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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda sənaye parklarının innovativ idarə 

edilməsinin iqtisadi və hüquqi mexanizmləri tədqiq olunur. Tədqiqatın əsas 

məqsədi sənaye parklarının inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsi, bu sahədə 

qəbul olunmuş dövlət qanunları və iqtisadi tənzimləmələrin təhlili və daha 

səmərəli istifadəsindən ibarətdir. 
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Abstract: The paper considers the economic and 

legal mechanisms of innovative management of 

industrial parks in Azerbaijan. The main purpose of 

the üork is to study the development of industrial 

parks, analyze state laws and economic regulations 

in this area and use them more efficiently. 
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Резюме. В статье исследуются экономические 

и правовые механизмы инновационного управ-

ления индустриальными парками Азербай-

джана. Основная цель исследования изучение 

развития индустриальных парков, анализ госу-

дарственных законов и экономиических норм в 

этой сфере и их более эффективное исполь-

зование. 

Ключевые cлова: индустриальных парк, эко-

номическое развитие, частный сектор эконо-

мики, финансовый механизм, глобальный ры-

нок, исследовательский центр.  

 

1. Giriş 

Hal-hazırki dövrdə, sənaye parklarında istehsal fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında 

prioritet məsələlərdən biri də innovativliyin təşviq edilməsidir. Bu stimullaşdırılmanın 

maliyyə mexanizmlərinin xarakteristikasına gəldikdə isə, vurğulamaq lazımdır ki, əsas mənbə 

kimi dövlət büdcəsinin vəsaitləri diqqət mərkəzində olmalıdır. Bundan başqa, sənaye 

müəssisələrinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün özəl investisiyaların və dövlət ilə özəl 

sektorun əməkdaşlığının təşviq olunması da unudulmamalıdır. Yüksək sənayeyə sahib 

ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, vergi güzəştləri və tətillərdən istehsalat 
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fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün kifayət qədər geniş istifadə etmişdirlər. Ölkəmizdə elmi 

və elmi-texniki fəaliyyətlərin dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi baza, proqram 

məqsədli və qrant kimi də həyata keçirilir. Sənaye innovasiyalarının layihə, qrant və 

proqramlar əsasında formalaşdırılması müqavilə şərtlərinə əsasən tənzimlənir ki, həmən 

şərtlər də ciddi şəkildə nəzərət altında reallaşdırılmalıdır [2, s.39-44]. 

 

2. Sənaye parklarının innovativ idarə edilməsinin hüquqi mexanizmləri  

Dövlət və özəl müəssisələrdə idarəetmə metodologiyası tətqiq edilərkən istər hüquqi 

istərsə də iqtisadi aspektlər nəzərdən qaçmamalıdır. Ona görə ki, sənaye qurumları strategiya 

hazırladıqlarında dövlətin hüquqi vasitələr ilə tənzimləmə siyasətini nəzərdə tutmalıdırlar.  

Azərbaycan sənaye parklarının innovativ inkişafı üçün dövlət tərəfindən reallaşdırılmış 

müxtəlif hüquqi əsaslı tədbirləri sadalamaq olar. Belə ki, antiinhisar haqqında, haqsız rəqabət 

haqqında, sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında və digər bu kimi normativ aktlar ölkəmizdə 

sənayenin innovativ inkişafı üçün dövlət tənzimlənməsinin hüquqi bazasını formalaşdırır. 

Sənaye parklarındakı müəssisələr də fəaliyyət göstərərkən bu qanunvericilik tənzimləmələrinə 

əsasən hərəkət edirlər. Başqa bir nüans isə özəlləşdirmə məsələsidir ki, bununla əlaqədar 

dövlət proqramları qəbul olunmuşdur və dövlət mülkiyyətinin vətəndaşlar daxilində 

bölünməsinə şərait yaranmışdır. Özəlləşdirmə prosesində əsas hədəf rəqabətli mühitin 

yaranması, effektivliyin yüksəldilməsi və xüsusi mülkiyyətçilərin say artımıdır. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 16 senyabr 2005-ci il N:1008 sayılı sərəncamı 

ilə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır ki, dövlətə məxsus 

obyektlər özəlləşdirilərkən şəffaflıq tam təmin olunsun. 

