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında yeni istiqamət: Aqroekoturizm 

 

Aqroekoturizm Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun 

inkişafına yeni nəfəs gətirəcəyi gözlənilir. “Şəhərdən Kəndə” adlanan bu aq-

rar sahənin inkişafı vasitəsilə kənd turizminin formalaşmasına xidmət edə-

cək. Aqroekoturizmin inkişafı iqtisadi-sosial sahələrin inkişafına təkan ver-

məklə yanaşı, ölkələr arası mədəniyyətlərin inteqrasiyasına da töhvə verəcə-

yi şübhəsizdir. 

Bu sahə həm də kənd turizminin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyi 

gözlənilir: şəhərdən kəndə gələn insanların maraqlarını təmin etmək, baş ve-

rə biləcək neqativ antropogen təsirlərin minimuma endirilməsi olmalıdır. 

Aqroekoturizmin inkişafı üçün Azərbaycanın zəngin potensialı var: 

təbiətimiz gözəl, regionlarımız özünəməxsus, insanlarımız qonaqpərvərdir. 

Bizim əsas vəzifəmiz bu potensialı səmərəli istifadə etmək, təbliğat aparmaq, 

uğurlu təqdimat həyata keçirməkdir. 

Bəs Azərbaycan hökumətinin hazırladığı aqroekoturizm layihəsinin 

sosial həyatımıza nə kimi faydaları ola bilər? Ümumiyyətlə, aqroekoturizm 

nədir və hansı məqsədlərlə həyata keçirilir? 

Turizm sektorunun bu yeni sahəsi adından da göründüyü kimi, özün-

də bir neçə mədəni sahəni ehtiva edir. Bu sektor ilk növbədə alternativ turizm 

sahəsidir. İndiyə qədərki klassik turizmdən fərqli olaraq, aqroekoturizm sek-

toru öz müştərilərinə beton binalardan, insan əliylə inşa edilmiş daş tikililər-

dən fərqli məkanlarda dincəlmək imkanı təqdim edir. Allahın insan oğluna 

və bütün canlılara bəxş etdiyi gözəl təbiətin qoynunda daha rahat dincəlmək 

fürsəti yaxalayan turistlər həm ölkəmizin canlı və bitki aləmi ilə tanış ola, 

həm də şəhər həyatının cansıxıcı yeknəsəkliyindən, stresslərindən uzaqlaşa 

biləcəklər.  

Turizmin bu növü həm də ona görə sərfəlidir ki, mövsümi xarakter 

daşımır, ilin istənilən anında həyata keçirilir. Kənddə yazın da, yayın da, pa-

yızın da, qışın da başqa ləzzəti var və bu ləzzət turistlər üçün əsl adrenalin 

mənbəyinə çevrilə bilər. 

Aqroekoturizmin kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafındakı rolu da 

şəksizdir. Zatən bu sektorun formalaşdırılmasının əsas qayesi elə kənd təsər-

rüfatında çalışanların maddi rifah halını yüksəltməkdir. Sirr deyil ki, elmi-

texniki tərəqqi sayəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında məhsul-

darlığın artması istər-istəməz qiymətlərin aşağı düşməsi ilə nəticələnmiş, aq-

rar sektorun gəlir səviyyəsini azaltmış və kənddən şəhərlərə axını sürətlən-

dirmişdir. Müasir çağımızda dünyanın, demək olar ki, bütün ölkələrinin ən 
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böyük problemiminə çevrilən nizamsız urbanizasiya prosesi bizim ölkəmiz-

dən də yan keçməmişdir. Xüsusilə 1994-cü ildə bağlanan “Əsrin müqaviləsi” 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yeni dinamika gətirsə də, bu inkişaf neft və səna-

ye sektoruna daha çox təsir göstərmişdir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliye-

vin də qeyd etdiyi kimi, qeyri-neft sektorunun inkişafının günün əsas tələbinə 

çevrildiyi, neft erasının bitdiyi indiki vaxtda, ölkə iqtisadiyyatının qarşısında 

dayanan əsas məsələlərdən biri də insanlarımızın yenidən kəndə qayıdışını 

təşviq etmək olmalıdır. Bunun üçün isə kəndlərdə əlavə gəlir mənbələri yara-

dılmalı, aqrar təsərrüfatla məşğul olanların daha çox qazanmaq imkanı təmin 

edilməlidir. Dünya təcrübəsi isə sübut edir ki, aqroekoturizm bu sahədə ən 

başarılı siyasətlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, Avropanın ən aparıcı dövlət-

ləri, ABŞ, Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi inkişaf etmiş ölkələr 

məhz bu səbəbdən kənd turizminə böyük əhəmiyyət verirlər: kənd təsərrüfatı 

ilə məşğul olan insanlar turizmin bu sektorundan da əlavə gəlir əldə edir və 

yurd-yuvalarına bağlanırlar. 

Adından göründüyü kimi, aqroekoturizmin birbaşa bağlı olduğu əsas 

sahələrindən biri də ekologiyadır. Aqrar sektorda elmi-texniki tərəqqinin gə-

tirdiyi məhsuldarlıq amansız rəqabət mühiti yaratdığından fermerlər istər-is-

təməz daha çox gəlir gətirən bitki növlərinə yönəlirlər. Bir çox hallarda, xa-

ricdən gətirilən toxumlar yerli bitki növlərini tarlalardan tamamilə sıxışdırıb 

çıxırır, hər il xeyli sayda bitkilərin kökü kəsilir. Halbuki, hər bir təbiətin öz 

yerli məhsulları istər sağlamlıq, istərsə də damaq dadı baxımından daha key-

fiyyətli olur. Yerli toxumların məhsuldarlıq baxımından genləri dəyişdiril-

miş xarici məhsullara uduzması bitkiçilik sahəsində tədricən gözəgörünməz 

ekoloji fəlakətlərə yol açır. İngiltərənin Kraliyyət Botanika Bağçası ilə İsve-

çin Stokholm Universitetinin bir müddət əvvəl apardığı tədqiqatlara görə, 

son 250 ildə 600-ə qədər bitki növünün nəsli kəsilib. Alimlər bunun gözləni-

ləndən 500 dəfə çox olduğunu vurğulayırlar. Sözsüz ki, bu fəlakətin qarşısını 

almaq üçün yerli bitkiçilik ənənələri qorunmalı, ekoloji baxımdan daha sağ-

lam qida məhsulları istehsal olunmalıdır. İstənilən mədəniyyətin əkinçiliklə 

başladığını nəzərə alsaq, bu həm də milli-mənəvi dəyərlərimizin təməllərinin 

qorunması deməkdir. 

Söz milli mədəniyyətdən düşmüşkən, böyük şəhərlər komsopolit də-

yərlərin hegemon olduğu məkanlar deməkdir. Kosmopolitizm içərisində hər 

bir xalqın kiçicik xidmətləri olsa da, milli mədəniyyətlər, adət-ənənələr bu 

gün kəndlərdə daha çox özünü qoruya bilir. İstər folklor kimi şifahi xalq ədə-

biyyatı, istər xalçaçılıq, toxuculuq kimi maddi mədəniyyət nümunələri, istər-

sə də regional mətbəx kültürləri kəndlərimizdə hələ də öz yaradıcı ömürlərini 

yaşayırlar. Kənd turizmi, bu baxımdan, Azərbaycan xalqının mədəni dünya-
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sının həm inkişafına töhfə verəcək, həm də onu qonaqlara daha mükəmməl 

təqdim etmək fürsəti yaradacaq. 

Görünüdüyü kimi, aqroekoturizm Azərbaycanın sosial-iqtisadi hə-

yatında bir çox sahələrinin inkişafının əsas təminatçısına çevrilmək gücündə 

olan sahədir. Bu sahənin inkişafı təkcə bir nazirliyin yox, həm də bütün hö-

kumətin ən strateji hədəfinə çevrilməlidir. 

 

A.İsmayılov 
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İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİ HAQQINDA STİMULLAŞDIRICI 

MEXANİZMLƏR 

 

Yüksək texnologiyalar parklarinda və biznes inkubatorlarında inno-

vasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması həm dövlət qurumlarının nəzdində, 

həm də rezidentlər tərəfindən yaradılan yüksək texnologiyalar parklarında və 

biznes inkubatorlarında fəaliyyət göstərən şirkətlərə güzəştlərin tətbiq edil-

məsi Dövlət innovasiya siyasətini müəyyənləşdirən və icra edən əlaqələndi-

rici qurumların fəaliyyətinin koordinasiyası Vençur kapitallaşması fəaliyyə-

tinin aparılması üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi İnnova-

siyayönümlü startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün vençur fondları-

nın, eləcə də xarici investorların cəlb edilməsi üçün təşviqedici tədbirlərin 

həyata keçirilməsi. 

 

Yüksək texnologiyalar parklarında və biznes inkubatorlarında 

innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

 

Azərbaycan Respublikası iqlim şəraiti və ehtiyatları ilə tanınır. Res-

publikanın çox istiqamətli iqtisadiyyatı bir çox sahələrdə innovasiya texno-

logiyalarının inkişafına imkan verir. Bu gün Azərbaycanın enerji tutumunun 

azaldılması və ekoloji istehsalatın artırılması məsələlərində texnoloji gerilə-

məsi zamanı iqtisadiyyatın yeni yüksək texnoloji avadanlıq və əqli işləmələ-

rə əasaslanan innovasiya yönümlü iqtisadiyyata yönəldilməsi çox aktualdır. 

İnkişaf etmiş dövlətlərdə də rəqabət qabiliyyətliliyin əsas amili innovasiyadır 

(innovasiya – yeni elmi biliklərin, məhsulların, texnologiyaların, xidmətlə-

rin, avadanlıqların, kadrların ixtisaslaşdırılması, istehsalatın təşkilidir). Tex-

nologiyaların təkmilləşdirilməsi pul vasitələrinə qənaət etməyə, maliyyə və 

qapalı texnoloji zəncirin formalaşmasına imkan yaradır. Bu da təbii ehtiyat-

ların səmərəli mənimsənilməsinə, istehsalatın rəqabətqabiliyyətinin artırıl-

masına böyük imkanlar yaradır. İstehsalatın (sənayenin) qapalı dövriyyəsi 

mexanizminin həyata keçməsinin nəticəsi infrastrukturun inkişafı, işsizliyin 

artımının azalmasına, vergi ödənişlərinin dəyişilməsinə və investisiya cəlb 

ediciliyinə gətirir. Beləliklə, belə yanaşma bir tərəfdən rəqabət üstünlükləri-

nin istifadəsinə, digər tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında innovasiya aktivliyi-

nin stimullaşdırılmasına yönəldilir. Bu da yeni innovasiya yönümlü iqtisa-
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diyyatın yaradılmasına imkan verir. Bu gün Azərbaycanda innovasiya siste-

minin yaradılması üzrə aktiv işlər gedir. Bu isə ölkənin intensiv inkişafını 

stimullaşdıracaq və innovasiya inkişafına gətirəcək. Bu sahədə əsas güc Mili 

innovasiya sisteminin (MİS) elementlərinin inkişafına, istehsal sahələrinin 

artırılmasına, regionların innovativ inkişafına və innovasiyaya tələbin artırıl-

masına yönəldilir. Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafında müstəqillik illə-

rində çox işlər görülmüşdür cü il Azərbaycanda Sənaye ili elan edilmişdir və 

230-dan çox sənaye müəssisəsi yaradılmışdır. 123 min yeni iş yeri açılmışdır 

ki, onlardan təxminən 100 mini daimi iş yeridir. Eyni zamanda, həyata ke-

çirilən tədbirlər nəticəsində müasir infrastruktur təmin olunmuş, iqtisadiyya-

tın ayrı-ayrı sahələri üzrə çoxsaylı layihələr icra edilmiş, biznes və investi-

siya mühiti davamlı olaraq yaxşılaşdırılmış, sahibkarlığın inkişafında mü-

hüm uğurlara nail olunmuş, həmçinin regionların inkişafı strategiyası plana 

uyğun olaraq həyata keçirilməkdədir. Bütün bunlar isə dayanıqlı iqtisadi in-

kişaf üçün möhkəm təməl formalaşdırmışdır cü il sənayenin inkişafında mü-

hüm mərhələ olmuşdur. Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi Səhmdar Cə-

miyyəti formalaşdırılmış, Daşkəsən filizsaflaşdırma müəssisəsinin fasiləsiz 

fəaliyyəti təmin edilmişdir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının, Alüminium 

İstehsalı Kompleksinin və Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinin yara-

dılması, Bakıda Gəmiqayırma zavodunun fəaliyyətə başlaması, Gədəbəy və 

Daşkəsəndə qızıl-mis emalı zavodlarının qurulması, Sumqayıtda neft-kimya 

sənayesində modernizasiya işlərinə başlanılması və Karbamid Zavodunun 

inşası, Qaradağda Sement Zavodunun istehsal gücünün artırılması və yeni 

zavodun inşası, Qazaxda, Naxçıvanda yeni sement zavodlarının tikilib is-

tifadəyə verilməsi qeyri-neft sənayesinin növbəti mərhələdə daha dərin şaxə-

ləndirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır.  

Ötən dövrdə ölkədə qeyri-neft sənayesinin əsas həlqələrini formalaş-

dıran maşınqayırma, avadanlıq istehsalı, cihazqayırma və tikinti materialları-

nın istehsalı sahələrində yeni rəqabətqabiliyyətli müəssisələr yaradılmış, o 

cümlədən Gəncədə traktor və kənd təsərrüfatı texnikası, Naxçıvanda avto-

mobil, Mingəçevirdə elektron avadanlıqlar, Sumqayıtda günəş panellər, Qa-

radağda metal konstruksiyalar, Hacıqabulda seramik plitələr istehsalı müəs-

sisələri qurulmuşdur. Bununla yanaşı, son illərdə güclü müdafiə sənayesinin 

qurulması istiqamətində mühüm layihələr icra olunmuş, qısa müddətdə bu 

sahədə 50-yə yaxın yeni istehsal sahəsi yaradılmışdır. Müdafiə sənayesi 

müəssisələri tərəfindən hərbi təyinatlı məhsullarla yanaşı, mülki məmulat-

ların da istehsalı təşkil olunmuşdur ki, onların həcmi son illərdə 2 dəfə artırıl-

mışdır. Məhz bu vəziyyətdə gözlənir ki, Azərbaycanda sənaye parklarının 

yaradılması daha geniş vüsət alsın. Belə parkların yaradılması isə xaricdən 
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müvafiq məhsul idxalının azalmasında da mühüm rol oynamaq iqtidarında-

dır.  

