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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın qida sənayesində innovasiya fəaliyyətinin 

müasir vəziyyəti təhlil edilmiş, bu sahənin inkişaf yollarının axtarılması 

kontekstində innovasiyalardan səmərəli istifadə edilməsi və innovasiya 

fəaliyyətinin inkişafı problemləri açıqlanmışdır. Müəllif tərəfindən qida 

sənayesi müəssisələrində innovasiyaların təsnifatı, eləcə də, innovasiya 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mexanizmi təklif edilmişdir. 

 

Açar sözlər: innovasiya, innovasiya fəaliyyəti, innovasiyalı inkişaf amilləri, 

inkişaf istiqamətləri, qida sənayesi. 
      

THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

FOOD INDUSTRY IN AZERBAIJAN: 

OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS  
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Abstract. The paper analyzes the current state of 

innovation activity in the food industry of 

Azerbaijan, the problems of effective use of 

innovation and the development of innovation 

activity in the context of searching for this 

industry. It is proposed to classify innovations in 

the food industry, as well as a mechanism for 

improving innovation activity. 
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Резюме. В статье анализируется современное 

состояние инновационной деятельности в пи-

щевой промышленности Азербайджана, проб-

лемы эффективного использования инноваций 

и развития инновационной деятельности в 

контексте поиска путей развития этой отрасли. 

Предложена классификация инноваций в пище-

вой промышленности, а также механизм совер-

шенствования инновационной деятельности. 

Ключевые слова: Инновация, инновационная 

активность, факторы инновационного развития, 

направления развития, пищевая промыш-

ленность 

 

 

1. Giriş 

Son illərdə Azərbaycanın sənaye sektorunun iqtisadi vəziyyəti heç də birmənalı 

qiymətləndirilmir. Bir tərəfdən, milli iqtisadiyyatın bu sektorunun inkişafında keyfiyyətcə 

yeni sıçrayış təmin edilmiş, o daha səmərəli inkişaf modelinə keçmişdir. Bununla yanaşı, 

azərbaycanlı əmtəə istehsalçıları bir sıra xarici şərtlər və məhdudiyyətlərin güclü təzyiqi 

şəraitində hərəkət etmək məcburiyyətində qalırlar. Sənaye sahəsinin inkişafının qarşısını alan 

ən mühüm maneə kimi dünya bazarında yerli istehsalçıların təklif etdiyi məhsulların 

rəqabətqabiliyyəti səviyyəsinin kifayət qədər olmaması çıxış edir. Belə vəziyyətdə ölkənin 
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sənaye sektorunun uğurlu inkişafını təmin etmək yalnız innovasiyalı inkişaf modelinə keçid 

və müəssisələrin yüksək innovasiyalı aktivliyinin təmin edilməsi şəraitində mümkündür.  

 

2. Qida müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətinin konseptual əsasları 

İqtisadi kateqoriya kimi, "innovasiya" anlayışı ilk dəfə avstriyalı iqtisadçı Yozef 

Şumpeter tərəfindən istifadə edilmişdir. O, bu anlayışı, yeni növ istehlak mallarının, yeni 

istehsal və nəqliyyat vasitələrinin, yeni bazarların və sənayedə yeni təşkilatçılıq formalarının 

tətbiqi və istifadəsi məqsədi ilə edilən dəyişiklik kimi başa düşürdü [5, s.144]. Hal-hazırda 

tədqiqatçılar tərəfindən "innovasiya" termininə vahid və yekdilliklə  qəbul edilən anlayış kimi 

baxılmır. Bu anlayışın mahiyyətinin açıqlanmasına mövcud olan yanaşmaların təhlili göstərir 

ki, onlar, innovasiyanı - keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və ya dəyişilmə əsasında istehsal və 

mübadilənin texnoloji və təşkilati proseslərinin səmərəliliyini maksimallaşdıran hər hansı bir 

hərəkət kimi qiymətləndirirlər. 