Cənab Prezident İlham Əliyev 25 oktyabr 2007-ci il tarixində N:2458 saylı 

“Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin “bir pəncərə’” prinsipi üzrə təşkilinin 

təmin edilməsi tədbirləri haqqında” sərəncamı da vermişdir. Burada məqsəd sahibkarlığın 

inkişafının sürətləndirilməsi və istehsalat fəaliyyətinə başlama prosedurlarının 

sadələşdirilməsidir. 

Sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafının dəstəklənməsində regionların sosial 

iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının da önəmli rolu olmuşdur. Regionların sosial-

iqtisadi inkişafına dair 2004-2008, 2008-2014 və 2014-2018-ci illər üzrə dövlət proqramları 

irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin icrası və bunun nəticəsində əhalinin rifahının 

yüksəldilməsi və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı enməsində müstəsna rol oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq 

edilməsi haqqında 29 yanvar 2019-cu il N:500 sərəncamını son illərdə regional inkişaf ilə 

əlaqədar qəbul olunmuş ən önəmli vasitə saymaq olar. Digər bir məsələ isə, respublikamızın 

müxtəlif regionlarında yerləşən az gəlirli istehsalat müəssisələrində yenidənqurma 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, və özəlləşdirilmə prosesinin genişləndirilməsidir. Əlavə 
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olaraq, vergi dərəcələrində müəyyən azalmalar, regionlardakı sahibkarlıq subyektləri üçün 

informasiya təminatı və konsaltinq xidmətləriylə bağlı dövlət yardımlarının həyata 

keçirilməsi, gənclər üçün təlim kurslarının keçirilməsi və güzəştli kreditlərin verilməsi də 

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”nda qeyd olunmuşdur [9, s.7-21]. 

Sənaye parklarındakı müəssisələrdə hazırlanmış məhsulların beynəlxalq bazarlarda 

rəqabətli  satışını reallaşdırmaq üçün ölkəmizin digər dövlətlər ilə ikitərəfli Azad Ticarət 

Sazişlərinin qeyd etmək lazımdır. Belə ikitərəfli sazişlər Rusiya, Ukrayna, Belarus, 

Qazaxıstan və digər MDB ölkələri ilə mövcuddur və qarşılıqlı ticarətdə bir çox üstünlüklər 

yaradır. 

Azərbaycan Respublikası prezidentin 2011-ci il 21 dekabr tarixində “Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkının yaradılması” haqqında fərman imzalamışdır. Eləcə də, 2011-ci il 28 dekabr 

tarixli 1947 nömrəli sərəncamı ilə Bakı şəhərində “Balaxanı sənaye parkı”, 26 fevral 2015-ci 

il tarixli 1077 nömrəli sərəncamı ilə “Mingəçevir sənaye parkı”, 3 iyun 2015-ci il 1255 

nömrəli sərəncam ilə “Qaradağ sənaye parkı”, 14 sentyabr 2016-cı il 2336 nömrəli sərəncam 

ilə “Pirallahi Sənaye Parkı” yaradılmışdır. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

tərəfindən “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsi haqqında” 18 aprel 

2014-cü il 396 nömrəli, 25 yanvar 2017-ci il tarixli 2625 nömrəli, 6 sentyabr 2017-ci il tarixli 

3215 nömrəli, 6 iyul 2018-ci il 293 nömrəli və “Mingəçevir Sənaye Parkının ərazisinin 

genişləndirilməsi haqqında” 30 iyul tarixli 366 nömrəli sərəncamları da verilmişdir. “Sənaye 

parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”-də bildirilir ki, idarəedici təşkilat sənaye parkının 

ərazisində tikintiyə və obyektin istismarına icazənin alınması üçün sənaye parkı rezidentinin 

adından təmsilçilik (“bir pəncərə”) vəzifəsini yerinə yetirir. 

 “Azərbaycan Respublikasinin milli iqtisadiyyatının perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi” ölkəmizdə sənayenin dirçəlməsi üçün imkanlar yaradan digər vacib sənəddir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Milli iqtisadiyyatın sahələri və 

əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təstiqi və bununla əlaqədar 

məsələlər haqqda “2016-ci il 16 mart tarixli 1897 nömrəli” Sərəncamına müvafiq olaraq 12 

strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Bu xəritə əsasən 3 hissəyə bölünmüşdür: 

 2020-ci ilə qədər olan dövr strateji baxış; 

 2025-ci ilədək olan dövr uzunmüddətli baxış;  

 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış.  