Qeyd edək ki, Azərbaycanda sənaye parklarının yaradılmasına baş-

lanması bəzi parametrlər baxımından mühüm önəm kəsb edir. Belə ki, xarici 

ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sənaye parkları sahibkarlığı dəstəkləmək, qey-

ri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək və əhalinin istehsal sahə-

sində məşğulluğunu artırmaq imkanına sahibdir. Buna görə də müxtəlif səna-

ye sahələrini inkişaf etdirmək istəyən, ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkişafın-

da maraqlı olan dövlətlər iqtisadi siyasətlərində sənaye parklarının yaradıl-

masına xüsusi önəm verir. Türkiyə, Almaniya, Polşa, Latviya, Rusiya, Çin 

və Cənubi Koreya təcrübələri göstərir ki, sənaye parklarının yaradılması ölkə 

iqtisadiyyatının ixrac, rəqabət qabiliyyətinin, idxalı əvəz edən məhsulların 

istehsalının artırılması, ətraf rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların 

və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi prioritet vəzifələrin həyata ke-

çirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ekspertlər də bu mənada ölkəmiz-

də qeyd edilən istiqamətdə atılan addımları yüksək qiymətləndirir. Sənaye 

parkları həm də qeyri-neft sahəsinin sürətli inkişafını şərtləndirəcək. Rəsmi 

proqnozlara görə, bu il qeyri-neft sektorunun ÜDM-də payı 62%-ə, büdcə 

gəlirlərində isə 35%-ə faizə çatdırılacaq. Digər tərəfdən, iqtisadiyyatın şaxə-

lənməsi üçün isə, təbii ki, xüsusən də qeyri-neft sektorunda sənayenin dəs-

təklənməsi qaçılmazdır. Aparılan ekspert araşdırmalarından da məlum oldu-

ğu kimi, 2010-cu ildən başlayaraq neft hasilatının azaldığını və son illər 

ümumi daxili məhsuldakı artımın daha çox qeyri-neft sektorunun üzərinə 

düşdüyünü nəzərə aldıqda, enerji sferasında sənayeləşmənin inkişaf etdiril-

məsinin və emaledici sektorun genişləndirilməsinin dəstəklənməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Ekspertlər onu da vurğulayır ki, sənaye parkları kiçik və orta müəssi-

sələrin inkişafı, bazara çıxması üçün əlverişli mühit formalaşdıra bilər. Bütün 

bunlar bir daha sənaye parklarının həqiqətən də böyük əhəmiyyətə malik ol-

duğunu üzə çıxarır. Bütün bunlara baxmayaraq MİS-in müxtəlif elementləri-

nin qarşılıqlı asıllıq mexanizmləri tam işləmirlər. Baxmayaraq ki, respubli-

kada innovasiya sferasında bir sıra qanunverici və normativ aktlar qəbul edil-

mişdir, lakin indiyə qədər innovasiyalar haqqında, müəssisələrin innovasiya 

fəaliyyəti haqqında, elm və dövlət elmi-texniki siyasəti haqqında, innovasiya 

inkişafında əsas olan sənədlər, qanunlar qəbul edilməmişdir. İnkubatorların, 

innovasiya mərkəzlərinin, texnoparkların, texnopolislərin, injiinirinq, lizinq 

və digər təşkilatların normativ – innovasiya infrastrukturunun hüquqi bazası-

nın formalaşma üzrə iş sona kimi yerinə yetirilməmişdir. Həmçinin, regional 

səviyyədə innovasiya potensialının möhkəmləndirilməsi məsələləri həll 
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olunmamış qalmışdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında islahat aparılması şərai-

tində əsas məsələlərdən biri müəssisə və təşkilatların, müəssisələrin, firmala-

rın, şirkətlərin innovasiya fəallığının artırılmasıdır. Bu mərhələdə innovasi-

yanın inkişafının fərqli cəhəti daha proqressiv texnoloji proseslərə və çevik 

istehsalata tez bir zamanda keçiddir, bu da yeni rəqabətqabiliyyətli, dünya 

standartlarına cavab verən məhsul istehsal etməyə imkan verir. Bu gün res-

publikada iqtisadiyyatın qeyri neft sektorunun əhəmiyyəti artmaqdadır. Sa-

hibkarlıq sektorunda bunlar rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən iri və 

orta müəssisələrdir. Bu sektora dövlət tərəfindən investisiyalar qoyulur. 

Dövlət tərəfindən innovasiya fəliyyətinə verilən dəstək innovasiya xidmətlə-

rinin və infrastrukturun lazım olan səviyyədə inkişaf etməməsinə görə çox 

vaxt öz səmərəsini vermir. Respublikada MİS-in inkişafına sistem yanaşma-

nın olmasına ehtijac var. Yaradilan texnoparklar və innovasiya infrastruktu-

runun digər elementləri (müəssisələr, unversitetlər və s.) arasında sıx əmək-

daşlıq, informasiya mübadiləsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Hər struk-

tur ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərir və digərinin işindən xəbər tutmur. Ona 

görə də işlərdə təkrarlamalar baş verir. İnnovasiya prossinin üzvləri arasında 

bazarın tələblərinə vaxtında reaksiya vermək, rəqabətlilik və əlaqələrin ge-

nişlənməsi bütün təşkilatların səmərəliliyini artıracaq. Məqsədyönlü siyasi 

tədbirlər innovasiya prosesinin inkişafına təkan verərdi. Bu gün sabit iqtisadi 

artımı əsas məsələlərin həlli üçün Azərbaycanın ehtiyat və imkanlarını bir-

ləşdirmək lazımdır. Bu isə bir tərəfdən fundamental və tətbiqi elmlərin ara-

sında əlaqələrin güclənməsi, digər tərəfdən isə innovasiya məhsulunun isteh-

salı və bazarın zəbt edilməsi halında mümkündür. Ölkənin innovasiya siste-

minin inkişafının prioritet istiqamətləri əqli və sənaye mülkiyyəti bazarının 

inkişaf mexanizminin yaradılmasıdır. İnnovasiya infrastrukturu daima inki-

şaf edir, onun yeni obyektləri yaradılır. Bu gün innovasiya sistemi infrastruk-

turuna texnologiya transferi mərkəzləri, innovasiyatexnologiya mərkəzləri, 

texnoparklar, biznes-inkubatorlar, innovasiya fəaliyyəti üçün kadr hazırlığı 

mərkəzləri, vençur fondları və s. aiddir. İnnovasiya siyasətinin formalaşdırıl-

ması və həyata keçirilməsi Respublikamızın elmi-texniki potensialının yük-

səldilməsi, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin nəticələrinin iqtisa-

diyyatın real sektoruna yönəldilməsi və eləcə də iqtisadiyyatda artım tempi-

nin aşağı düşməsinin qarşısının alınması mexanizminin formalaşdırılması 

sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu cür məsələlərin həll olunması 

üçün bir sıra mühüm irimiqyaslı siyasət sənədləri (konsepsiya, strategiya və 

proqramlar) qəbul olunmuşdur: Azərbaycan. Respublikasında kiçik və orta 

sahibkarlığa dövlət köməyi proqramı; “Azərbaycan Respublikasının Demo-

qrafik İnkişaf Konsepsiyası”; Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sa-
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hibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı; Azərbaycan Respublikasında yox-

sulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı; “Azərbaycan Res-

publikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”; Azərbaycan Res-

publikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı; “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”; Azər-

baycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 

Dövlət Proqramı; “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının” 

və sairə. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti üçün innovasiya fəaliy-

yəti məsələləri müəyyənedici faktor rolunda çıxış edir. İntellektual fəaliyyə-

tin nəticəsi olan elmi-texniki məhsullar sənaye mülkiyyətinin qorunub sax-

lanması sisteminin yaradılmasını tələb edir. Belə sistemlər inkişaf etmiş öl-

kələrin mütləq atributlarından biridir. Misal üçün, ABŞ-da texnoloji siyasət 

o cümlədən aşağıdakılara yönəldilmişdir: özəl sektorun inkişafı və məhsulla-

rın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün münbit şəraitin yaradılması; 

texnologiyaların kommersiyalaşdırılmasının inkişafının stimullaşdırılması; 

21-ci əsr texnologiyalarının yaradılmasına kapital qoyuluşu.  

Respublikamızda innovasiya fəaliyyəti formalaşmaq mərhələsində-

dir. Ölkəmizin iqtisadiyyatında son vaxtlar baş vermiş əsaslı dəyişikliklər 

dövlət səviyyəsində mövcud iqtisadi vəziyyətdən irəli gələn qərarlar qəbul 

edilməsini tələb edir. Bizim respublikamızın güclü elmi-texniki potensialı, 

elm və texnikanın müxtəlif sahələrində mühüm nailiyyətləri, fundamental 

tədqiqatlar üzrə kifayət qədər elmi bazası vardır. Respublikamızda uzun 

müddət ərzində yaradılmış unikal elmi istehsalat bazası vardır, lakin bu baza-

dan istifadə yaranmış iqtisadi şəraitdə səmərəli deyil. Mövcud potenisaldan 

elmi-texniki işləmələrin yaradılmasında və istehsalatda tətbiq olunmasında 

çox zəif istifadə edilir. Bunun başlıca səbəblərinə ölkədə mövcud olan iqtisa-

di durum, əksər rəhbər və elmi işçilərin menecment, marketinq sahəsində bi-

liklərə malik olmaması, müəssisələrin vəsaitlərinin çatışmaması, təşkilatlara 

dövlətin maliyyə dəstəyinin məhdud olması, ölkənin maliyyə-kredit siste-

minin zəif inkişaf etməsi aid edilə bilər. Respublikamızda innovasiya fəaliy-

yəti üçün vacib olan və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olan təşkila-

tı-iqtisadi mühit, stimul və qaydalar sistemi mövcud deyildir. Respublikamı-

zın ümumidaxili məhsulunun strukturunda elmtutumlu məhsulların payı 

0,2% təşkil etdiyi halda, inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 2-3% arasında 

tərəddüd edir. Respublikamızda yaranmış yeni iqtisadi şəraitdə əksər elmi-

texniki təşkilatlar və müəssisələr işləməyə hazır deyildir. Bir çox elmi işlə-

mələrin səviyyəsi yüksək olmadığına görə onları hazır məhsul kimi satışa çı-

xarmaq və istehsalatda tətbiq etmək mümkün deyildir. Bununla əlaqədar ola-

raq ölkə iqtisadiyyatı üçün təhlükəli olan meyl – istehsal edilən əmtəələrin 
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və xidmətlərin ölkə bazarından sıxışdırılıb çıxarılması, mövcud bazarların 

itirilməsi təhlükəsi güclənmişdir. Yaranmış xoşagəlməz meyllərin qarşısının 

alınması üçün ölkəmizin milli innovasiya strategiyası işlənməlidir və ona 

dövlətin sosial-iqtisadi və elmi-texniki siyasətinin mərkəzi istiqamətlərindən 

biri kimi baxılmalıdır. Belə bir strategiya ölkənin intellektual və istehsal po-

tensialının hərtərəfli qiymətləndirilməsinə, intellektual məhsullar bazarının 

inkişaf perspektivlərinin nəzərə alınmasına söykənən uzunmüddətli proq-

nozlar əsasında yaradılmalıdır.  

Respublikamızın innovasiya siyasətinin başlıca məqsədi istehsalın 

texnoloji səviyyəsinin yüksəldilməsindən və rəqabət qabiliyyətli məhsullar 

istehsalının həcminin artırılmasından ibarətdir. İlkin mərhələdə innovasiya 

fəaliyyətinə dövlət tərəfindən dəstək göstərilməlidir, sonra isə onun intensiv-

ləşdirilməsinə və səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilən stimullaşdırıcı təd-

birlər həyata keçirilməlidir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir sıra xarici 

ölkələrin əldə etdikləri texnoloji nailiyyətlər yalnız ayrı-ayrı fərdlərin şəxsi 

səyləri əsasında deyil, innovasiya fəaliyyətinə məqsədyönlü dövlət müdaxi-

ləsi, o cümlədən onun inkişafına xidmət edən hüquqi bazanın yaradılması 

yolu ilə mümkün olmuşdur. İnnovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin mühüm instru-

menti, milli rəqabət qabiliyyətinin təmin olunmasının uzunmüddətli faktoru 

əhalinin rifah halının yüksəldilməsinin etibarlı amili kimi qiymətləndirilir.  

Dövlət innovasiya proseslərinə həm birbaşa, həm də dolayı təsir gös-

tərmək vasitələrinə malikdir. Onların nisbəti ölkədə mövcud olan iqtisadi və-

ziyyətdən və ona münasib olan dövlət tənzimlənməsi konsepsiyasının seçil-

məsi istiqamətindən asılı olaraq müəyyən edilir. İnnovasiya siyasəti sahəsin-

də dövlətin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir: innovasiya fəaliyyətinin 

aktivləşdirilməsini stimullaşdıran normativ-hüquqi bazanın formalaşdırıl-

ması: innovasiya fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, Respublika-

nın innovasiya potensialının qorunub saxlanması və daha da möhkəm-

ləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması; innovasiya infrastrukturun formalaş-

dırılması və onun inkişafına yönəldilən tədbirlərin görülməsi; innovasiya 

fəaliyyətinə yönəldilmiş kadrların hazırlanması. Qarşıya qoyulmuş məqsəd-

lərə nail olmaq üçün dövlətin innovasiya siyasətinin başlıca prinsipləri aşağı-

dakılardan ibarət olmalıdır: ölkə iqtisadiyyatının innovasiyaya əsaslanan in-

kişaf yoluna yönəldilməsi, innovasiya fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi üçün 

bazar mexanizmlərindən maksimum istifadə olunması; ölkəmizin elmi-tex-

niki potensialından səmərəli istifadə olunması; innovasiya fəaliyyəti göstə-

rən bütün subyektlərin qanun qarşısında bərabər olması; intellektual obyekt-

lərin mülkiyyət hüququnun qorunması, onların gəlir əldə etmək mənbəyi ol-



54 
 

duğunun tanınması; innovasiya fəaliyyətinin inkişafına şərait yaradan çevik 

kredit, vergi və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi. İnnovasiya siyasəti-

nin reallaşdırılmasmda özəlləşdirmə, innovasiya infrastrukturunun yaradıl-

ması, yerlərin ayrılması və rasional istifadə olunmayan avadanlıqların inno-

vasiya subyektlərinə verilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Qarşıda qoyulan 

məqsədlərə nail olmaq üçün innovasiya fəaliyyəti iştirakçılarının işini əlaqə-

ləndirən elmi-texniki (texnoloji) parkların, innovasiya mərkəzlərinin, texno-

logiyaların transfer mərkəzlərinin, biznes-inkubatorların (innovasiya infra-

struktur subyektlərinin) yaradılması səyləri dövlət tərəfindən maksimum 

dəstəklənir.  

Yerli idarəetmə orqanlarına innovasiya infrastrukturları subyektləri-

nin yaradılması prosesində təsisçi kimi iştirak etməyə və onların nizamnamə 

fonduna torpaq sahəsi, binalar və qurğular formasında paylar ayırmağa hüqu-

qi imkan verilmişdir. Elmi-tədqiqat təşkilatçılarının qarşısında duran prob-

lemləri nəzərə alaraq, innovasiya təşkilatlarının yaradılması təqdir edilir, on-

lara güzəştli şərtlərlə yer və avadanlıq ayrılır. Yeni iqtisadi şəraitdə işləməyi 

bacarmaq qabiliyyətinə malik olan kadrların hazırlanması sisteminin təş-

kilinə Respublikamızda böyük əhəmiyyət verilir. Bu onunla izah olunur ki, 

müvafiq biliklərə və təcrübəyə malik olmadan güclü rəqabət şəraitində inno-

vasiya biznesində müvəfəqiyyət qazanmaq çox müşkül məsələdir. Qeyd et-

mək lazımdır ki, innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi baza-

nın daim təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bununla əlaqədar olaraq milli 

və xarici ölkələrin innovasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar olan hüquqi aktları təhlil 

edilmiş, onların əsasında mövcud hüquqi sənədlərə yenidən baxılmış və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamlarından irəli gələn səmə-

rəli təkliflər işlənmişdir. “Milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması və 

inkişafı proqramı”, “Milli innovasiya sisteminin konsepsiyası” işlənib hazır-

lanmışdır. Azərbaycanın milli maraqları innovasiya siyasətinin formalaşdı-

rılması və reallaşdırılması istiqamətində inamlı fəaliyyət göstərilməsini tələb 

edir. Ona görə də yeni iqtisadi və sosial-siyasi reallıqların tələblərinə cavab 

verən və istehsalın yenidən qurulmasına şərait yaradan irimiqyaslı kapital 

axınına əsaslanan elmi-texniki strategiyanın yaradılması həmin siyasətin 

mühüm tərkib hissələrindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Yuxarıda göstə-

rilən məsələlərin həllinə uyğun olaraq 10 aprel 2008-ci ildə Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti “Azərbaycan elmində islahatların aparılması ilə bağ-

lı Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” sərəncam imzalamışdır. Sə-

rancamın Azərbaycan Respublikasında ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli 

Strategiya nın və Azərbaycan Respublikasında ci illərdə elmin inkişafı üzrə 

Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramının reallaşdı- 
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rılması və həmin strategiyadan irəli gələn Dövlət layihələrinin hazırlanması 

baxımından böyük əhəmiyyəti vardır. Elmi innovasiya fəaliyyətinin səmərə-

liliyi sərgi fəaliyyətindən, istehsalçıların müxtəlif beynəlxalq informasiya şə-

bəkə və təşkilatlarında iştirakından bilavasitə asılıdır. Belə işlərin dövlət hi-

mayəsi olmadan həyata keçirilməsi çox çətindir. Belə bir şəraitdə bahalı və 

unikal avadanlıqların lizinq formasında innovasiya fəaliyyətinin məqsədləri-

nə cəlb olunması da aktivləşdirilməlidir. Yuxarıda qeyd olunan konsepsiya 

əsasında dövlət innovasiya siyasətinin reallaşdırılması üçün lazım olan me-

xanizmlərin yaradılması üçün təşkilatı-hüquqi, sosialiqtisadi və təbliğat-in-

formasiya tədbirlər kompleksinin işlənməsi zəruridir. İnkişaf etmiş ölkələrin 

innovasiya sistemlərindən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikasının innova-

siya sistemi qeyri-sabit iqtisadi mühitdə, bazar münasibətlərinin tam bərqərar 

olunmadığı şəraitdə, yeni texnikanın və texnologiyanın alınması və mənim-

sənilməsi üçün kifayət qədər xüsusi kapitalın yönəldilməsinin mümkün ol-

madığı bir dövrdə formalaşdırılır. Regional münasibətlərin əsasını təsərrüfat-

çılıq subyektlərinin bərabər hüquqlarının təmin olunması və özünün müxtəlif 

sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həllində regionlara sərbəstlik verilməsi 

təşkil edir.  