Azərbaycanın cari sosial-siyasi və iqtisadi inkişaf səviyyəsi, bazar transformasiyasının 

mövcud mexanizmlərinin mürəkkəbliyi və ziddiyyətliliyi iqtisadiyyatın real sektorunun 

inkişafı sahəsində ölkənin elmi-texniki və sənaye potensialının maksimal surətdə tam 

reallaşdırılması və ona innovasiya xarakteri verilməsi məsələsini qaldırırlar [4, s.225]. 

Bu problemin həllinin aktuallığı və strateji zərurəti, fəaliyyətin səmərəliliyinin və 

innovasiyalılığının artırılması nəinki bütövlükdə yerli sənaye müəssisələri, həmçinin qida 

sənayesi müəssisələri üçün də prioritet addımdır.  

 

3. Azərbaycanın qida sənayesində innovasiya fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi 

Qida sənayesi ölkənin sənaye kompleksinin strukturunda aparıcı yerlərdən birini 

tutaraq, özündə xeyli ixtisaslaşdırılmış sahə, yarımsahə və ayrı-ayrı istehsal sahələrini 

birləşdirir. Qida sənayesi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çıxış edərək, lazımi 

keyfiyyət, tərkib və quruluşda olan ərzaq məhsullarının sabit və fasiləsiz tədarükünü təmin 

edir [1, s.122]. Bu sahənin müəssisələri xammalın hərəkəti yolunda istehsal zəncirini 

tamamlayaraq, kənd təsərrüfatı məhsullarını son məhsula çevirir və sənaye üçün xammal 

halına gətirirlər. 

Cədvəl 1-də 2014-2018-ci illərdə Azərbaycanın qida sənayesinin vəziyyətini və 

inkişafını xarakterizə edən ətraflı məlumatlar göstərilmişdir. 

            Cədvəldən göründüyü kimi, sahə üzrə innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən 

təşkilatların xüsusi çəkisi, tədqiqat ilində az dəyişmiş və 2018-ci ildə 12,5% təşkil etmişdir. 

Eyni zamanda, göndərilən innovasiyalı məhsulun həcmi daha yüksək templərlə artmış (1,53 

dəfə) və 180,3 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da göndərilən malların (yerinə yetirilən 

işlərin, xidmətlərin) ümumi həcminin 5%-ni təşkil edir.  
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Cədvəl 1. 2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının qida sənayesi müəssisələrinin innovasiya 

aktivliyinin dinamikası 

 

Göstəricinin adı 

  

İllər 2018-ci ilə görə 

dəyişmişdir (+/–) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2017 

Hesabat ilində 

innovasiyaları həyata 

keçirən təşkilatların 

xüsusi çəkisi, % 

11,6 11,8 11,9 11,0 12,5 0,9 1,5 

Öz istehsalı olan 

innovasiyalı malların 

göndərilməsi, öz 

qüvvəsi ilə 

innovasiyalı işlərin 

və xidmətlərin yerinə 

yetirilməsi, mln. 

manat  

117,8 116,2 113,2 127,8 180,3 62,5 52,5 

Göndərilən malların 

ümumi həcmində 

innovasiyalı 

malların, işlərin və 

xidmətlərin  

(yerinə yetirilən 

işlərin, xidmətlərin) 

xüsusi çəkisi, %  

 

4,9 

 

 

 

  

4,1 3,9 3,9 5,0 0,1 1,1 

 

Qida sektorunda innovasiyalar - təsərrüfat təcrübəsində yeni, yaxşılaşdırılmış qida 

məhsulları, yeni texnologiyalar, yeni təşkilatçılıq və idarəetmə formaları, kadr potensialının 

idarə edilməsi və sosial xidmətlərin formalaşmasına yeni yanaşmalar şəklində işləmələrin və 

tədqiqatların nəticələri kimi təzahür edirlər. Sənaye kompleksi müəssisələri üçün müxtəlif 

təsnifati yanaşmalar mövcuddur. İnnovasiyaların ümumi həcmindən texnoloji, təşkilati, 

marketinq və ekoloji innovasiya tiplərini ayırmaq lazımdır (cədvəl 2). 

Emal müəssisələri üçün, ərzaq (prinsip etibarilə yeni xarakteristikalara malik yeni və 

ya təkmilləşdirilmiş məhsullar şəklində satılan) və proses (texniki cəhətdən yeni və ya 

təkmilləşdirilmiş istehsal metodu şəklində reallaşdırılan) innovasiyalarına bölünən texnoloji 

innovasiyalar daha önəmlidir [2, s.207]. 