Bütün bu məsələləri qeyd edərkən,  2016-cı ildə qəbul olunmuş “Elm haqqında” qanun 

da unutmaq olmaz. Bu qanun ölkəmizdə elmi və innovasiya imkanlarının gücləndirilməsinin 

və elmi-pedaqoji fəaliyyətlərin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. İndiki dövrdə sənaye 

sektorunda innovasiyaların maliyyələşdirilməsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Elmin İnkişafı Fondu, İnformasiya Texnologiyaların İnkişafı Dövlət Fondu, 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və qurumlar vacib rol oynamaqdadırlar. 
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İnnovasiyalı fəaliyyət sferasının dəstəklənməsinə elmi tətqiqatların səmərəli bir 

şəkildə koordinasiya olunması və davamlı inkişafının dəstəklənməsi vacib faktorlardandır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəznindəki müxtəlif institutlarda reallaşdırılan elmi 

araşdırmalara da maliyə vəsaitlərinin cəlb olunması məqsədilə müəyyən təşkilatlar ilə 

yaxından əməkdaşlıq edilir [1, s.12-33]. 

Sənaye parklarına gəldikdə isə rezidentlər 10 illik bir dövr ərzində əmlak, torpaq və 

mənfəət vergisindən azad olunmuşlar. Bundan başqa istehsalat prosesi zamanı istifadəsi 

planlaşdırılan və ölkəyə idxal olunmuş texnika avadanlıqlar əlavə dəyər vergisindən 10 il və  

gömrük rüsumlarından 7 il müddətinə azad olunmuşdur. Bu vergi imtiyazları rezidentlər 

sənaye parklarında qeydiyyata alındığı tarixdən hesablanır. Sənaye parklarında yalnız torpaq 

sahələri uzun müddətli icarəyə verilmişdir, lakin idxal ilə gətirilmiş xammal üçün hər hansı 

bir imtiyaz tətbiq olunmamışdır. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 106-cı 

maddəsində qeyd olunmuşdur ki, sənaye parklarındakı rezidentlər qeydiyyata alındıqları 

zamandan başlayaraq 10 illik dövr ərzində parkdakı fəaliyyətlərindən qazandıqları mənfəətə 

görə vergidən azad olunmuşlar. Həmən məcəllənin 199-cu maddəsində göstərilmişdir ki, 

rezidentlər qeydiyyata götürüldükləri dövrdən başlayaraq 10 il ərzində sənaye parkındakı 

əmlaklarına görə əmlak vergisi ödəmirlər. Vergi Məcəlləsinin 207-ci maddəsinə əsasən isə 

sənaye parkları rezidentləri qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən etibarən istifadə etdikləri 

torpaqlara görə 10 il ərzində torpaq vergisindən azaddırlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinin 164-cü maddəsinə əsasən sənaye parklarında istehsalat müəssisələrinin tikintisi 

və elmi-tədqiqat işlərinin görülməsi və istehsalat prosesində istifadəsi nəzərdə tutulmuş 

texniki avadanlıqlar sənaye parkında qeydiyyata düşdükləri tarixdən etibarən 10 il müddətinə 

ƏDV-dən azad edilir [3, s.197-199]. Azərbaycan Respublikasının Gömrük tarifi haqqında 

Qanunun 20-ci maddəsində qeyd olunmuşdur ki, sənaye parklarında istehsal sahələrinin 

tikintisi, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi və istehsalat məqsədiylə 

idxal olunmuş texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular 7 il müddətinə gömrük 

rüsumlarından azad edilir [4, s.13-15]. 