Dövlətçiliyin əsas əlamətlərindən biri təsərrüfatçılıq subyektlərinin 

iqtisadi cəhətdən öz-özünü kifayət qədər təmin etməsi təşkil edir. Lakin hal-

hazırda respublikamızda bu şərtin tələbləri kifayət qədər ödənmir. Ölkədaxili 

dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini regionların sosialiqtisadi 

inkişafında diferensasiyanın dərəcəsinin aşağı salınması təşkil edir. Beynəl-

xalq təcrübə göstərir ki, milli (dövlət) innovasiya sistemləri ərazilərin inkişaf 

etdirilməsinin çox səmərəli alətidir. Hər bir regionda və ya regionlar qrupun-

da yaranmış vəziyyəti fərdi yanaşmadan istifadə etməklə öyrənərək, onların 

inkişaf problemlərini həll etmək olar. Beləliklə, hansı regionda siyasi və iqti-

sadi baxımdan mümkündürsə, orada iqtisadi xüsusiyyətləri, tarixi və mədəni 

ənənələri nəzərə alan, iqtisadi inkişaf templərini təmin edən makro səviyyədə 

milli regional innovasiya sistemləri yaradılmalıdır. Eyni zamanda dövlət sə-

viyyəsində də aparılan makro-iqtisadi siyasətə əsaslanan innovasiya sistemi 

yaradılmalıdır. Belə sistemlərin müvafiq regional elementlər üzrə inteqrasiya 

olunması yolu ilə hiper səviyyədə fəaliyyət göstərə bilən vahid milli innova-

siya sisteminin formalaşdırılması mümkündür. Şəkil 1. Ümumiləşdirilmiş 

innovasiya dövrü Milli innovasiya sistemi dedikdə dövlətin iqtisadi siyasə-

tindən irəli gələn və müvafiq normativ hüquqi baza ilə tənzimlənən, iqtisadi 

cəhətdən sərfəli olan yeni biliklərin istehsalı, yayılması və istifadəsində qar-

şılıqlı əlaqələndirilmiş şəkildə iştirak edən təsərrüfatçılıq subyektlərinin 

məcmusundan ibarət olan regional iqtisadi sistem başa düşülür. Milli innova-
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siya sisteminin yaradılmasının başlıca məqsədi mövcud intellektual poten-

sialdan səmərəli istifadə, yeni biliklərin generasiyası, yayılması və həyata 

keçirilməsi yolu ilə ölkənin davamlı iqtisadi inkişafının təmin olunmasından 

ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün ilk növbədə ölkənin elmi-texnoloji 

kompleksinin və yüksək texnoloji sənayesinin prioritet inkişafını, buraxılan 

məhsulların, xüsusilə daxili bazarda, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini 

nəzərdə tutan regional innovasiya siyasəti işlənib hüquqi təsdiqlənməlidir. 

Bu zaman ali təhsilin dünya səviyyəsinə qaldırılmasına və kadr hazırlığı 

problemlərinin həllinə, o cümlədən də gənclərin elmə cəlb olunmasına xü-

susi diqqət yetirilməlidir. Milli innovasiya sisteminin formalaşdırılmasında 

aşağıdakı əsas prinsipial tələblər ödənməlidir: innovasiya siyasətinin forma-

laşdırılmasma sistemli yanaşma; ərazilərin xüsusiyyətini nəzərə alan və in-

teqrasiya edilə bilən regional innovasiya sistemlərinin sərbəst formalaşdırıl-

ması; regional prioritetlərin razılaşdırılması; fundamental elmlərin, ali təh-

silin və yüksək texnologiyaya əsaslanan sənayenin inkişaf prioritetlərinin 

müəyyənləşdirilməsi; mənbələri konkret göstərilməklə ehtiyatların prioritet 

istiqamətlərdə cəmləşdirilməsi.  

Bütün bunlarla yanaşı milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması 

zamanı aşağıdakı hallar nəzərə alınmalıdır:  

1. Son ilin təcrübəsi göstərir ki, ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafına 

əsaslı təsir göstərmək üçün lazım olan qədər xarici investisiyanın sənaye sa-

hələrinə cəlb edilməsinə ümid çox azdır.  

2. Elm və texnologiya sahələri ümumiyyətlə xarici investisiyaların 

bilavasitə cəlb edildiyi obyektlər deyildir.  

3. İstehsal olunmuş məhsullar əksər hallarda beynəlxalq bazarlarda 

rəqabət qabiliyyətli ola bilmir.  

4. İnkişaf etmiş ölkələr öz bazarlarına məhsul çıxarılmasına məhdu-

diyyətlər (bunun mümkün olduğu ölkələrdə) qoyurlar.  

5. Ölkədaxili bazar xarici ölkələrdən idxal olunan məhsullara bir 

qayda olaraq müqavimət göstərə bilmir.  

Bütün bunları nəzərə alaraq milli innovasiya sisteminin formalaş-

dırılması prosesində ilk növbədə ölkəmizin elmi-texniki, texnoloji intellek-

tual potensialından və maliyyə imkanlarından çıxış etmək lazımdır. Azərbay-

canda innovasiya sahəsində yaranmış vəziyyət innovasiya proseslərinin inki-

şafına maneçilik törədən neqativ obyektiv və subyektiv amillərin nəticəsidir. 

Onlardan ən başlıcası Azərbaycanın innovasiya sisteminin formalaşdırılma-

sının elmimetodoloji bazasının olmamasıdır. Ölkəmizdə innovasiya fəaliy-

yətinin inkişafına cavabdeh olan dövlət təşkilatları tərəfindən elmi işçilərin 

və mütəxəssislərin potensialından da zəruri tədqiqatların aparılması üçün 
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tam istifadə edilməmişdir. Ayrı-ayrı alimlər və kollektivlər müəyyən elmi-

tədqiqat proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak etmişlərsə də, bu sis-

temli xarakter daşımadığından böyük elmi potensial uzun müddət istifadə 

olunmamış qalmışdır. İnnovasiya fəaliyyətinin elmi təminatının zəif olması, 

hətta konseptual səviyyədə dövlət innovasiya siyasətinin formalaşmasına 

imkan verməmişdir. Müxtəlif strukturlar, o cümlədən dövlət strukturları tərə-

findən bu problemin həllinə yönəldilən tədbirlər bəzən sistemli xarakter daşı-

mır, bir sıra hallarda isə bu strukturlar ölkəmizin elmi və təhsil potensialını 

biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın qurulması üçün əsas hesab etmirlər. Nəticə-

də elmi-texniki, texnoloji və təhsil komplekslərinə dövlətin dəstəyi qeyri-

adekvat xarakter daşıyır, ölkə iqtisadiyyatının innovasiyalara əsaslanan inki-

şaf xəttinə keçməsi məsələlərinin həlli çətinləşir. Növbəti problemlərdən biri 

də innovasiya proseslərinin kifayət qədər səmərəli idarə olunmamasıdır.  

Ümumilikdə, aparılan araşdırmalarda belə bir nəticəyə gəlmək olar 

ki, Azərbaycan Respublikasında innovasiya infrastrukturunun bütün subyek-

tlərinə (sənaye parkları, texnoparklar, aqroparklar, sənaye məhəllələri və s.) 

dövlət dəstəyinin və güzəştlərərin şamil edilməsi üçün bu subyektlər haqqın-

da ümümi dövlət qanunvericiliyinin və innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan 

subyektləri əlaqələndirən qurumun olması məqsədəuyğun olardı. Belə bir 

əlaqələndirici sistemin olması innovasiya infrastrukturunun bütün subyektlə-

rinin fəaliyyət sahəsinə, yerləşməsinə və tərkibinə, istiqamətinə, eləcə də di-

gər məsələlərə dair mərkəzləşmiş qeydiyyatının və monitorinqinin aparılma-

sına, onlar haqqında məlumatların daim yeniləməsinə, müəyyən edilmiş hal-

larda və qaydada dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarını, habelə fiziki 

şəxsləri həmin məlumatlarla təmin etmək, innovasiya infrastrukturu subyekt-

ləri üzrə informasiya sistemlərini aparan dövlət orqanlarının qarşılıqlı fəaliy-

yətinin səmərəliliyini artırmaq üçün vahid dövlət reyestrinin də yaradılması 

məqsədəuyğundur.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, milli innovasiya sistemlərinin yaradıl-

masının başlıca təşəbbüskarı və onun inkişaf etdirilməsini ehtiyatlarla, o 

cümlədən maliyyə vəsaitləri ilə təmin edən dövlət olur. Bir qayda olaraq fun-

damental tədqiqatlar dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir. 

Tətbiqi xarakterli tədqiqatlar isə büdcə və qeyri-dövlət vəsaitləri hesabına, o 

cümlədən də iri korporasiyaların vəsaitləri hesabına yerinə yetirilir. İnno-

vasiya məhsullarına əsaslanan istehsalın təşkili iqtisadiyyatın özəl sektoru-

nun öz ehtiyatları hesabına həyata keçirilir. Azərbaycanda dövlət tərəfindən 

göstərilən maliyyə dəstəyi ilk növbədə vəsaitlərin birbaşa dövlətin və ya sub-

yektlərin büdcəsindən ayrılması formasında həyata keçirilir. Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi innovasiya fəaliyyətinə təkcə fundamental və tətbiqi tədqiqatlar 
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deyil, həm də istehsal aid edilir. İnnovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyi təkcə 

elmi işləmələrin və texnologiyaların səviyyəsi ilə deyil, həm də onlardan isti-

fadə etmək imkanına malik olmayan sənayenin vəziyyəti ilə müəyyən edilir. 

Bu baxımdan başlıca məsələlərdən biri də vəsaitlərin istehsalatın yeniləş-

dirilməsinə və müasir səviyyəyə qaldırılmasına cəlb edilməsidir. Aydın mə-

sələdir ki, indiki şəraitdə elmə ayrılmış vəsaitlər hesabına innovasiya fəaliy-

yətinin bütün problemlərini həll etmək mümkün deyildir. Vəsaitlər səpələnir 

və səmərəsiz istifadə olunur. Beləliklə, ölkə istehsalçılarına maliyyə dəstəyi 

verilməsinə yönəldilən proqramlar, məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yük-

səldilməsi, irimiqyaslı innovasiya layihələrinin və şairənin yerinə yetirilməsi 

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməməlidir, başa çatdırılmış ETTKİ-lərə 

əsaslanmalıdır və yeni yüksək texnologiyalı istehsal obyektlərinin yaradıl-

masını təmin etməlidir. Birbaşa dövlət dəstəyi ünvanlı xarakter daşımalıdır, 

istər kapital qoyuluşu formasında, istərsə də intellektual mülkiyyət hüququ-

nun verilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Belə hallarda birbaşa investisiya 

qoyuluşları həcmi bir qayda olaraq konkret müəssisələr tərəfindən dövlət 

büdcəsinə vergi ödənişləri məbləğindən çox olmamalıdır.  

İnnovasiya fəaliyyətinin ehtiyatlarla təmin olunması haqqında danı-

şarkən mülkiyyət məsələlərinə toxunmamaq mümkün deyildir. Son vaxtlar 

dövlət elmi-tədqiqat təşkilatlarının “daha səmərəli mülkiyyətçilərə” verilmə-

si fikirləri tez-tez səslənir. Məsələnin belə qoyuluşu əsaslı deyildir, çünki 

məhz dövlət strukturları indi daha səmərəli mülkiyyət sahibləridir. Bu, dövlət 

ali təhsil sisteminə də şamil eilir. Özəl biznesin elmi-texnoloji sahənin inkiş-

afında iştirakı hələ ki, epizodik xarakter daşıyır. Buna görə də dövlətdən baş-

qa digər “daha səmərəli mülkiyyətçilərdən” danışmaq hələ tezdir. Həm də 

mülkiyyətçilərin səmərəlilik meyarları demək olar ki, yoxdur.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müəssisələrin fəaliyyəti onların mülkiy-

yət formasından deyil, idarəetmənin keyfiyyətindən, konkret mütəxəssislərin 

peşəkarlığından asılıdır. İqtisadiyyatın elmi-texnoloji bazasının yaradılması 

və inkişafa aparan innovasiya iqtisadiyyatının bərqərar olunması üçün möv-

cud elmi kadr potensialından faydalanmaq çox gərəklidir. İnnovasiya fəaliy-

yətinin ehtiyatlarla səmərəli təmin olunmasının təşkil edilməsi üçün dövlət 

tərəfindən ilk növbədə dövlət elmi-texnoloji sektoru formalaşdırılmalıdır və 

dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilərək proqramların və layi-

hələrin maliyyələşdirilməsi qaydası müəyyən olunmalıdır. Hal-hazırda dün-

ya ölkələrinin əksəriyyətində sənayenin inkişafına yönəldilən innovasiya sis-

temlərinin yaradılması prosesi başa çatmaqdadır. Bu prosesdə həlledici rol 

dövlətə məxsusdur. O, MİS-in fəaliyyət qaydalarını və müxtəlif ehtiyatlarla, 

o cümlədən maliyyə vəsaitləri ilə təmin olunması mexanizmlərini müəyyən 
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edir. MİS-in texnoloji bazasını fundamental və tətbiqi tədqiqatlar və işlə-

mələr həyata keçirən təşkilatlar, elmtutumlu kütləvi məhsullar istehsal edən 

iri korporasiyalar (bu korporasiyalar, xüsusilə elmtutumlu kiçik biznes struk-

turlarının inkişafını təmin edirlər) təşkil edir. MİSin inkişafı onların hiper 

sistemlərdə cəmləşdirilməsi və qlobal innovasiya sistemlərinin yaradılması 

istiqamətində aparılır. Bu istiqamətdə ABŞ-da, Avropa Birliyi ölkələrində və 

Asiyada müəyyən işlər aparılır. Formalaşmaqda olan milli innovasiya sis-

temi təkcə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafını deyil, həm də Azər-

baycanın dünya innovasiya prosesinin bərabər hüquqlu iştirakçısına çevril-

məsini təmin etməlidir. Son onillikdə ölkəmizin innovasiyaya əsaslanan in-

kişaf yoluna çıxarılması üçün real şərait yaradılmışdır. Hər şeydən əvvəl, öl-

kənin innovasiya iqtisadiyyatının texnoloji özəyini təşkil edəcək elmi-tex-

niki potensialını, təhsil sistemini, yüksək texnologiyaya əsaslanan sənayenin 

bir hissəsini qoruyub saxlamaq mümkün olmuşdur. Eyni zamanda elmtutum-

lu sahələrdə kiçik sahibkarlıq strukturlarının dəstəklənməsi mexanizmləri se-

çilmiş, innovasiya infrastrukturunun yaradılmasının əsası qoyulmuş; ərazilə-

rin innovasiya mexanizmlərinə əsaslanan inkişaf istiqamətləri müəyyən 

olunmuş; innovasiya proseslərini və komplekslərini idarə etmək bacarığına 

malik olan kadr hazırlığı sistemi yaradılmışdır.  

 

Dövlət qurumlarının nəzdində və rezidentlər tərəfindən yaradılan 

yüksək texnologiyalar parklarında, eləcə də biznes inkubatorlarında 

fəaliyyət göstərən şirkətlərə güzəştlərin tətbiq edilməsi 

 

  İnnovasiya iqtisadiyyatının yaradılması Azərbaycan Respublikası-

nın inkişafının prioritetlərindəndir. Bu gün təbii ehtiyatlar ocağı olan Azər-

baycan qeyri-neft sahələrinin inkişafına istiqamətlənir. Bu da respublikada 

elmi-təhsil kompleksinin, sənayenin inkişafını sürətləndirməyi tələb edir. 