Məhsul innovasiyaları kütləvi istehsala yararlı olan ekoloji cəhətdən təhlükəsiz 

məhsulların yaradılmasını və istehsalını, əhalinin xüsusi qrupları üçün nəzərdə tutulan 

məhsulların, uşaq qidalarının hazırlanmasını və istehsalını nəzərdə tuturlar. Proses 

innovasiyaları, resurslara qənaət edən texnologiyalar, istehsal dövrünün müddətini azaltmaq 

üçün texnoloji proseslərin, qablaşdırma və daşınma metodlarının təkmilləşdirilməsidir.   

Təşkilati innovasiyaların əsas məqsədi - təsərrüfat-istehsalat əlaqələrinin keyfiyyətinin 

artırılması üçün şəraitin yaradılması, əməyin təşkilinin yeni formalarının aprobasiyası, 

müəssisə əməkdaşlarının potensialının reallaşmasıdır.   
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Cədvəl 2.  Qida sahəsi müəssisələrinin əsas tiplərinin xarakteristikası 

 

İnnovasiyanın növü Xarakteristikası 

Texnoloji innovasiyalar Yeni və ya xüsusiyyətləri əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdırılmış əmtəənin və ya 

xidmətin tətbiqi. Yeni və ya əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşdırılmış istehsal üsulunun 

tətbiqi 

Təşkilati innovasiyalar Əməyin və istehsalın təşkilinin yeni forma və 

metodlarının tətbiqi 

Marketinq innovasiyaları Dizayn və ya qablaşdırmada, bazarda 

hərəkətetmədə, satış siyasətində və qiymətin 

əmələgəlməsi metodlarında yeni və ya 

yaxşılaşdırılımış marketinq konsepsiyası və 

strategiyalarının tətbiqi 

Ekoloji innovasiyalar Ətraf mühitə neqativ təsirin qarşısının 

alınması və ya yaxşılaşdırma məqsədi ilə 

istehsal prosesində və təşkilati strukturda 

aparılan dəyişikliklər 

 

Yerli qida istehsalı praktikasında, təşkilati innovasiyaların tərkibinə - məhsulun 

keyfiyyətinə yeni nəzarət və qiymətləndirmə sistemlərinin formalaşdırılması, məhsulun 

sertifikatlaşdırılmasına yeni yanaşmaların tətbiqi, insan kapitalının səviyyəsinin artırılması 

daxildir. 

Marketinq innovasiyaları - hər şeydən əvvəl, satış bazarlarının öyrənilməsi və yeni 

istehlakçıların axtarışı, bazarda rəqib qüvvələrin vəziyyəti haqqında informasiyanın axtarışı 

və şərhi, malların (xidmətlərin) təşviqi və satışı üçün yeni sxem və texnologiyaların tətbiqi, 

təkmilləşdirilmiş qiymət strategiyalarının işlənib hazırlanmasıdır.   

Ekoloji innovasiyalar qida sektorunda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə 

müxtəlif metodlarla əlaqəli yenilikləri əhatə edir. 

Əmtəə bazarlarında sahənin ümumi rəqabətqabiliyyəti səviyyəsi, əsasən, ölkənin qida 

sənayesi strukturunda innovasiya cəhətdən aktiv olan müəssisələrin xüsusi çəkisi ilə müəyyən 

edilir (şəkil 1). 

Təhlil etdiyimiz dövrdə, texnoloji innovasiyaları tətbiq edən müəssisələrin xüsusi 

çəkisinin daha yüksək olması nəzərə çarpır. Müasir dövrdə ərzaq və proses innovasiyalarına 

daha çox ehtiyac duyulur, çünki məhz onlar sahə məhsulunun ilkin rəqabətqabiliyyətini 

müəyyən edirlər. Təcrübədə, təşkilati və marketinq innovasiyalarının tətbiqi zaman 