 

3. Sənaye parklarının innovativ idarəedilməsinin iqtisadi mexanizmləri  

2009-cü il 14 aprel tarixli “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” qanun iqtisadi zonaların 

formalaşdırılması ilə əlaqədar hüquqi və iqtisadi münasibətləri tənzimləyir. Bu qanunda qeyd 

olunmuşdur ki, xüsusi iqtisadi zonanın administrasiyası aşağıdakı qeyd olunan funksiyaları 

reallaşdırır:  

 xüsusi iqtisadi zonanın ərazisində yerləşən dövlət mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin 

rezidentlərə icarəyə verilməsi; 

 Rezidentlərin reyestrinin aparılması və xüsusi iqtisadi zonanın qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin verilməsi; 
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 xüsusi iqtisadi zonanın müvafiq regional infrastruktur, nəqliyyat və kommunikasiya 

xətləri ilə təminatı üçün müvafiq dövlət qurumları ilə fəaliyyətinin qurulması; 

 xüsusi iqtisadi zona rezidentlərinin fəaliyyəti haqqında hesabatlara nəzarət və fəaliyyət 

monitorinqinin reallaşdırılması [10, s.3-8]. 

Ölkə miqyasında sənaye parklarının inkişafı və innovasiyalar ilə təmin olunma 

“Azərbaycan – 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında da əks olunmuşdur. Bu 

konsepsiyanın başlıca hədəfi mövcus resurslardan maksimal istifadə etməklə davamlı iqtisadi 

inkişaf və yüksək sosial rifahın yaradılmasıdır. Digər bir vacib tədbir də sənayenin inkişafına 

dair 2015-2020-ci illər üçün dövlət proqramıdır. Həmən dövlət proqramının məqsədləri isə 

bunlardır: 

 Ölkəmizin sənaye strukturunda müasirləşmə; 

 Qeyri-neft sektorunda ixracayönümlü istehsalın gücləndirilməsi; 

 Effektiv enerji tədarükü ilə rəqabət qabiliyyətli istehsal müəssisələrinin artırılması; 

 İnnovativ və yüksək elmtutumlu istehsal sahələrinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi; 

 Müasir sənayeyə uyğun yüksək ixtisaslı texniki kadrların hazırlanmasına kömək [11, 

s.4-15]. 

Sənaye parklarında innovasiyalı inkişafa yeni investitsiyaların cəlb edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu da önəmli rol oynayır.       

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətdə olan sənaye parklarının idarəçiliyi 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeçiliyindəki “Sumqayıt Kimya Sənaye 

Parkı” MMC-ə məxsusdur. Bu MMC-nin tabeçiliyinə aşağıdakı sənaye parkları daxildir:  

 Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı; 

 Mingəçevir Sənaye Parkı; 

 Qaradağ Sənaye Parkı; 

 Pirallahı Sənaye Parkı [6, s.1]. 

            Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2011-ci il 21 dekabr 

tarixli 548 nömrəli Fərmanı ilə “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC, 26 fevral 2015-ci il 

tarixli 1077 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Sənaye Parkı, 3 iyun 2015-ci il tarixli 1255 

nömrəli Sərəncamı ilə Qaradağ Sənaye Parkı və 14 sentyabr 2016-cı il tarixli 2336 nömrəli 

Sərəncamı ilə Pirallahı Sənaye Parkının əsası qoyulmuşdur. Ölkəmizin sənaye parklarında 

müasir və kompleks infrastruktur təchizatı residentlərə “birbaşa qoşulma” prinsipi ilə təqdim 

olunur. Ölkəmizin sənaye parklarında elektrik xəttləri, kanalizasiya xətləri, kimyəvi tullantı, 

içməli və texniki su təchizatı şəbəkələri, təbii qaz təchizatı xətti, fiberoptik kabel xətti 

rezidentlərin istifadəsinə öncədən hazırlanıb istifadəyə verilir. Bununla da, sənaye parklarında 

birbaşa dövlət maliyyəsiylə müasir infrastruktur yaradılaraq rezidentlərin istifadəsinə verilir. 

[7, s.1]. 

         Ölkəmizin ən önəmli sənaye şəhərlərindən biri olan Sumqayıtda illik təqribən 2 milyard 

manatlıq məhsul istehsal olunur. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında istehsalı nəzərdə tutulmuş 

sahələr aşağıda göstərilmişdir:  
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 Kimya sənayesi məhsulları;  

 Maşınqayırma, dəzgah və alətqayırma, avtomobilqayırma, kənd təsərrüfatı üçün; 

Еexnika məhsulları;  

 Metallurgiya sənayesi məhsulları; 

 Tikinti-inşaat materialları; 

 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları məhsulları; 

 Yüngül sənaye məhsulları; 

 Qablaşdırma sənayesi məhsulları   [5, s.1-4]. 