Azərbaycanda biliyə əsaslanan yeni innovasiya biznesinin yaradılması im-

kanları inkişaf etdirilməlidir. Respublikanın iqtisadiyyatının diversifikasiya-

sının məqsədi yeni növ məhsul və xidmətlərin istehsalı hesabına ÜDM-in ar-

tırılması, yerli və dünya bazarında yüksək texnoloji məhsulun rəqabət qabi-

liyyətliliyinin artırılması, istehsal səmərəliliyinin artırılması üçün yeni tex-

nologiyaların yaradılması və qabaqcıl texnologiyaların cəlb edilməsi, elmtu-

tumlu sahələrin artırılmasıdır. Buna görə də texnoparklar şəbəkəsinin kon-

sepsiyası elmə əsaslanan biznesin (sahibkarlıq fəailliyətinə) inkişafına yö-  
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nəldilir. Texnoparkın yaradılması və səmərəli fəaliyyətinə təsir edən 2 əsas 

halı qeyd edək: fəaliyyət göstərən normativ-hüquqi baza demək olar ki, yox 

dərəcəsindədir; dövlət dəstəklənməsinin səmərəli tədbirlər sistemi tam işlən-

məyib. Aparılan tədqiqatlara əsasən, texnoparkın səmərəli fəaliyyəti yalnız 

idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində tədbirlər sistemini nəzərə alaraq, onun 

yaradılması və fəaliyyətinin bütün mərhələlərində səmərəli dövlət dəstəyi 

mexanizminin yaradılması şəraitində mümkündür.  

Texnoparkların dəstəklənməsi tədbirləri selektiv xüsusiyyətə malik 

olmalıdır. Bu tədbirlər dövlət və regional səviyyədə məqsədi, göstərilən nəti-

cəni və ixtisaslaşdırılmış texnoparkların inkişafının əsas göstəricilərini 

müəyyən edən uyğun proqramların qəbul edildikdə maksimal realizə edilir. 

Qərarın proqram üsulunun seçilməsinə əsas, bütün səviyyədə aparılan dəyi-

şikliklərin mərkəzləşmiş qaydada planlaşdırılması lazımdır. Tədbirlərin hə-

yata keçməsinə istiqamətlənmiş ehtiyatların istifadəsinə səmərəli idarəetmə 

və nəzarət vacibdir. Belə proqramların üstünlüyü ondadır ki, onlar bir tərəf-

dən dəqiq nəticələrə bağlanır, digər tərəfdən isə regional siyasətin əsas istiqa-

mətini həyata keçirir.  

 

 

Dövlət innovasiya siyasətini müəyyənləşdirən və icra edən 

əlaqələndirici qurumların fəaliyyətinin koordinasiyası 

 

Respublikamıda MİS-in inkişafına sistem yanaşmanın olmasına eh-

tiyac vardır. Azərbaycan Respublikasında innovasiya infrastrukturunun bü-

tün subyektlərinə (sənaye parkları, texnoparklar, aqroparklar, sənaye məhəl-

lələri və s.) dövlət dəstəyinin və güzəştlərərin şamil edilməsi üçün bu sub-

yektlər haqqında ümümi dövlət qanunvericiliyinin və innovasiya fəaliyyəti 

ilə məşğul olan subyektləri əlaqələndirən qurumun olması məqsədəuyğun 

olardı. Belə bir əlaqələndirici sisteminin olması innovasiya infrastrukturunun 

bütün subyektlərinin fəaliyyət sahəsinə, yerləşməsinə və tərkibinə, istiqamə-

tinə, eləcə də digər məsələlərə dair mərkəzləşmiş qeydiyyatının və monito-

rinqinin aparılmasına, onlar haqqında məlumatların daim yeniləmək, müəy-

yən edilmiş hallarda və qaydada dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanlarını, 

habelə fiziki şəxsləri həmin məlumatlarla təmin etmək, innovasiya infras-

trukturu subyektləri üzrə informasiya sistemlərini aparan dövlət orqanlarının 

qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün vahid dövlət reyestrinin 
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də yaradılması məqsədəuyğundur. Aşağıdakılar təklif edilir: Azərbaycan 

Respublikasında innovasiya infrastrukturunun subyektləri üçün ümumi qa-

nunvericiliyin hazırlanması; İnnovasiya infrastrukturu subyektlərinin vahid 

dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması; İnnovasiya fəaliyyəti ilə məşğul 

olan subyektləri əlaqələndirən qurumun yaradılması; İnnovasiya infrastruk-

turunun subyektləri üçün ümumi dövlət dəstəyi və vergi güzəştlərin hazırlan-

ması; İnnovasiya subyektlrinin rezidentlərinin subyekt tərkibində qalmasını 

stimullaşdırmaq üçün xüsusi vergi güzəştlərinin tədbiq edilməsi (məsələn: 

ƏDV faizlərinin azadılması və s.). Azərbaycan Respublikasında innovasiya 

infrastrukturunun formalaşması və inkişafı haqqında Qanun və Azərbaycan 

Respublikasının İnnovasiya infrastrukturu subyektlərinin vahid dövlət reyes-

trinin aparılması qaydası haqqında Əsasnamə layihələri hazırlanmışdır.  

 

Vençur kapitallaşması fəaliyyətinin aparılması üçün qanunvericilik 

bazasının təkmilləşdirilməsi 

 

Vençur maliyyələşməsi innovasiya kompaniyasının inkişafı və ge-

nişlənməsindən gəlir əldə etmək üçün yüksək riskli investisiya vəsaitidir. İn-

novasiya müəssisəsinin yaradılması mərhələsində (start-up mərhələsi) inves-

tisiyadan fərqli olaraq vençur maliyyələşməsi kompaniya ilk gəlir gətirməyə 

başladıqda, başqa sözlə inkişaf və genişlənmənin ilkin mərhələsində həyata 

keçirilir. Vençur maliyyələşməsi əsasən vençur fondları və biznes-layihələr 

(innovasiya layihələrinə şəxsi vəsaitlərini yerləşdirməyə hazır olan fiziki 

şəxslər) həyata keçirirlər. İdarəetmə kompaniyası qapalı səhmdar fondun təş-

kilati-hüquqi şəklində yaradılır. Vençur investisiyasının əsas xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: kompaniyanın portfelinin qiymətinin artmasında professio-

nal vençur investorlar (mütəxəssislər) komandasının aktiv iştirakı; investisi-

yanın cəlb edilməsi kompaniyanın nizamnamə kapitalının və ya borcun kon-

vertasiyası yolu ilə həyata keçirilir; kompaniya gələcəkdə investorların ma-

rağına uyğun qurulur; investisiya strategiyası ortamüddətli və uzunmüddətli 

olur; vençur investisiyasının son məqsədi, gəliri aktivlərin strateji və ya port-

fel investorlarına satışının nəticəsində və ya kompaniyaların aksiyalarını sa-

tışa verməklə əldə etməkdir. İnnovasiyaların maliyyələşdirilməsində vençur 

kapitalının rolu: Dinamik inkişaf edən iqtisadiyyat daim özü ilə yeniliklər və 

dəyişikliklər gətirir. Bəşər tarixinin inkişafının müxtəlif mərhələlərində iqti-

sadiyyatın təkamülü həmişə məhsuldar qüvvələrin istehsala səmərəli cəlb  
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olunması problemi ilə qarşı-qarşıya dayanmışdır. Bu baxımdan resurslardan 

qənaətli istifadə və bunun qarşılığında daha çox məhsul istehsal edərək ba-

zara təqdim etmək kimi məsələlər həm sahibkarlıq subyektlərinin həm də 

elm adamlarının əsas müzakirə obyektinə çevrilmişdir. Yeniləşən və inteqra-

siya olunan müasir dövrümüzdə, dövlətlərarası, regionlararası və şirkətləra-

rası rəqabətin kəskinləşdiyi vaxtda göstərilən problemlər daha qabarıq xarak-

ter alaraq ölkəmizin dünya bazarında yerinin müəyyənləşməsi və mövqe-

yinin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm aktuallıq kəsb edir. Qeyd 

edək ki, inkişaf etmiş dövlətlər bu məsələlərin həllində daha çevik siyasət 

həyata keçirərək iqtisadiyyatın elastik və dinamik inkişafını qabaqlamaq və 

onun tələblərini qarşılamaq məqsədilə özlüyündə daha mürəkkəb və sadə tə-

zahür formasına malik biznes alətlərini formalaşdırmağa çalışırlar. Təbii ki, 

bunun kökündə yenə də mövcud insan, kapital, əmək ehtiyatları, təbii sər-

vətlər kimi resurslardan maksimum səmərəli istifadə olunması məsələləri da-

yanır. İstehsalda səmərəlilik əldə edilməsi məqsədilə son dövrlər insan amili 

mərkəzə çəkilərək digər resurslar onunla əlaqələndirilir və bu ikili qarşı-

laşdırmalar nəticəsində yeni kombinasiyalar meydana çıxır ki, nəticədə məh-

suldar qüvvələrin yeniləşmiş gücü ortaya çıxır. Bu baxımdan qarşıya qoydu-

ğumuz problemin mərkəzində insan və kapital amili qarşılaşır ki, bunun da 

nəticəsində bənzəri olmayan yeni məhsul, spontan inkişaf və daha çox gəlir 

gətirən bir model ortaya çıxır.  

Vençur kapitalını insan və maliyyə kapitalının qarşılıqlı sintezindən 

meydana çıxan bir məhsul adlandırsaq heç də yanılmarıq ci illərin sonlarında 

ABŞ-da meydana çıxan vençur kapitalı tezliklə özünə geniş fəaliyyət mey-

danı əldə etdi. Vençur kapitalı bazarda yeni yaranan və özünə müvafiq yer 

qazanmaq uğrunda mübarizə aparan firmaların maliyyələşdirilməsi üçün nə-

zərdə tutulan investorlar tərəfindən yönəldilən maliyyə vəsaitidir. Vençur 

sərmayələri digər investisiyalardan yüksək riskli olması ilə fərqlənirlər. Ven-

çur kapitalı bir çox hallarda birbaşa özəl investisiya qoyuluşunda istifadə edi-

lir və adətən xarici sərmayəçilər tərəfindən həyata keçirilir. Lakin, dövlət qu-

rumları tərəfindən də bu növ investisiyalar yatırılmaqdadır. Bu tip investisiya 

qoyuluşları əsasən yeni və ya müflis olmaq təhlükəsi ilə üzbəüz qalmış şir-

kətlərin inkişafı üçün həyata keçirilir. Vençur sərmayəsi sonda çox yüksək 

gəlir gətirən, amma bununla yanaşı yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi yüksək 

riskli investisiyalardır. Həmçinin bu tip investisiyalar müəssisənin kapitalın-

da pay sahibi olmaq üçün də istifadə olunur. Vençur fondları innovasiya layi-

hələrini güzəştli əsasda maliyyələşdirə bilər. Vençur fondları innovasiya fəa-

liyyətinin çox kanallı mənbələrindən istifadə etməklə kapitalı birləşdirə və 

paylaşdıra bilər. Bu halda innovasiyanın maliyyələşməsi ilə əlaqədar risk 
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müxtəlif tərəfdaşlar arasında səhm kapitalı fondunda iştirak dərəcəsinə görə 

mütənasib bölünür. Fondun vəsaitlərini eyni zamanda bir neçə innovasiya la-

yihəsinə yerləşdirdikdə gəlir əldə etmək ehtimalı artır. İnnovasiya fəaliyyəti 

riskli xarakterə malik olduğundan vençur (innovasiya) fondları öz risklərini 

diversifikasiya etməli, layihə portfelini formalaşdırmalıdır. İqtisadi inkişaf 

etmiş ölkələrin təcrübəsinə görə innovasiya fondu portfelində 10 maliyyə-

ləşən layihədən 9-u gəlir gətirmir, 10-cu layihə isə 100% gəlir gətirməlidir 

ki, orta gəlir 10% olsun. Bu ölkələrdə innovasiya fondlarına milli kommer-

siya bankları, korporasiya, şəxsi insanlar, investisiya bankları, beynəlxalq in-

vestorlar vəsaitlərini investisiya edirlər. Vençur fondları boz (qeyri-leqal) və 

kriminal kapitalların böyük hissəsini cəlb edə bilərlər. Risk kapitalı inves-

torlarının intensiv fəaliyyəti vəsait qoyuluşunda onların maddi marağını əks 

etdirir. Digər bərabər şəraitdə belə maraq aşağıdakı vəziyyətlərlə izah edilir: 

kapital qoyuluşunun yüksək faiz gətirən alternativ üsulunun olmamağı; kre-

dit bazarında ənənəvi əməliyyatlar üçün borc faizinin aşağı olması; dövlətin 

pul-kredit siyasətinin risk maliyyələşməsinin stimullaşdırılması; sənaye-ma-

liyyə qruplarının birgə maraqları və s. Riskin vençur kapitalı bazarının inki-

şaf etdirilməsi məqsədi ilə vençur sahibkarlığı kredit ehtiyatları bazarında 

güzəştlərin verilməsi ilə, innovasiya firmalarına və vençur müəssisələrinə 

vergilərin aşağı salınması ilə dövlət tərəfindən stimullaşdırılmalıdır. Vençur 

sərmayəçisi dedikdə isə bu növ investisiyaların qoyuluşunu həyata keçirən 

şəxs və ya şirkət kimi başa düşülür. Vençur sərmayəçiləri kapitalın yatırıl-

ması forma və şəklinə görə genişmiqyaslı və dar çərçivəli investor olmaqla 

iki hissəyə ayrılırlar. Həyat şəraitinin müxtəlif səviyyələrində, çoxsaylı geo-

iqtisadi regionlarda və iqtisadiyyatın fərqli sahələrində çalışan vençur inves-

torları geniş miqyaslı vençur investoru adlanır. Dar mənada dedikdə isə bu 

əsasən iqtisadiyyatın götürülmüş bir və ya iki sferasında həyata keçirilən in-

vestisiya fəaliyyəti başa düşülür. Vençur sərmayəçiləri əsasən firmaların il-

kin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə xarakterikdirlər. Lakin, şirkətlərin 

inkişafının müxtəlif səviyyələrində də vençur investisiyalarının yatırımlarına 

rast gəlmək olar. Vençur kapitalı müəssisə hələ heç bir məhsul istehsal etmə-

dən və ya özünün qiymətli kağızlarını buraxmadan şirkətə yatırıldığından 

ona çox vaxt start kapitalı adı da verilir. Bununla yanaşı vençur investisiyası 

firmanın çətin vəziyyətindən çıxması üçün də yatırılır ki, bu da şirkətə özü-

nün ağır dövrlərini keçərək bazarda müvafiq yerini tuta bilməsinə böyük yar-

dım edir. Bir sıra vençur fondları bazarda səhmdar cəmiyyətlərinin yenidən 

qurulması və yenidən kapitallaşmasına dəstək göstərməklə bu yolla onların 

investorlar üçün cəlb edici hala gətirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətlərinə 

görə də ixtisaslaşırlar. Qeyd edək ki, vençur sərmayəçiləri üçün başlıca cəzb 
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edici sahə dünyanın müxtəlif regionlarında əldə edilən elmi-texniki nailiy-

yətlərin maliyyələşdirilməsidir. Bununla yanaşı vençur sərmayəçiləri bəzi 

hallarda tikinti sektoruna, sənaye sahəsinə, xidmət sferasına da maliyyə qo-

yuluşu edirlər. Son dövrlər isə vençur şirkətləri pərakəndə satış və sosial mə-

suliyyət sferası üzrə işləyən firmalar üzrə də ixtisaslaşaraq buna xeyli vəsait 

də yatırırlar. Vençur şirkətləri ölçülərinə görə müxtəlif olurlar. Belə ki, ailə 

səviyyəsində kiçik maliyyə vəsaiti yatıranlar – bunlar da adətən bir neçə mil-

yonlarla dollar vəsait həcmində olur, orta və daha nəhəng sərmayəçilər ki, bu 

tip investorlar da bir neçə yüz milyonlardan başlayaraq hətta dünya səviy-

yəsindəki layihələrin həyata keçirilməsinə milyardlarla dollar vəsait yatırır-

lar. Vençur sərmayəçiləri digər invetorlardan fərqli olaraq vəsait yatırdıqları 

şirkətlərin inkişaf etdirilməsi üçün məsləhətlər verərək onların idarə olunma-

sında yaxından iştirak edirlər. Bu sərmayəçilər onlarla və hətta yüzlərlə şir-

kətə investisiya yatırmaqla özlərinin kapitallaşma sahəsindəki mövcud təcrü-

bələrini daha da təkmilləşdirməyə çalışırlar. Onu qeyd etmək lazımdır ki, 

vençur kapitalı bütün şirkətlər üçün uyğun deyildir. Belə ki, vençur fondları 

istənilən layihələrə və innovativ təkliflərə tez bir zamanda vəsait ayırmırlar.  