çərçivəsində daha çox balanslaşdırılmışdır və kifayət qədər yumşaq xarakterə malikdir ki, bu 

da, onlardan istifadənin kifayət qədər aktiv olmaması ilə izah edilir. Tədqiqat dövründə 

ekoloji innovasiyaları tətbiq edən təşkilatların xüsusi çəkisi bir neçə dəfə azalmış və 2018-ci 

ildə 1,7% təşkil etmişdir. Müəssisələr üçün innovasiyaların əlçatanlığı, onların tətbiqi və 
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onlardan istifadənin səmərəliliyi müxtəlif şərtlərlə müəyyən edilir. Cədvəl 3-də, qida 

sənayesinin innovasiyalı inkişafını müəyyən edən əsas amillər qrupu göstərilmişdir. 

 
Şəkil 1. 2014-2018-ci illərdə innovasiyaları tətbiq edən qida sənayesi müəssisələrinin 

 xüsusi çəkisinin dinamikası 

 

Cədvəl 3. Qida sənayesi müəssisələrinin innovasiya aktivliyinə təsir edən amillər 

 

Amilin adı Amillər qrupu 

Maliyyə-iqtisadi şərtlər ölkənin vergitutma sisteminin xüsusiyyətləri; 

 -xarici investisiyaların həcmi; 

 bank faiz dərəcəsinin səviyyəsi və borc 

kapitalının cəlb edilmə imkanları; 

 inflyasiya tempi; 

 məsrəflərə nəzarət və onların azaldılması 

imkanları; 

 müəssisələrin fəaliyyətinin maliyyə 

planlaşdırması və büdcələnməsi imkanları 

Dövlətin iştirakı sahə üzrə dövlət dəstəyinin səviyyəsi; 

 sahə müəssisələrinin fəaliyyəti üzərində 

dövlət nəzarətinin dərəcəsi; 

 dövlət istehsal sifarişlərinin həcmi 

Elmi-texniki şərtlər sahəvi elmi-texniki idarələrin sayı; 

 elmi fəaliyyətin dövlət dəstəyinin dərəcəsi; 

 qida sənayesi üçün kadr hazırlanması üzrə ali 

və orta təhsil müəssisələrinin sayı 

Kadr potensialı idarəetmə heyətinin hazırlıq keyfiyyəti və 

ixtisaslaşma səviyyəsi; 

 müəssisə işçilərinin motivasiya və 

stimullaşdırma səviyyəsi; 

 müəssisə işçilərinin əmək haqqlarının həcmi 

İstehsal şərtləri  xammalın dəyəri və onun bazarda əlçatan olması; 

 istehsal gücündən istifadə səviyyəsi; 

 keyfiyyətə nəzarət sistemi və onun 

səmərəliliyi; 

  müəssisənin şəxsi innovasiya işləmələrinin 

mövcud olması 
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4. Qida müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

Tədqiqatın əvvəlində apardığımız qida sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin təhlili 

innovasiya aktivliyinin zəif olmasını göstərmişdir.  Bu, müəssisələrdə investisiyaları  cəlb 

etmək istiqamətində işlərin aparılmaması və banklar tərəfindən innovasiyalı sahibkarlığın 

dəstəklənməməsi səbəbindən baş verir. Qida sənayesinin innovasiyalı inkişafının səviyyəsini 

müəyyən edən bir sıra problem və çoxlu sayda amil var. Bütün bunlar qida sənayesi 

müəssisələrində innovasiya prosesi iştirakçılarının birgə fəaliyyəti sisteminin səmərəli işinin 

formalaşması vəzifəsini aktuallaşdırır (şəkil 2). 

 

 
Şəkil 2.  Qida sənayesində innovasiya prosesi iştirakçılarının əlaqə sxemi 

 

Ölkə sənayesinin qida sektorunda innovasiyaların tətbiqi və istifadəsində əsas məqsəd 

-  sahənin iqtisadi xarakteristikalarının gücləndirilməsi və artırılmasında əsas amil olan əmək 

məhsuldarlığının daima artmasının təmin edilməsindən ibarət olmalıdır [3, s.178]. 