         Ölkəmizdə Sumqayıtdan sonra tarix olaraq 2-ci təsis edilmiş Mingəçevir Sənaye 

Parkında tekstil məhsulları istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Digər önəmli sənaye parkı olan 

Qaradağ Sənaye Parkı Bakı Beynəlxalq Limandan 64 km məsafədə yerləşir və gəmi istehsalı 

və təmiri üzrə ixtisaslaşmışdır. Ölkəmizdə ən son əsası qoyulmuş sənaye parkı olan Pirallahı 

Sənaye Parkı isə dərman vasitələrinin istehsalı və əhalinin əczaçılıq ləvazümatlarına 

tələbatının yerli istehsalat hesabına ödənilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Aşağıdakı cədvəldə 

sənaye parkları ilə bağlı dəqiq rəqəmlər verilmişdir [8, s.1]. 

 

Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasındakı sənaye parkları 

 

  

Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkı 

Pirallahı Sənaye 

Parkı 

Qaradağ 

Sənaye Parkı 

Mingəçevir 

Sənaye Parkı 

Qoyulmuş ümumi investitsiya 2.1 milyard $ 100 milyon $ 548 milyon $ 85 milyon $ 

Ortalama işçi sayı 10000 350 2000 750 

Rezidentlərin sayı 23 5 1 1 

Ərazi 508.14 ha 30 ha 72 ha 14.8 ha 

Əsası qoyulub 
Prezidentin 548 

sayılı 21.12.2011 

sərəncamı ilə 

Prezidentin 2336 

sayılı  14.09. 2016 

sərəncamı ilə 

Prezidentin 

1255 sayılı 

03.08. 2015 

sərəncamı ilə 

Prezidentin 1077 

sayılı 26.02.2015 

sərəncamı ilə 

 

Azərbaycan Respublikasında sənaye parklarının fəaliyyətinin daha da inkişaf 

etdirilməsi və idxal-ixrac əməliyyatlarının sadələşdirilməsi üçün gömrükdə tətbiq olunan 

“yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin əhəmiyyəti böyükdür. Sənaye parkları rezidentlərinin 

toplam illik ixrac imkanları 2 milyon tonu keçəcəkdir ki, bu da sadələşdirilmiş gömrük 

buraxılış sistemindən istifadəni labüd etməkdədir. “Yaşıl dəhliz” sisteminin tətbiqi sənaye 

parkları rezidentlərinə müəyyən üstünlüklər yaratmaqdadır: 

 Sərhəd buraxılış məntəqələrində sadələşdirilmiş keçid;  

 Gömrük xidmətlərindən istifadə zamanı prioritetlik;  

 Fiziki yoxlamaların minimum tətbiqi; 

 İş yerindən və vaxtından kənar gömrük rəsmiləşdirilmələrinin yerinə yetirilməsi;  
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 Müxtəlif xarici ticarət ilə əlaqədar təlimlərdə iştirak imkanları; 

 İdxal məhsulların gömrüyə gətirilmədən birbaşa sənaye parkı rezidentinin anbarına 

gətirilib boşaldılması;  

 Rezidentlərin ixrac məhsullarının gömrük məntəqəsindən keçmədən birbaşa öz 

anbarlarından reallaşdıırlması.             

Nəticə.  Rəqabətə davamlı, üstün keyfiyyətli və ixrac yönlü məhsul və xidmətlərin 

istehsal edilməsi respublikamızda iqtisadi inkişaf üçün əsas prioritetlərdəndir. Bu məsələ ilə 

əlaqədar dövlət siyasəti də sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması və sahibkarlığa dövlət 

dəstəyinin gücləndirilməsindən ibarətdir. Bütün bu hədəflər isə regionlarda şəxsi bizneslə 

məşğul olan şəxslərin maliyyə təminatına kömək göstərilməsi, qeyri-neft sənayesində ənənəvi 

istehsalat sektorlarının dirçəldilməsi, özəlləşdirmə prosesinin səmərəli bir formada 

reallaşdırılması, mövcud sənaye müəssisələrində istehsalat xəttlərinin texnoloji baxımından 

yeniləndirilməsi və müəssisələrin yüksək ixtisaslı kadrlarla təminatına dəstək verilməsi ilə 

yerinə yetirilə bilər. 
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