Onlar müştərilərdən (iqtisadçılardan, mühəndislərdən, fiziki və hü-

quqi şəxslərdən) xeyli sayda layihə təkliflərini toplayır, təmkinlə empirik 

prinsiplər əsasında onları qiymətləndirir və sonda onları maliyyələşdirilib və 

ya maliyyələşdirilməməklə bağlı qərarlar verirlər. Bu səbəbdən də təcrübə 

göstərir ki, bir çox hallarda investora təqdim edilmiş yüz layihədən yalnız 

bir-ikisi maliyyə vəsaiti əldə edə bilir. Bu baxımdan da vençur kapitalı sər-

mayələrin çətinliklə əldə edilməsi, tələbkarlığın çox olması və yüksək rəqa-

bətin mövcudluğu ilə də analoji investisiyalardan xeyli dərəcədə fərqlənirlər. 

Vençur sərmayəçiləri əsasən yüksək risklərə malik olmasına baxmayaraq 

sonda yüksək inkişaf göstəricisi vəd verən layihələrin nəticələrini 3-7 il ara-

sında gözləməyə razı olaraq maliyyə yatırırlar. Əgər, hər hansı bir şirkətin 

yaxşı tərtib edilmiş və əsaslandırılmış biznes-planı, yüksək ixtisasa və təcrü-

bəyə malik olan menecerlər heyəti, təsisçilərin özlərinin də maliyyə qoyuluş-

ları və işin uğuruna yüksək inamı, layihənin icrasından illik 40%-lik mənfəət 

gözləmələri varsa onda bu layihəyə investoru cəlb etmək asan olar. Vençur 

sərmayəçilərini cəlb edən əsas amillərə aşağıdakıları aid etmək olar: əmtəə 

və xidmətlər bazarı ilə bağlı yeni innovativ ideyalar, innovativ texnologiya 

və məhsulun yenilənmiş şəklinin bazara daxil edilməsi; şirkətin idarə olun-

masında qərarların qəbuluna təsiredici səsə malik olmaqla iştiraka cəlb olun-

ması; patentləşdirilmiş, müəlliflik hüququ olan və məxfiliyi qorunan ixtira 

əsasında ortaya çıxmış yeni məhsulların olması; şirkət daxilində əlverişli mü-

hitin olması vençur sərmayəçisində ilkin kapital yatırmaqla yanaşı gələcək 
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inkişaf layihələrinin də maliyyələşdirilməsi üçün də stimul yaradır; vergi gü-

zəştlərinin olması; bu sahənin inkişafına yönəlmiş dövlət qayğısının və dəs-

təyinin olması və s. Vençur sərmayəçiləri üçün başlıca cəlb edici sahələr aşa-

ğıdakılardır: informasiya-kommunikasiya texnologiyaları; kompüter ava-

danlığının istehsalı və proqram təminatı; rabitə və multimediya avadanlıqla-

rının istehsalı; internet və elektron biznesin inkişafı; təbiət elmlərinə daxil 

olan sahələr; biotexnologiya üzrə yeniliklər; tibbi avadanlıqların istehsalı; 

diaqnostik və terapiya avadanlıqları və s.  

Vençur maliyyələşdirməsini əsaslandıran şərtlərə: vençur sərmayə-

çisi investisiya qoyuluşunun qarşılığında şirkətin kapitalında iştirak payı əldə 

edir; investorun əsas gəliri onun payının dəyərinin artmasıdır; şirkətdaxili 

gözlənilən gəlirin səviyyəsi 35-40% arasında dəyişir; sərmayəçinin əlində 

olan zəmanət şirkətin idarə olunmasında rəhbərlik və bir səhmdar kimi hü-

quqlarının qorunmasıdır; riskin dərəcəsinin yüksək və daha yüksək olmasıdır 

(Təbii ki, riskə nisbətən də artan gəlir); layihənin təhlilinin əsas predmetinin 

menecer heyətinin yüksək peşəkarlığı və şirkətin bazar imkanlarının geniş 

olmasıdır; investor adətən 3-7 ildən sonra gəlir əldə edir. Vençur layihələri-

nin maliyyələşdirilməsi mənbələrinə isə aşağıdakıları aid etmək olar: şirkətin 

təsisçilərinin şəxsi vəsaitləri; pensiya fondlarından cəlb olunan kapital; döv-

lət və beynəlxalq təşkilatların qrantları (əvəzsiz maliyyəsi); ali təhsil ocaqla-

rının, Elmi-tədqiqat İnstitutlarının və araşdırma mərkəzlərinin vəsaitləri; fər-

di vençur sərmayəçilərinin maliyyəsi; vençur firmalarının kapitalı; vençur 

fondlarının vəsaitləri və s. Qeyd etdiyimi kimi Azərbaycan üçün yeni olan 

bu investisiya növü Qərbdə artıq 60 ilə yaxındır ki, geniş tətbiq olunur. Bu 

baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən istifadə olunması bu İnsti-

tutun ölkəmizdə də formalaşması və inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu sahədə ABŞ vençur kapitalının formalaşmasının beşiyi kimi də 

xarakterizə olunur. ABŞ Milli Vençur Kapitalı Assosiasiyasının 2008-ci il 

məlumatına görə vençur şirkətləri ərəfindən ABŞ iqtisadiyyatında 12 milyon 

nəfərlik iş yeri və 3 trln. ABŞ dolları həcmində maliyyə vəsaiti formalaşdırıl-

mışdır. Deməli, vençur şirkətlərinin əsas kapitalı ABŞ iqtisadiyyatında iş 

yerlərinin açılması və gəlirlərin artmasında mühüm rola malikdir. Həmçinin, 

vençur kapitalının əsas etibarilə innovasiyalar və yüksək inkişaf potensialına 

malik olan firmalar sahəsində də genişlənməsi ABŞ iqtisadiyyatında keyfiy-

yət baxımından yaxşı göstəricilərin əldə edilməsinə gətirib çıxarır. Keçən 

əsrdə vençur kapitalı nou-haunun inkişafı, yüksək-inkişafa əsaslanan sənaye 

sahələrinin yəni, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının, biotexno-

logiyaların, yarımkeçiricilərin və elektron-satışın inkişafı üçün başlıca alət 

rolunu oynamışdır. 2008- ci ildə bir sıra ekspertlər yuxarıda göstərilən siya-
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hıya ekoloji təmiz texnologiyalar və sosial məsuliyyət kimi sahələrin inkişa-

fının da əlavə edilməsini təklif etmişdirlər. Amerikada 1970-ci ildən 2008-ci 

ilə kimi 27 000 dən çox firmanın inkişafına qoyulan bütün vençur kapitalının 

həcmi 456 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur. Vençur kapitalı əsasında inkişaf 

edən müəssisələr əsas: Masaçuset, Pensilvaniya, Texas ştatlarında müşahidə 

olunmuşdur. Milli Vençur Kapitalı Assosiasiyasının mütəxəssislərinin də 

qeyd etdiyi kimi vençur kapitalı innovativ ideyalara və elmi nailiyyətlər əsa-

sında öz məhsul və xidmətlərini formalaşdıran sahibkarlıq subyektlərini dəs-

təkləməklə iqtisadi artıma və yeni iş yerlərinin açılmasına kömək göstərmək-

lə bizim həyatımızı yaxşılığa doğru dəyişir. Araşdırmalar göstərir ki, vençur 

sərmayəçiləri və ya iş adamları heç də biznes sahəsində çalışan insanlar ara-

sından çıxmır. Bu yeni fəaliyyət sahəsinə gələnlərin əksəriyyəti elmi tədqi-

qat, mühəndislik və tibbi ixtisas sahələrində uğur qazanan mütəxəssislərdir. 

Bu insanlar öz sahələrində qazandıqları və əldə etdikləri uğurları daha da in-

kişaf etdirərək onu biznes sahəsinə gətirmiş və bunun əsasında özlərinin sa-

hibkarlıq subyektlərini formalaşdırmışdılar. Bu səbəbdəndir ki, 2008-ci ildə 

ABŞ-da aparılan araşdırmalara əsasən yeni yaranan orta ölçülü vençur sər-

mayəli müəssislər 9-10 nəfər tədqiqatçı mütəxəssisdən ibarət olmuşdur. Ven-

çur kapitalının 60 illik fəaliyyəti dövründə ABŞ iqtisadiyyatına hazırda dün-

yada tanınmış şirkətləri bəxş edərək onların inkişafına təkan vermişdir. Bun-

ların sırasından Amazon, Google, Apple, Cisco, Staples və ebay kimi nəhəng 

korporasiyaları göstərmək olar. Bu səbəbdən də müasir dövrdə dünyanın ək-

sər ölkələri bu sahədə ABŞ-ın əldə etdiyi uğurları öyrənməyə çalışaraq özlə-

rində də onun inkişafı üçün dövlət siyasətinin formalaşdırılması və vergi sis-

teminin qurulması istiqamətində səylərini artırmaq üçün ABŞ-la əməkdaşlıq 

etməyə çalışırlar. ABŞ-da vençur kapitalı əsasən aşağıdakı sahələrin inkişafı-

na güclü təkan vermişdir: informasiya texnologiyaları; biotexnologiya; tibbi 

ləvazimatların istehsalı; şəbəkə təhlükəsizliyi; elektron ticarət və sosial me-

dia; ekoloji təmiz texnologiya. Hal-hazırda Avropada vençur kapitalı əsasın-

da yaranmış xeyli sayda şirkət fəaliyyət göstərir. Belə ki, Avropa Vençur Ka-

pitalı Assosiasiyasının 2005-ci ilin məlumatlarına əsasən bu regiona cari il 

ərzində 12,5 mlrd. ABŞ dolları məbləğində vençur kapitalı cəlb edilmişdir.  

Rusiyada isə Vençur kapitalı əsaslı şirkətlərin formalaşdırılmasına 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi ilə 1994-cü ildən 

başlanılmışdır. Sözügedən dövrdə Regional Vençur Fondları yaradılmışdır 

ki, bu da Rusiyanın 10 vilayətindən olan 10 qurumu əhatə edir. 1997-ci ildə 

isə Rusiya Vençur İnvestisiyası Assosiasiyası təsis edilmişdir ki, onun da tər-

kibinə Rusiyada fəaliyyət göstərən 12 vençur fondu daxildir. Vençur kapitalı 

üzrə inkişaf edən vençur firmalarının üstün cəhətləri: şəxsi kapitalın davam-
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lılığının artırılması; başqa maliyyələşmə mənbələrinin cəlb edilməsi imkan-

larına çıxana kimi firmanın ilkin formalaşması üçün lazım olan ilkin vəsaitin 

əldə edilməsi və gələcək inkişafı üçün əlverişli imkanın yaradılması; borclar 

və faizlər üzrə ödəmələrin olmaması; firmanın vençur sərmayəçinin malik 

olduğu yüksək idarəetmə bacarığından, geniş maliyyə imkanlarından və xey-

li sayda olan bazar əlaqələrindən istifadə etmək imkanının olması və s. Ven-

çur kapitalı üzrə formalaşan vençur firmaların çatışmazlıqları: layihənin (ix-

tiranın) icra müddətinin və özünüdoğrultma vəziyyətinin tam dəqiq şəkildə 

təxmininin çətin olması; vençur sərmayəçisi üçün zəmanətin olmaması və 

yüksək riskliliyin mövcudluğu; vençur sərmayəçisi tərəfindən şirkət qarşı-

sından sonda yüksək gəlirin əldə edilməsi tələbinin qoyulması; vençur sər-

mayəçisinin şirkətin fəaliyyətinin idarə olunmasına birbaşa təsirinin sonda 

bütün rəhbərliyin onun əlinə keçməsinə gətirib çıxarması və s. ABŞ və Av-

ropada müasir vençur biznesin yaradılması və dinamik inkişafının əsas isti-

qamətləri aşağıdakılardır: kiçik innovasiya istehsal-texnoloji kompaniyala-

rın işləmələrinin yüksək kommersiya potensialı; verilən istiqamətin inkişaf 

perspektivlərini qiymətləndirə bilən və kapital, onu təşkil edicilərlə əlaqələn-

dirici ola bilən professional menecerin olması; institusional investorlar depo-

nə edilmiş kapitalın olması; qiymətli kağızlar bazarının inkişafı; vençur ka-

pitalı şirkətlərin məhsul istehlakı bazarının yüksək həcmi vəödəmə qabiliy-

yəti və s. Ümumiyyətlə vençur kapitalı təcrübəsinin Azərbaycana gətirilərək 

onun yerli şirkətlərdə, elm, təhsil ocaqlarında tətbiqi ölkə iqtisadiyyatının in-

kişafı, onun strukturunun dəyişdirilərək elmtutumlu sahələrin önə çəkilməsi, 

milli, regional və dünya səviyyəsində yeli şirkətlərin rəqabətqabiliyyətliliyi-

nin artması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, vençur 

kapitalı hər şeydən əvvəl ona görə əhəmiyyətlidir ki, biz onun sayəsində 

Azərbaycanlı alimlər tərəfindən illərlə işlənmiş və müvafiq patent, müəlliflik 

hüququ alınmış elmi işlərin istehsalatda tətbiqini daha da sürətləndirə bilərik. 

Bununla yanaşı vençur kapitalı vasitəsilə yeni istehsal sahələrinin xüsusilə, 

də informasiya kommunikasiya texnologiyalarının, nanotexnologiyaların, 

biotexnologiyaların və digər elm sahələrinin inkişafına nail olmuş olarıq. Bu-

nun üçün isə sadəcə olaraq vençur kapitalı sahəsində böyük təcrübəyə və 

uğurlu nəticələrə malik olan dövlətlərin və onların müəssisələrinin fəaliyyəti 

yaxından öyrənilməli və bunun əsasında institusional islahatları nəzərdə tu-

tan proqramlar hazırlanaraq ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir. Vençur biz-

nesinin problemlərindən söhbət açmamışdan öncə inkişaf etmiş vençur ba-

zarlarının nailiyyətlərinin əsas başlanğıc şərtini təyin etməli və onu müasir 

Azərbaycan şəraitinə tətbiq etmək lazımdır. Azərbaycanda vençur biznesinin 

inkişafı üçün bir sıra məsələləri həll etmək lazımdır. Kiçik firmalar böyümə- 
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lidir və aksiya buraxılışı ilə investorların gəlirini təmin etməlidir. Fond bazarı 

və iştirakçılar buna hazır olmalıdır. İdeyanın yaxşı satılan və gəlir gətirən 

məhsula çevrilməsi üçün aksiyalarburaxmaq lazımdır və s. Lakin burada da 

problemlər var: birinci, Azərbaycanda ödəmə qabiliyyəti olan tələbin həcmi 

böyük deyil, yüksək texnoloji məhsul isə maliyyə tələb edir; ikinci, 

respublikada işləmələrin kommersiyalaşdırılması sistemi gecikir.  

Azərbaycanda vençur biznesinin inkişafına digər amillər də təsir 

edir: vençur kapitalının innovasiya biznesi ilə qarşılıqlı sərfəli əməkdaşlığını 

təmin edən infrastrukturun zəif inkişafı; Azərbaycanda vençur kapitalı mən-

bələrinin az olması; riskli kapital qoyuluşunun zəifliyi və bunun üçün lazım 

olan bazar mexanizminin olmaması; elmtutumlu layihələrin həyata keçiril-

məsində vençur kapitalının cəlb edilməsi üçün iqtisadi stimulun olmaması; 

kiçik elmtutumlu biznes sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin aşağı olması; 

vençur biznesinin zəif informasiya dəstəyi; innovasiya layihələrinin ixtisaslı 

menecerlərinin çatışmazlığı və s. Buna nail olmaq üçün vençur şirkətləri ven-

çur investisiyasının fərdi qoyuluşunu stimullaşdırmalı, iqtisadiyyatda inno-

vasiya sahələrinin inkişaf etdirməli və beynəlxalq bazarda Azərbaycan elm-

tutumlu texnoloji məhsullarının hərəkətini təmin etməlidir. Vençur şirkətinin 

innovasiya sistemində rolu yüksək texnoloji sektorun vençur investisiyası və 

maliyyə dəstəkləməsinin stimullaşdırılmasıdır. Dünya iqtisadi böhranı ven-

çur biznesinin inkişafına mənfi təsir edir. Vençur fondlarının dayanıqlı inki-

şafı fərdi investorların, kommersiya banklarının, sığorta şirkətlərinin, maliy-

yə-istehsal qruplarının vençur kapitalı bazarına keçməsinə stimul yarada bi-

lər. Banklar layihənin hazırlanmasını, riskin bir hissəsini öz üzərinə götürə 

bilməsi bu sahədə biznesi inkişaf etdirə bilər. Digər tərəfdən, investisiyalaş-

ma mühitinin yaxşılaşmasıüçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməli, 

əqli mülkiyyətin təhlükəsizliyi və standartlaşması prosesi təmin edilməli, 

müəllif hüquqları və ticarət markası qorunmalı, innovasiya sahibkarlarına bu 

hüquqların qorunmasında kömək sistemi yaradılmalıdır.  