 Dövlət institutları və əmtəə istehsalçıları arasında səmərəli fəaliyyət göstərən əlaqə 

mexanizmi olmadan, keyfiyyətli innovasiya məhsulu əldə etmək mümkün deyil. Dövlət, öz 

funksiyalarını reallaşdırarkən, sahə müəssisələrinin innovasiya potensialı üçün platforma 

Ticarət təşkilatları

Qida sənayesi müəssisələri                

Təhsil müəssisələri

Kənd təsərrüfatı                          Nəzarət orqanları                                 Elmi təşkilatlar
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(əsas) yaradır. Eyni zamanda, istehsal amillərindən istifadə edərək, istehsalçılar bazarda 

müvafiq əmtəə təkliflərini yaradırlar. 

Nəticə.  Dövlətin strateji vəzifəsi - qida sənayesinin tərkib hissəsi olan bütün 

qurumların innovasiya tələbatlarının proqnozunu tərtib etmək, problem və vəzifələri 

identifikasiya etmək, innovasiyaların tərtib edilməsinə təkan verən və yaxud mane olan 

amilləri müəyyən etmək, eləcə də innovasiya fəaliyyətinin inkişaf sistemini 

formalaşdırmaqdır.  

Strateji kontekstdə, qida sənayesində innovasiya fəaliyyətinin işlək və səmərəli 

sisteminin formalaşdırılmasında dövlətin ən vacib vəzifəsi - innovasiya aktivliyinin prioritet 

istiqamətlərinin göstərilməsi, reallaşdırılan innovasiya layihələrinin müəyyən edilməsi və bu 

layihələrdə elm və təhsil müəssisələrinin iştirak edə bilməsinin müəyyən edilməsi, onlara cəlb 

olunan müəssisələrin tərkibinin müəyyən edilməsi, reallaşdırılan innovasiyaların qarşılıqlı 

əlaqəsi və onların sahənin səmərəli olmasına təsirinin üzə çıxarılmasıdır.  

 Sahə üzrə innovasiyalı əlaqələr sisteminin regional formalaşma səviyyəsi də böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu halda, regionun məhsuldar qüvvələrindən və mövcud ərazi-təsərrüfat 

əlaqələrinin təkmilləşdirilməsindən səmərəli istifadə üçün təməl yaradan müxtəlif stimullar 

aktiv şəkildə fəal iştirak edə bilərlər. 

Müxtəlif tip innovasiyaların inteqrasiyası və regional səviyyədə onlardan istifadənin 

sürətləndirilməsi üçün, özünü tənzimləyən təşkilatlar formasında fəaliyyət göstərən və 

investorları, sənayenin nümayəndələrini, regional və bələdiyyə səviyyəsində dövlət 

orqanlarını, ictimai həmkarlar təşkilatlarını və regionun sakinlərini birləşdirən mərkəzlərin 

yaradılması məqsədəuyğundur. Belə mərkəzlərin yaradılmasında məqsəd - sahibkarlara 

məsləhətlərin verilməsi və informasiya dəstəyinin göstərilməsi, istehsal sferasının elm və 

təhsil strukturları ilə əlaqələrinin təmin edilməsi, innovasiya layihələrinin maliyyə 

problemlərinin həlli və vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarətin təmin edilməsi, innovasiya 

fəallığının stimullaşdırılması metodlarının işlənib hazırlanmasıdır. 

Sahəvi səviyyəyə - istehsal tsiklinin müxtəlif mərhələlərində innovasiyaların 

ardıcıllığının və onlar arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi, innovasiyaların formalaşması və 

istifadəsi prosesində müəssisələrin inteqrasiyası, innovasiya prosesi iştirakçılarının iqtisadi 

maraqları, innovasiyalardan istifadənin ekoloji və sosial nəticələri daxildir. 

İnnovasiya prosesi iştirakçılarının əlaqəsini göstərən bu sxemin reallaşdırılması qida 

müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin təşkilinin yeni səviyyəsinə keçməyə imkan verəcək. 

Son nəticədə, innovasiyaların yaradılması, tətbiqi, mənimsənilməsi, istehsalı, 

kommersiyalaşdırılması, habelə həmin proseslərin səmərəliliyinin təhlil edilməsi üzrə strateji 

yönümlü tədbirlər sistemi qurulmalıdır.  
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