Bu gün Azərbaycanda innovasiya infrastrukturu inkişaf etdirilməli, 

inkubatorların, texnoparkların açılması sürətləndirilməlidir. Azərbaycanda 

innovasiya aktiv müəssisələri çoxaldılmalıdır. Onlar rəqabətədavamlı kom-

mersiyalaşma texnologiyası sahəsində elmi-texniki potensiala malik olmaq-

la, vençur kapitalı üçün maraq obyekti ola bilərlər. Azərbaycanda texnologi-

yaların transferi də inkişaf etdirilməlidir. Xarici şirkətlərin Azərbaycana olan 

marağı buna təkan verə bilər. Respublikada “beyin axını”nın olması, kom-

mersiyalaşmış texnologiyalar bazarının inkişaf etməməsi, texnologiyalara 

tələbin zəif olması elmi-texniki potensialın azalmasına gətirir çıxarır, bu da 
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vençur biznesin mövcudluğu şərtinə ziddir. Elmi-texniki potensialı inkişaf 

etdirmək, müəssisələrin innovasiya aktivliyini artırmaq üçün həvəsləndirmə 

tədbirləri görülməli, innovasiya aktiv şirkətlərinin stimullaşdırılması üzrə 

hüquqi baza təkmilləşdirilməlidir.  

Azərbaycanda rəqabətədavamlı texnologiyaların tətbiqi mexanizmi 

təkmilləşdirilməli, yerli investorlar yüksək ixtisaslı menecerlərimizin poten-

sialından geniş istifadə etməlidirlər. Vençur biznesinin üçüncü əsas şərtlərin-

dən biri milli kapitaldır. Azərbaycanda müasir texnologiyalara vençur cəlb 

edilməsi üçün onun fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi baza forma-

laşmalı, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, bu mexanizmlərdə dövlət dəs-

təklənməsi tədbirləri nəzərə alınmalıdır; Azərbaycanda qiymətli kağızlar ba-

zarı inkişaf etdirilməlidir; vençur kapitalının çıxışının müxtəlif strategiyası 

proseduru işlənməlidir. Bu da vençur biznesinin səmərəliliyinin artmasına 

təminat yaratmış olacaqdır. Bu məqsədlə fond bazarının aktivləşməsi və bu 

prosesin dəstəklənməsi çox vacibdir. Bu, kapitalın yaradılmasını və texnolo-

giyanın təkmilləşdirilməsini təmin etməklə yanaşı maliyyə riskinin səviyyə-

sinin azalmasına, vençur biznesinin investorlar tərəfindən cəlbediciliyinin 

artırılmasına, milli innovasiya sisteminin formalaşmasına imkan yaratmış 

olacaqdır. Vençur biznesinin yaradılması və inkişafı qaçılmazdır. Bu mexa-

nizmin tədqiqi Azərbaycan kapitalı və iqtisadiyyatıüçün vacibdir. Respub-

likada innovasiya və texnologiyaların transferi qanunlarının qəbulu, onların 

inkişaf proqramları və konsepsiyalarının işlənilib həyata keçirilməsi vençur 

biznesinin də inkişafına təminat yaratmış olacaqdır.  

 

İnnovasiyayönümlü startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 

vençur fondlarının, eləcə də xarici investorların cəlb edilməsi üçün 

təşviqedici tədbirlərin həyata keçirilməsi 

 

İnnovasiya fəaliyyətinin vəziyyəti hər bir cəmiyyətin və dövlətin iq-

tisadiyyatının inkişafının mühüm indikatorudur. İnkişaf etmiş ölkələrdə in-

novasiya siyasətidövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsini təşkil 

edir. O, iqtisadiyyatın yenidən qurulması, istehsalın texniki bazasının fasilə-

siz yeniləşdirilməsi, rəqabət qabilliyətli məhsul buraxılışı məsələlərinin həl-

linə imkan verir, başqa sözlə, innovasiya proseslərinin həyata keçməsi üçün 

əlverişli iqtisadi ab-havanın yaranmasına yönəlmişdir və elmlə istehsal ara-

sında əlaqələndirici rolunda çıxış edir. İnnovasiyanm sosial-iqtisadi məqsəd- 
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lərin təmin olunmasında aktuallığını nəzərə alaraq innovasiya və investisiya 

fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasında prioritet istiqa-

mətlərdən biri kimi seçilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq elmi işləmələrin is-

tehsalatda tətbiqi səmərəliliyinin yüksəldilməsi Respublikamızın sosial-iqti-

sadi inkişafının mühüm məsələlərindən birini təşkil edir. Halbuki fəaliyyətdə 

olan təşkilatların iqtisadi, maliyyə və maddi-texniki təchizatının vəziyyəti 

Respublikamızda innovasiya proseslərinin inkişafına yol vermir. 

Respublikamızda mövcud olan iqtisadi durum, maliyyə-kredit siste-

minin hüquqi bazası elmtutumlu istehsal sahələrinə investisiyanın cəlb olun-

masına yardımçı ola bilmir. Müasir dövrdə dünya təsərrüfatçılıq sisteminin 

inkişafını təyin edən amillərdən birini birbaşa xarici investisiya təşkil edir. 

Birbaşa xarici investisiya əks hallarda yeni texnikanın və texnologiyanın öl-

kəyə gətirilməsinə, yeni məhsul növlərinin buraxılmasının təşkil edilməsinə, 

başqa sözlə, harada hanasısa yaxşı bir şey varsa, ondan istifadə olunmasına 

yönəldilir. 1994-cü ildə Əsrin müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycana 

birbaşa xarici investisiya axını başladı. Çox keçmədən Azərbaycanın neft və 

qaz resurslarının işlənməsi üçün xarici tərəflərdən birbaşa investisiya qoyu-

luşu təklifləri daxil olmuşdur. Daxil olan təkliflər hərtərəfli öyrənildikdən 

sonra 32 neft kontraktı bağlanmışdır. Neft sektoruna yönəldilən birbaşa xa-

rici investisiya resursları bu sahənin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan digər sahə-

lərində inkişaf etməsinə əsaslı təkan vermişdir. Birbaşa xarici investisiya qo-

yuluşlarının cəlb edilməsində Azərbaycan maraqlı olan tərəf kimi ölkədə 

münbit investisiya şəraiti yaratmaq üçün məqsədyönlü islahatlar aparmağa 

çalışmışdır. Bu məqsədlə xarici tərəflərlə birgə investisiya fəaliyyəti göstər-

mək üçün kifayət qədər obyektiv xarakter daşıyan hüquqi baza yaradılmışdır. 

Eyni komandada xarici investorlar üçün çox mühüm amil olan siyasi və iqti-

sadi sabitlik təmin olunmuşdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq innovasiya 

proseslərinin həyata keçirilməsi məqsədilə ölkəyə xarici investisiya cəlb et-

mək mümkün olmamışdır. Düzdür, neft sektorunda həyata keçirilməkdə olan 

investisiya layihələri çərçivəsində ölkəmizə özündə müəyyən innovasiya 

elementlərini təcəssüm etdirən texniki-texnoloji vasitələr təşkilatı xarakterli 

modellər, müasir idarəetmə təcrübəsində gətirilir. Bütün bunlar innovasiyalı 

inkişaf xəttini əsas tutan Azərbaycan Respublikası üçün məqbul hesab edilə 

bilməz. Ona görə də ölkə prezidenti qeyri-neft sektorunun inkişafında əsalı 

ola biləcək texnoparkların yaradılmasına sərəncam vermişdir. Bütün bunlar 

ölkəmizdə innovasiya proseslərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilən investi-

siya siyasətinin tərkib hissəsidir. Lakin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, müəy-

yən sahədə texnoloji yeniliklərə, sıçrayışlara nail olmaq üçün elm ilə istehsa-

latın vəhdət təşkil etməsinə, texniki-texnoloji bazanın daim yeniləşdirilməsi-
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nə, yaradıcı insanların biliyinin artırılmasına, elmi potensialının yüksəldil-

məsinə real şərait olmalıdır. Bundan ötrü isə təhsilin, elmin, təcrübi-sınaq 

bazalarının inkişaf etdirilməsinə nail olmaq lazımdır.  

Respublikamızın investisiya fəallığını xarakterizə edən göstəricilərə, 

ölkə iqtisadiyyatının həm daxili həmdə xarici mənbələr hesabına investisiya 

qoyuluşunun artım tempini; xarici ölkələrə investisiya qoyuluşunun həcmini; 

xarici investisiya qoyuluşu mənbələri hesabına ölkəyə investisiya qoyuluşu-

nun həcmini; əsas kapitala yönəldilən investisiyanın həcmini; adambaşına 

düşən investisiya qoyuluşu həcmini və sairəni aid etmək olar. 2017-ci ilin 

yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün 

bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala yönəldilmiş 11090,8 milyon ma-

nat vəsaitin 4623,0 milyon manatı və ya 41,7 faizi qeyri-neft sektoruna sərf 

edilmiş və bu sektorda investisiyaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə mü-

qayisədə 13,8 faiz artmışdır. Ümumi sərmayənin 73,1 faizi bilavasitə tikinti-

quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf edilmiş, istifadə olunmuş və-

saitin 77,7 faizi məhsul istehsalı obyektlərinin, 16,0 faizi xidmət sahələri üz-

rə obyektlərin, 6,3 faizi isə ümumi sahəsi 1263,0 min kvadrat metr olan yaşa-

yış evlərinin tikintisinin payına düşmüşdür. Daxili mənbələrdən əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsait ümumi sərmayənin 40,5 faizini təşkil etmişdir. Əsas kapi-

tala yönəldilmiş sərmayənin ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların və-

saitləri 67,5 faiz, bank kreditləri 12,2 faiz, büdcə vəsaitləri 12,7 faiz, əhalinin 

şəxsi vəsaitləri 5,5 faiz, büdcədənkənar fondların vəsaitləri 1,4 faiz, sair və-

saitlər isə 0,7 faiz təşkil etmişdir. 1994-cü ildən sonra Azərbaycanda investi-

siya fəallığının artmasını müşahidə edilmişdir.  

2013-cü ilədək ölkəmizdə investisiya qoyuluşları çox yüksək templə 

artmışdır. Lakin, 2013-cü ildən sonra investisiya fəallığı tempi yüksək olma-

mışdır. Bunu dünyada davam etməkdə olan maliyyə böhranı ilə əlaqələndir-

mək olar.  

Ölkəmizə xarici investisiya qoyuluşu artıb-azalan xətlə dəyişir. Öl-

kədə münbit investisiya mühitinin olmasına və investisiyaya tələbatın yük-

sək olmasına baxmayaraq Azərbaycandan xarici ölkələrə investisiya axını 

müşahidə edilməkdədir. Əsas kapitala yönəldilmiş daxili və xarici investisi-

yaların dinamikası cədvəl 2-dən görünür. Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 

2005-2016-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli həcmdə investisiyalar 

qoyulmuşdur. Əsas kapitala yönəldilən investisiyaların ümumi həcmi 2005-

ci ildə 6733,40 milyon manat, 2016-cı ildə 6733,40 milyon manat olmuşdur. 

İnvestisiyaların vəsait mənbəyinə görə təsnifatına nəzər saldıqda isə, 2005-

ci illə müqayisədə 2016-cı ildə investisiyaların xüsusi çəkisinin olması diq-

qəti cəlb edir. 2005- ci ildə ümumi investisiyaların tərkibində daxili investi-
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siyaların xüsusi çəkisi 31,3%, xarici investisiyaların xüsusi çəkisi isə 68,7% 

olmuşdur. 2016-cı ildə antoloji göstəricilərə əsasən, daxili investisiyaların 

xüsusi çəkisi 29,1%, xarici investisiyaların xüsusi çəkisi isə 70,9% təşkil et-

mişdir. Göründüyü kimi, 11 il ərzində daxili investisiyaların xüsusi çəkisi 

azalmış, xarici investisiyaların xüsusi çəkisi isə artmışdır.  

Yuxarıda qeyd olanları ümumiləşdirərək, belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün iqtisadiyyata əhəmiyyətli həcmdə 

investisiyalar yönəldilir. Bu isə milli iqtisadiyyatının məqsədyönlü şəkildə 

davamlı inkişafından xəbər verir. Keçid dövrünü artıq başa çatdırmış Azər-

baycan Respublikasının qarşısında yeni çağırışlar və strateji vəzifələr durur. 

Sürətli qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesləri fonunda 

beynəlxalq bazarda ixtisaslaşma güclənir, innovasiyalara söykənən və yük-

sək əlavə dəyər yaradan elm tutumlu iqtisadiyyat modelinə üstünlük verilir. 

Bu isə qlobal və regional səviyyədə rəqabətin kəskin artmasına səbəb olur. 

Belə bir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran növbəti stra-

teji vəzifə daha da şaxələndirilmiş, yüksək rəqabət qabiliyyətliliyə, məhsul-

darlığa və səmərəliliyə malik ixrac yönümlü iqtisadiyyata transformasiyanın 

təmin edilməsindən ibarətdir. Bu vəzifə iqtisadiyyatın strukturunun təkmil-

ləşdirilməsi, elmtutumlu iqtisadiyyatın formalaşdırılması, makroiqtisadi sa-

bitliyin qorunması, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, 

özəl sektorun dəstəklənməsi, qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin tətbiqi, 

insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, xarici ticarət və investisiyaların təşviqini 

nəzərdə tutur. İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata 

keçirilən tədbirlərlə yanaşı, ölkənin investisiya imicinin təşviqi də mühüm 

tədbirlər sırasında olmalıdır. Bu məqsədlə bir sıra mühüm tədbirlər həyata 

keçirilə bilər: ölkənin investisiya potensialının təşviqi və prioritet sahələrə 

birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə müntəzəm ölkədə və 

xaricdə biznes forumların və digər işgüzar tədbirlərin təşkili; investisiya yö-

nümlü mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə iştirakın genişləndirilməsi; ölkənin 

iqtisadi potensialını, təbii resurslarını, investisiya mühitini, imkanlarını və 

layihələrini, o cümlədən ölkədəki prioritet sahələri təşviq edən təşviqat mate-

riallarının və elektron resursların hazırlanması və yayılması; ixtisaslaşmış 

mötəbər beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin təşviqatının 

aparılması.  

Hazırkı vəziyyətdə ən vacib məsələ əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin 

gücləndirilməsi, sosial müdafiəsinin təmin olunması, manata etimadın ar-

tırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsidir. Qəbul edilmiş sənədlərdə 7 

il ərzində regionlar üzrə investisiya layihələrinin əmlak vergisindən tam, 

mənfəət vergisindən isə 50 faiz azad olunması nəzərdə tutulur. Bundan baş- 
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qa, tədbirlər planında qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı da bir sıra mə-

sələlər öz əksini tapıb. Qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması üçün dövlət 

tərəfindən subsidiyalaşma mexanizmi hazırlanacaq. Əlavə olaraq, tədbirlər 

planında Azərbaycana məxsus milli brendlərin yaradılması da nəzərdə tutu-

lur. Gömrük tarifi haqqında qanun və Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə 

görə, ölkə iqtisadiyyatı üzrə prioritet hesab olunan sahələrdə investisiya fəa-

liyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkar tərəfindən investisiya 

təşviqi sənədi aldıqları andan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici 

sənədi əsasında idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular 7 

il müddətinə gömrük rüsumundan azad edilmişdir. Qəbul edilmiş bu dəyişik-

liklər sahibkarların xərclərinin azalmasına, yerli və xarici investisiyanın cəlb 

olunmasına, eyni zamanda həcminin artmasına gətirib çıxaracaq. Bütün bun-

larla yanaşı, aşağıdakı istiqamətlər üzrə stimullaşdırma tədbirlərinin həyata 

keçirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır:  

Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına və əhalinin istehsal sa-

həsində məşğulluğunun artırılmasına yönəlmiş innovativ və yüksək texnolo-

giyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının inkişafı, habelə sahə-

vi klasterlərin yaradılması üçün münbit şəraitin yaradılması, eləcə də istehsa-

lın  təşkili və inkişafına xarici investisiyaların yatırılmasının stimullaşdırıl-

ması məqsədi ilə prioritet sektorlar üzrə ixtisaslaşmış sənaye parklarının, tex-

noparkların, biznes inkubatorların, turizm və rekreasiya zonalarının və digər 

strukturların yaradılması və inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi;  

Birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində qabaqcıl bey-

nəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq investisiya layihələri üzrə güzəştlər sistemi-

nin genişləndirilməsi;  

Ölkənin regionlarında, xüsusilə infrastrukturla lazımi səviyyədə tə-

min olunmamış ərazilərdə rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının inki-

şafı, bu prosesə xarici investisiyaların yatırılmasının stimullaşdırılması məq-

sədilə investisiya layihələrinin zəruri infrastrukturla təminat sisteminin daha 

da təkmilləşdirilməsi;  

Qarşılıqlı əlverişli şərtlər əsasında ictimai əhəmiyyətli layihələrin 

həyata keçirilməsində, xüsusilə infrastruktur təminatı sahəsində dövlət və 

özəl biznes arasında orta və uzun müddətli əməkdaşlığı təmin etmək, bu la-

yihələrə xarici investorları cəlb etmək məqsədi ilə dövlət-özəl sektorlar ara-

sında tərəfdaşlıq mexanizminin yaradılması; Xarici investorlar tərəfindən öl-

kədə istehsal olunan məhsullarda və göstərilən xidmətlərdə yerli komponen-

tin (yerli xammal, komplektləşdirici hissələr və detallar, xidmətlər) artırılma-

sı üçün xarici investorlar və yerli istehsalçılar arasında kommersiya əlaqələ-

rinin yaradılması məqsədilə təchizatın inkişaf proqramlarının təşkili.  
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Bütün bunlara əsaslanaraq ölkə iqtisadiyyatının innovasiya amilləri-

nə söykənən inkişaf strategiyasından irəli gələn ortamüddətli (ödənilən) döv-

lət innovasiya siyasətinin işlənib hazırlanması məqsədəuyğun hesab olunur. 

Belə bir siyasətin formalaşdırılmasında aşağıdakıların nəzərə alınması vacib-

dir: Azərbaycanda mükəmməl hesab edilə biləcək dövlət innovasiya siyasəti 

aparılmır, ancaq onun ayrı-ayrı elementlərindən istifadə olunur. Respublika-

mızda innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi üzrə vahid dövlət orqanı yox-

dur. Bu, innovasiya proseslərinin təşkilini ləngidir. Ölkə iqtisadiyyatının qlo-

ballaşma dövründə inkişaf etdirilməsi üçün ölkəmizdə rəqabət qabiliyyətli 

məhsullar buraxılmasının həcminin artırılmasında, iqtisadi inkişafın və ölkə 

təhlükəsizliyinin təminində, əhalinin həyat şəraitinin daha dayaxşılaşdırıl-

masında innovasiya fəaliyyətinin prioritetliyinə istiqamətlənmiş dövlət siya-

sətinin qəbul edilməsi zəruridir.  

Dövlət innovasiya siyasətinin əsas prinsiplərini ölkənin sosial-iqti-

sadi problemlərinin həllinə yönəldilən innovasiya proqramlarının və layihə-

lərinin maliyyələşdirilməsi, innovasiya infrastrukturunun formalaşması və 

innovasiya sahəsi üçün kadr hazırlığı təşkil edir. İnnovasiya fəaliyyətinin in-

kişaf üçün münbit şərait yaradan hüquqi bazanı formalaşdırmadan ölkə iqti-

sadiyyatını innovasiyalı inkişaf yoluna çıxarmaq mümkün deyildir. Bunun 

əsasını isə innovasiya fəaliyyəti haqqında qanun təşkil edə bilər. İnnovasiya 

fəaliyyəti haqqında qanunun daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə aşağıda-

kı reqlamentləşdirici qaydaları özündə əks etdirən normativ aktlar qəbul 

olunmalıdır: innovasiya layihələrinin müsabiqə yolu ilə seçilməsi və büdcə-

dən kreditləşdirilməsi; innovasiya fəaliyyəti göstərən subyektlərə subsidasi-

yaların ayrılması və natura qrantlarının verilməsi; dövlət əhəmiyyətli inno-

vasiya layihələrinin dövlət ekspertizasından keçirilməsinin təşkili; texno-

parklarm və texnoloji biznes-inkubatorların formalaşdırılması və lazımı eh-

tiyatlarla təmin olunması; innovasiya məhsullarının yaradılması və sairə 

üçün dövlət sifarişlərinin yerləşdirilməsi.  

Azərbaycanda elmi-texniki fəaliyyət dairələri bu vaxtadək cəmiyyə-

tin sosial-iqtisadi inkişafının baza elementinə çevrilməmişdir. Ona görə də 

elmi-texnoloji inkişafın strateji istiqamətlərinin reallaşdırılması məqsədi ilə 

ölkəmizdə elm və texnikanın prioritet inkişaf istiqamətləri nəzərdən keçirilib 

seçilməlidir, onların inkişafına mane olan amillər üzə çıxarılmalıdır, qarşıya 

çıxan problemlərin həlli mexanizmləri müəyyən olunmalıdır. İqtisadi baxım-

dan inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda innovasiya fəaliyyəti-

nin inkişaf şərtləri prinsipial fərqlərə malikdir. Respublikada innovasiya fəa-

liyyəti əsasən birbaşa xarici investisiyanın cəlb olunması yolu ilə göstərilir. 
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Birbaşa investisiya ilə yanaşı ölkəmizə yeni texenologiya, yeni me-

necment üsulları və mexanizmləri də gətirilir. Əksər təşkilatlardan ötrü xarici 

texnalogiya və lisenziyaların alınması böyük stimuldur, çünki onlar bu yolla 

xarici bazara çıxmaq imkanı qazanırlar. Bununla yanaşı, ölkəyə nəzarətsiz 

texnologiya axını ölkə sənayesinin xarici işləmələrdən texnoloji asılılığına 

real təhlükə yaradaraq milli elm və istehsalat kompleksinin inkişafının qarşı-

sını ala bilər. Respublikamızın texnoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması 

baxımından texnologiyalar transferi mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var-

dır. Texnologiyalar transferi mərkəzinin başlıca vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarət olmalıdır:  

– texnologiyaların, məhsulların və partnyorlarm axtarışı;  

– elmi-texnoloji işləmələrin və intellektual məhsulların bazara çıxa-

rılması;  

– informasiya-analitik xidmətlər göstərilməsi: yüksək texnologiyalar 

sahəsində informasiya və informasiya-analitik işlərin yerinə yetirilməsi;  

– yeni, mütərəqqi texnologiyalar haqqında informasiya bazasının ya-

radılması və aktual vəziyyətdə saxlanması;  

– elm və texnikanın ayrı-ayrı sahələri üzrə toplanmış innovasiya la-

yihələrinin ekspertizadan keçirilməsi və təkliflər, rəylər hazırlanması.  

Texnoloji innovasiyalar və intelluktual məhsullar bazarında marke-

tinq tədqiqatlarının aparılması: intellektual məhsulların istehsalçıları və is-

tehlakçıları (ölkədaxili və xarici bazarlarda) bazarının tədqiqi; yüksək texno-

loji məhsullar bazarının tədqiqi; elmi-texnoloji istiqamətlərin cari vəziyyəti-

nin və inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi və dünya səviyyəsi ilə 

tutuşdurulub qiymətləndirilməsi.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin imkanlarının məh-

dud olduğu (dövlət büdcəsindən hər il elmə ayrılan vəsaitlərin həcmi ÜDM-

in 0,2%-dən çox olmur) bir şəraitdə fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-

tədqiqat işlərinə ayrılmış vəsaitlərin müəyyən bir hissəsini elmi-texnoloji iş-

ləmələrin nəticələrinin istehsalatda tətbiq olunmasına və seriyalı məhsullar 

istehsalının təşkilinə yönəltmək mümkün deyildir. Ona görə də hətta pres-

pektivli elmi-texnoloji nəticələr kağız üzərində qalır, istehsalata çatdırıla bil-

mir. Bununla əlaqədar olaraq Respublika büdcəsində elmi-texnoloji inkişafa 

yönədilməsi nəzərdə tutulan vəsaitlərin həcminin artırılaraq heç olmasa 

ÜDM-in 1%-i həddinə çatdırılması vacibdir. Bundan həm də elmi-texnoloji 

innovasiyaların istehsalatda tətbiqinə yönəldilən səylərin stimullaşdırılması 

məqsədilə istifadə etmək olar. Prespektivli elmi-texnoloji işləmələrin başa 

çatdırılması və bazara yönəldilməsi məqsədi ilə dövlət və qeyri-dövlət regio-

nal innovasiya fondları və mərkəzləri şəbəkəsini yaratmaq və onların maliy-
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yələşdirilməsinə büdcədənkənar vəsaitlərin daha geniş cəlb olunması vacib-

dir. Respublikamızda bu vaxta qədər innovasiya sahəsi üçün kadrların hazır-

lanması sistemi təşkil olunmamışdır. Bunun başlıca səbəblərinə aiddir: ali 

təhsil sisteminin tətbiqi elmlər və istehsalat ilə əlaqələrinin həddindən çox 

zəif olması; innovasiya üzrə tədris proqramlarının, Azərbaycan dilində inno-

vasiyaya aid dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin mövcud olmaması; təhsil üzrə 

dövlət standartının və eləcə də Azərbaycan Respublikasının mükəmməl təh-

sil qanununun olmaması aid edilə bilər.  

Azərbaycanda yaranmış texnoloji geriliyi aradan qaldırmaq və iqti-

sadiyyatda mühüm struktur dəyişikliklərinə nail olmaq üçün böyük əhə-

miyyət kəsb edən problemlərdən biri də elmin aparıcı sahələrində çalışmaq 

üçün milli elmi kadrların hazırlanmasının prioritet kimi seçilməsinin və döv-

lət tərəfindən dəstəklənməsinin təmin olunmasıdır. Mövcud olan kadr poten-

sialını, maddi-texniki bazanı, innovasiyalara əsaslanan inkişaf imkanlarını 

nəzərə alaraq ölkəmizin təhsil ocaqlarının elmi mərkəzlər, elmi-tədqiqat ins-

titutları ilə inteqrasiya olunmasına real şərait yaradılmalıdır. Ancaq bu yolla 

elmi-təhsil kompleksləri yaradıla və elmin prioritet istiqamətləri üzrə təd-

qiqatlar aparıb istehsalatda tətbiq oluna bilər. İnnovasiya sahələrində çalış-

maq üçün lazım olan mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə kompleks təd-

ris proqramları hazırlanmalıdır. Bu cür proqramlar perspektivli innovasiya 

layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə menecerlərin, innovasiya müəssisələri 

üçün mühəndislərin, texniklərin, texnoloqlarm və digər mütəxəssislərin ha-

zırlanmasına və yenidən hazırlanmasına yönəldilməlidir. Bizə elə gəlir ki, 

yuxarıda sadalanmış tədbirlər kompleksi ölkəmizdə innovasiya təşki-

latlarının uğurlu fəaliyyəti üçün vacib olan münbit iqtisadi mühitin yaranma-

sına gətirib çıxaracaqdır.  

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tədqiqat qrupu 
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İş tapmağınıza kömək edən milli saytlarımız 

  

İş axtarırsınızsa aşağıdakı  vakansiya saytlarını izləyə bilərsiniz. 

rabota.az saytında Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər şəhərlərin-

də müxtəlif bölmələr üzrə iş tapmaq imkanınız var. 

bolkadr.com  qısa müddətdə iş tapmaq istəyən şəxslər və savadlı 

kadr axtaran şirkətlər bu saytdan faydalana bilərlər. 

2el.az sürücü, model, menecer, müəllim və s. kimi fəaliyyət göstər-

mək istəyirsinizsə bu saytda axtrarış edə bilərsiniz. 

boss.az saytında hüquqşünaslıq, təhsil və elm, marketinq, tibb və əc-

zaçılıq, informasiya texnologiyaları, dizayn kimi müxtəlif sahələr üzrə iş ta-

pa bilərsiniz. 

jobsearch.az Azərbaycanda aparıcı onlayn işədüzəltmə saytıdır. 

azerjobs.com saytında ixtsasınıza uyğun peşə seçimi edə bilərsiniz. 

new.azinka.az AZİNKA HR&CC şirkətinin saytıdır, müxtəlif səna-

ye sahələrində fəaliyyət göstərən orta və irihəcmli şirkətlərə işəgötürmə ilə 

məşğul olur. 

diplomatbaku.com saytında müxtəlif iş elanları ilə tanış ola bilərsi-

niz. 

azerweb.com saytında müxtəlif iş elanları yerləşdirilib. 

vakansiya.az iş tapmaq üçün bu saytdan faydalana bilərsiniz. 

pozitiv.ws saytında maraqlı iş elanları verilib. 

staj.az  saytı savadlı, bacarıqlı, təcrübəli və iş potensialı ilə fərqlə-

nənlərin  müəyyən işlərlə təmin olunmasında yaxından iştirak edir. 

karyera-az.com verilənlər bazasına sahib qabaqcıl iş elanları və CV 

saytıdır. 

kadr-az.info resepşn, marketinq menecer, dizayner, satış təmsilçisi, 

marketoloq, proqramçı-mühəndis və s. kimi vakansiyalar təqdim edir. 

is-elani.az saytında mühasib-kassir, əczaçı, mühafizə və s. sahələr 

üzrə iş elanları yerləşdirilib. 

vakansiyalar.az saytından kontent menecer, saç ustası, müəllimə və 

s. kimi işləmək istəyənlər faydalana bilərlər. 

elan.az tez bir zamanda iş tapmaq istəyirsinizsə, onda bu saytın pul-

suz elanlar kataloquna müraciət edə bilərsiniz. 

tap.az saytında müxtəlif iş elanları ilə tanış ola bilərsiniz. 

vacancy-s.com saytında müvafiq iş elanlarını oxuya bilərsiniz. 

http://www.rabota.az/
http://www.bolkadr.com/
http://www.2el.az/is-elanlari-vakansiyalar-isci-is-axtariram-rabota-v-baku
http://boss.az/
http://www.jobsearch.az/
http://azerjobs.com/AllVacancies.aspx
http://new.azinka.az/
http://diplomatbaku.com/
http://www.azerweb.com/en/index.php
http://www.vakansiya.az/
http://pozitiv.ws/
http://staj.az/
http://www.karyera-az.com/
http://kadr-az.info/
http://is-elani.az/
http://vakansiyalar.az/
http://www.elan.az/
http://tap.az/
http://vacancy-s.com/wordpress/lang/ru/
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banco.az bankda işləmək istəyənlər bu saytdakı vakansiyalardan 

faydalana bilər. 

1job.az saytında maraqlı iş elanları var. 

cv-az.com saytında öz CV-nizi yerləşdirə, istədiyiniz işi axtara bi-

lərsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://banco.az/az/jobs
http://1job.az/
http://cv-az.com/az/homepage
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Hansı ölkədə biznes qurmaq olar – ən maraqlı startap – viza 

proqramları üzrə bələdçi 

 

Öz innovativ biznesini xaricdə qurmaq istəyən startap və istedadlı 

komandalar üçün 15 aktual proqram barədə məlumatı təqdim edirik.  

Bu proqramlar klassik akselerator deyil, onların məqsədi istedadların 

ölkəyə cəlb edilməsi və komandanın cəld adaptasiyası üçün şəraitin yaradıl-

masıdır. Bu, məsələn, yaşayış icazəsinin alınması, yaxud inzibati məsələlərin 

həlli ola bilər. 

Bundan başqa, bu startap-viza proqramlarının çoxunda ideya səviy-

yəsində olan ərizələrə baxılır, bu da öz növbəsində ölkəsində biznesini, hələ 

ki, aça bilməyənlərə uyğundur. 

 

 

“Startup Visa Lithuania”: Litva 

 

Bu proqram Litva hökümətinin immiqrasiya qanunvericiliyi ilə təs-

diqlənib. Proqram biotexnologiya, nanotexnologiya, informasiya texnologi-

yaları, maxatronika, elektronika, lazer texnologiyaları kimi sahələrdən biri 

üzrə öz startapını qurmaq istəyən istedadlı innovatorların cəlb edilməsi üçün 

yaranıb. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: bir illik yaşayış icazəsi almaq olur, sonra-

dan onu əlavə bir ilə uzatmaq imkanı da var. Bununla yanaşı ilkin hüquqi və 

inzibati dəstəyi də əldə etmək mümkündür. 

Kimi axtarırlar: Aİ üzvü olmayan innovativ sahibkarları. Həmçinin 

iştirakçı heç olmasa, gələcək firmanın bir hissəsinə və ideyanın bir il qabağa 

reallaşması üçün maliyyəyə sahib olmalıdır. 

Necə iştirak etməli: hər komanda üzvü barədə əsas məlumatı, öz 

biznes-ideyasını və inkişaf strategiyasını təqdim etməli olduğu proqram say-

tında olan formanı doldurmaqla iştirak etmək olar. Rezüme, biznes-plan layi-

həsi və video-müsahibənin olması da üstünlük verəcək. 
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“Business Innovation stream”: Avstraliya 

 

Nə ilə kömək edə bilərlər: şirkət təsisçisi və onun ailəsi üçün 4 il 3 

aylıq viza təqdim edirlər. 

Kimi axtarırlar: yaşı 55-dən aşağı Avstraliyada innovativ biznes 

qurmaq istəyənlər axtarılır. 

Necə iştirak etməli: saytda ərizə verməklə. Viza dəyəri təxminən 

3546 dollar təşkil edəcək, həmçinin hər ailə üzvü üçün də viza dəyərini ödə-

mək lazımdır (təxminən 1774 dollar böyüklər üçün və 18 yaşınadək uşaqlar 

üçün 885 dollar). İngilis dili pis olan ailə üzvləri üçün isə əlavə ödəniş etmək 

gərəkdir. 

Ərizənin verilməsi üçün ərazi hökümət qurumundan dəvətnaməni 

təqdim etmək lazımdır. Viza üzrə iki il ərzində ölkədə olan vaxt isə yaşayışın 

hər ili üzrə azı 500.000 Avstraliya dolları dövriyyəsi olan bir və ya iki şir-

kətdə paya sahib olmalıdır. 

 

 

“Start-up visa”: Böyük Britaniya 

 

Nə ilə kömək edə bilərlər: sahibkara və ən yaxın qohumlarına iki il-

lik viza təqdim edirlər. 

Kimi axtarırlar: Böyük Britaniyada startap açmaq istəyənləri; layi-

hə yenilikçilik, canlılıq və əhatəlilik üzrə tələblərə cavab verməlidir. 

Necə iştirak etməli: saytda ərizə verməklə. Sizə biznesin innovativ-

liyinin qiymətləndirilməsinin təsdiqi, “CEFR B2” səviyyəsindən aşağı olma-

yan ingilis dili biliyi və ərizənin verilməsinə qədər hesabda lazımi miqdarda 

vəsait (şirkət təsisçisi üçün 945 funt sterlinq və hər ailə üzvü üçün 630 funt 

sterlinq) gərəkdir. 
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“Start-up Entrepreneur Program (STEP)”: İrlandiya 

 

Proqram innovativ biznes ideyası və 75 min avro ilkin investisiyası 

olan xarici vətəndaşlara İrlandiyada biznes qurmağa imkan verir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: təsisçi və yaxın qohumlarına 2 illik müd-

dətə və daha sonra uzadıla biləcək və yaxud daimi yaşayış icazəsi verilir. 

Kimi axtarırlar: beynəlxalq bazarlarda innovativ məhsulları və xid-

mətləri inkişaf etdirən yaşı 5 ildən az olan startaplar. İrlandiyada ən azı 10 iş 

yerinin yaradılma potensialı və işə salınmadan sonra 3-4 il ərzində 1 milyon 

avroluq satışa çıxış bacarığı lazımdır. Qərargah İrlandiyada yerləşməlidir. 

Necə iştirak etməli: ərizə vermək (dəyəri — 350 avro). Biznes-pla-

nı və lazımi sənədlər barədə daha ətraflı məlumat saytda təqdim edilib. 

 

 

“Start-up Visa Program”: Kanada 

 

Nə ilə kömək edə bilərlər: daimi yaşayış vizası təqdim edə bilərlər, 

həmçinin startap-viza proqramı üzrə qərarı gözləyən müddətdə işə icazə al-

maq imkanı var. 

Kimi axtarırlar: Kanadalı vençur fondlarından və ya biznes mələk-

lərindən investisiya cəlb etmiş, yaxud Kanada biznes-inkubatorunun iştirak-

çısına çevrilmiş innovativ şirkətlər. 

Necə iştirak etməli: Kanadalı vençur fondunun, biznes mələklər 

qrupunun və ya biznes-inkubatorun dəstəyilə təmin olmaq lazımdır. Ərizə 

verilməsi üçün biznesinizin innovativ potensialını qiymətləndirə biləcək şir-

kətlərin tam siyahısı saytda verilib. Ərizənin verilməsi üçün “Canadian Lan-

guage Benchmark” sistemi üzrə 5-ci səviyyədən aşağı olmamaq şərtilə infilis 

dili biliyi barədə sertifikatı təqdim etməli, həmçinin özü və ailə üzvlərini 

(məsələn, iki nəfər üçün ildə 11784 dollara yaxın) təmin edəcək lazımi və-

saiti olmalıdır. 
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“Startup visa”: Niderland 

 

Nə ilə kömək edə bilərlər: bir il müddətli və uzadılma imkanı olan 

müvəqqəti yaşayış icazəsi təqdim edə bilərlər. Bununla yanaşı Holland ba-

zarında startapın ataptasiyasına kömək üçün Niderland tərəfindən olan koor-

dinasiyaçının/köməkçinin xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır. 

Kimi axtarırlar: Aİ hüdudlarından kənarda yaşayan və Niderlandda 

innovativ şirkət qurmaq istəyənlər. 

Necə iştirak etməli: gələcək şirkətin biznes-planının ətraflı təsviri 

ilə birgə ərizə vermək (dəyəri 326 avro). Həmçinin aşağıdakı tələblərə riayət 

etmək lazımdır: 

• Aİ vətəndaşı olan etibarlı və təcrübəli koordinasiyaçı köməkçi ilə 

əməkdaşlıq etməli; 

• Gələcək məhsul və xidmət innovativ olmalı; 

• Şirkətin ideya inkişafından tamdəyərli biznesə qədər (addım-ad-

dım) planı var;  

• Şirkət və koordinasiyaçı “The Trade Register of the Chamber of 

Commerce”-də qeydiyyatdadırlar; 

• Gələcək sahibkarın bir il müddətində yaşayış üçün hesabında kifa-

yət qədər vəsait var. 

 

 

“Entrepreneur Work Visa”: Yeni Zelandiya 

 

Nə ilə kömək edə bilərlər: biznes təsisçisi, partnyorları və onların 

ailələri üçün bir illik (daha sonra iki ilə uzadılma imkanı ilə) viza təqdim 

edirlər. 

Kimi axtarırlar: Elm və İKT sahəsində biznes qurmaq istəyənlər. 

Layihə innovativ olmalı və ya ixracat potensialını nümayiş etdirməlidir. 

Necə iştirak etməli: ərizə vermək üçün ətraflı biznes-plan təqdim 

etmək gərəkdir. Əgər innovativlik meyarlara uyğun gəlmirsinizsə, şirkət tə-

sisatı üçün əlavə olaraq ən azı 100 min Yeni Zelandiya dolları ayırmaq lazım 

olacaq. 
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“Entrepreneur Pass”:  Sinqapur 

 

Sinqapurda öz startapını işə salmaq və onun işə düşməsi üçün ölkəyə 

köçmək istəyən əcnəbi sahibkarlar üçün “EntrePass” vizasının verilməsi 

proqramı. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: Biznes xərcləri və iş yeri sayı üzrə 

“МОМ” tərəfindən qoyulmuş normalarını icra etdikdə, uzadılma imkanı olan 

bir illik viza verilir. Ailə üzvləri üçün vizanı biznes sahibi tərəfindən ilk 

“EntrePass” uzadılmasından sonra əldə etmək mümkündür. 

Kimi axtarırlar: qəhvəxana, fud-kortlar, massaj salonları, barlar, 

gecə klubları, işədüzəlmə agentliklərini açmaq istəyənlər “EntrePass”da iş-

tiraketmə hüququna malik deyillər. Müəssisələrin tam siyahısı “MOM” say-

tında verilib. 

Necə iştirak etməli: Ərizəni ya şirkət yaranmamışdan əvvəl, ya da 

qeydiyyat tarixindən 6 ay ərzində vermək olar. Ərizə vermə zamanı nazirli-

yin komissiyası tərəfindən qiymətləndiriləcək biznes-plan təqdim edilməli-

dir. Biznes təsisçisi gələcək şirkətinin ən azı 30% buraxılışa icazəli səhmdar 

kapitalına malik olmalı, həmçinin saytda göstərilən tələblərdən ən azı birinə 

cavab verməlidir. 

 

 

“Business Finland”: Finlandiya 

 

Proqram ekspertləri layinənin cəld beynəlxalq artımı üçün, biznes 

modeli, komanda iştirakçıları və layihə resursları üzrə potensialının olub-ol-

mamasını qiymətləndirirlər. Qiymətləndirmə komissiyasını keçdikdən sonra 

ərizəçi yaşayış icazəsinə miqrasiya xidməti üçün sənəd əldə edir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: uzadılma imkanı olan iki illik yaşayış 

icazəsi almaq, həmçinin “Tempo” maliyyələşdirilməsinə ərizə vermək olar. 

Kimi axtarırlar: Aİ-yə daxil olmayan ölkələrdən təzə başlayan tərtibatçılar. 

Necə iştirak etməli: proqram saytında olan formanı doldurmaq. 

Ərizələrə 10 gün ərzində baxılır. 
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“French Tech Ticket”:  Fransa 

 

Fransada xarici startapların yaradılması və inkişafı zamanı kom-

pleksli dəstək təklif edən bütün dünyadan istedadlı və ambisiyalı insanların 

cəlb edilməsi üzrə Fransa hökümətinin illik proqramı. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: komandaya 45 min avro (şəxsi xərclərə 

20 min avro və biznes-hədəflərin reallaşmasına 25 min avro) ayıra və ko-

manda üzvləriıə onların ailələri üçün gələcəkdə uzadılma imkanı olan yaşa-

yış icazəsi verə bilərlər. Startaplar həmçinin 41 partnyor inkubatorlardan bi-

rində akselerasiyadan keçə bilər, komanda üçün iş məkanı ala, individual 

master-klass və tədbir proqramlarında iştirak edə bilərlər. Proqram inzibati 

məsələlərdə kömək edir və əlçatan mənzil və digər xidmətlər üzrə partnyor-

lardan olan xüsusi təkliflərə çıxış imkanı verir. 

Kimi axtarırlar: 18 yaşına çatmış və Fransa vətəndaşı olmayan 2-3 

nəfərlik komanda. İştirakçılar ölkəyə köçməyə hazır olmalı və böz bütün 

vaxtını biznes-planın reallaşmasına həsr etməyə hazır olmalıdırlar. 

Necə iştirak etməli: Proqram saytında ərizə vermək. Ən yaxın se-

çim 2018-ci ilin sentyabrında bitir. 

 

 

“StartUP Portugal”: Portuqaliya 

 

“StartUP Portugal” ölkədə əlavə iş yerləri yaradacaq, ildə 325 min 

avro dövriyyəsi təxmin edilən və ya proqramdan keçdikdən sonra 5 il ərzində 

anoloji aktiv dəyəri olan innovativ şirkəti inkişaf etdirmək istəyənləri gözdən 

keçirir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: yaşayış icazəsilə, akselerasiyadan keç-

məklə, həmçinin inzibati məsələlərin həllində yardım edə bilərlər. 

Kimi axtarırlar: Portuqaliyada startap açmaq istəyən və məhkum-

luğu olmayan 18 yaşdan yuxarı və Aİ üzvləri olmayan şəxslər. Ərizənin ve-

rilməsi üçün bank hesabında kifayət qədər məbləğ olmalıdır (bir nəfərə ildə 

təxminən 5 min avro). 

Necə iştirak etməli: Proqram saytında istənilən vaxt ərizə verərək. 
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“Italia Startup Visa”: İtaliya 

 

Proqram İtaliyada startapların yaradılması və inkişafını stimullaşdı-

rır. Proqram ekspertləri biznes modelinin, komandanın və resursların cəld 

beynəlxalq artım üçün potensial göstərib-göstərmədiklərini qiymətləndirir-

lər. 

Qiymətləndirmə komissiyasını keçdikdən sonra ərizəçi yaşayış ica-

zəsinə miqrasiya xidməti üçün sənəd əldə edir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: əlavə iki ilə uzadılma imkanı ilə bir illik 

yaşayış icazəsi, həmçinin inkubator tərəfindən texniki, hüquqi və idarəetmə 

dəstəyi, şirkətlərin öz biznesini inkişaf edə biləcək avadanlıq və fiziki məkan 

təqdim ediləcək. 

Kimi axtarırlar: Aİ vətəndaşı olmayan, yaşından, cinsindən və 

mənşəyindən asılı olmayaraq yaxşı biznes ideyalı istənilən şəxs. 

Necə iştirak etməli: proqram saytında ərizə vermək. Şirkətin işə sa-

lınması üçün hesabda 50 min avro və işlək biznes modelin olması gərəkdir. 
 

 

“Startup Estonia”: Estoniya 

 

Proqram çərçivəsində startap Estoniyada biznes mühitinin inkişafını 

stimullaşdıran böyük qlobal artım potensiallı, innovativ və təkrarlana biznes 

modelinin tərtibat və işə salınma məqsədi olan biznes kimi müəyyən edilir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: 5 ilədək uzadılma imkanı ilə 18 aya kimi 

yaşayış icazəsi, həmçinin ailə üzvləri üçün işə düzəlmə imkanı ilə yaşayış 

icazəsi və inzibati məsələlərdə yardım təqdim edilir. 

Kimi axtarırlar: Estoniyada innovativ biznes qurmaq istəyənləri. 

Ərizənin verilməsi üçün Estoniyada hər  yaşayış ayına ən azı 130 avro həc-

mində pul vəsaiti mütləqdir. İllik vizanın alınması üçün təxminən 1,5 min 

avro lazımdır. 

Necə iştirak etməli: Proqram saytında istənilən vaxt ərizə verərək. 
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“Innovation Visa”: İsrail 

 

Proqram xarici sahibkarlara İsraildə texnoloji layihələri irəli çəkmə-

yə imkan verir. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: layihə üzərində daha sonrakı iş üçün beş-

illik müddətə viza alınması imkanı ilə qabaqcadan iki illik viza verilir. Həm-

çinin texnoloji infrastruktura, işgüzar və peşəkar dəstəyə çıxış təqdim edilir. 

Kimi axtarırlar: İsraildə innovativ biznes qurmağa hazır xarici sa-

hibkarları. 

Necə iştirak etməli: Lazımi sənədlər paketini toplayıb saytda ərizə 

vermək. 

 

 

“Start-up Denmark”: Danimarka 

 

Danimarkaya bizneslə köçməkdə, yaxud sıfırdan layihənin yığılma-

sında istedadlı sahibkarlara kömək üçün Danimarka höküməti tərəfindən ya-

radılmış proqramdır. Ekspert qrupu biznes-plan və layihənin innovativ tərkib 

hissəsini dəyərləndirir. Belə ki, proqramdan restoranlar, konsaltinq şirkətləri, 

pərakəndə satış mağazaları və texnoloji perspektivi olmayan digər şirkətlər 

keçməyəcək. 

Nə ilə kömək edə bilərlər: üç ilə uzadılma imkanı ilə iki ilə kimi 

yaşayış icazəsi, həmçinin ailə üzvləri üçün yaşayış icazəsi təqdim edilir. 

Kimi axtarırlar: Aİ üzvü olmayan vətəndaşlar. 

Necə iştirak etməli: Proqram saytında ərizə vermək. Özünü və ailə-

sini təmin etmək üçün kifayət qədər vəsait barədə məlumat təqdim edilmə-

lidir. 

 

S.Məmmədova 
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