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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Elmi işin məqsədi iqtisadiyyatın informasiya sektorunun təşkilati-iqtisadi 

xüsusiyyətlərini araşdırmaq və bu istiqamətdə olan innovasiyaları aşkar edərək onların əhəmiyyəti-

ni qiymətləndirməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodu: tədqiq olunan mövzuya konseptual yanaşmalar, həmçinin, iqtisadiyyatın in-

formasiya sektorunun iqtisadi inkişafda rolu və əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi, müxtəlif aspekt-

lərdən və mövqelərdən  məsələyə yanaşmaların ümumiləşməsi və dəyərləndirilməsi ilə bağlı təhlilli 

metodlardan istifadə olunur. 

Tədqiqatın nəticələri: iqtisadiyyatdakı tendensiyalar və ölkədə iqtisadiyyatın müasir inkişaf 

səviyyəsi nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın informasiya sektorunun təşkilatı-iqtisadi xüsusiyyətlərinin 

formalaşması və inkişaf etməsi üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Açar sözlər: informasiya sektoru, innovasiya infrastrukturu, informasiya xidmətləri biznesi, infor-

masiya resursları, elmi-texniki inkişaf. 
 

UOT: 33.2964 

JEL: L86 

 

Giriş 

İnformasiya və innovativ texnologiyalar 

milli iqtisadiyyatın bütün sahələrinə və inf-

rastrukturuna mühüm təsir göstərir. Həm-

çinin gələcək informasiya cəmiyyətinin ba-

zar mexanizminin fəaliyyətində bu 

cəmiyyəti sənaye dövrünün bazarlarından 

fərqləndirən yeni xüsusiyyətlər də meydana 

çıxır. Bütün dünyada olduğu kimi ölkəmiz-

də də iqtisadiyyatın məhz bu istiqaməti 

xüsusi nəzərə çarpır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə  yeni post-sənaye 

mərhələsinin əlamətləri artıq kifayət qədər 

aydın görünür. Bununla belə, müvafiq ədə-

biyyatda və Azərbaycan tədqiqatçılarının 

praktiki tədqiqatlarında informasiyanın mü-

asir cəmiyyətdə iqtisadi artımının ən mü-

hüm amilə çevrilməsinə baxmayaraq, bu 

yeni tendensiyalar hələ də geniş əksini tap-

mamışdır. Bu baxımdan, iqtisadiyyatın in-

formasiya sektorunun təşkilati-iqtisadi xüsu-

siyyətlərini araşdırmaq məqsədəuyğun he-

sab edilə bilər. 

İnnovasiyalı infrastruktur informasiya 

sektorunun əsası kimi 

Ənənəvi resursların xüsusiyyətlərinə 

oxşar bir sıra informasiya xüsusiyyətlərinin 

mövcudluğu bir çox iqtisadi göstəricilərin 

(qiymət, dəyər, xərclər, mənfəət və s.) infor-

masiya istehsalının təhlili zamanı istifadə 

olunmasına əsas vermişdir. İqtisadi resurs 

kimi (daima məhdud sayda olan) informasi-
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İqtisadiyyatın informasiya sektorunun 

təşkilati-iqtisadi xüsusiyyətləri A.R.Vəlibəyli, F. Ə. Məmmədov 

ya mübadilə üçün nəzərdə tutulub, bununla 

belə ona ödəniş qabiliyyətli tələb yaranır. 

Bazar mühitində, demək olar ki, bütün in-

formasiya növləri mövcuddur, lakin ən ak-

tual olanlar aşağıdakılardır: 

- kommersiya informasiyası – 

müəyyən məhsul və xidmətlərə tələb və 

təklif  nisbəti (marketinq informasiyası, təklif 

olunan məhsul və xidmətlər, onların key-

fiyyəti, rəqiblər, daxili bazarda rəqabət qabi-

liyyəti və s.) barədə məlumat məcmusudur; 

- maliyyə informasiyası – tərəf müqabil-

lərinin və rəqiblərin maliyyə dayanıqlığı, 

ödəniş və kredit qabiliyyəti barədə məlumat; 

- xarici iqtisadi informasiya – idxal-ixrac 

həcmləri, qiymətlər, keyfiyyət, xarici bazarda 

rəqabət qabiliyyəti, onun daxili bazara təsiri 

və s. barədə məlumat; 

- elmi-texniki informasiya – elm və 

texnika nailiyyətləri, ixtiralar, elmi tədqi-

qatlar və onların nəticələri, nou-haular, pa-

tentlər, lisenziyalar və s. barədə məlumat; 

- statistik informasiya - iqtisadiyyatda 

(əsasən milli təsərrüfat, sahə, bölgə səviy-

yəsində) kəmiyyət və keyfiyyət dəyişik-

liklərinin dinamikası barədə məlumat; 

- hüquqi informasiya – hüquq sistemi və 

mənbələri, hüquqi faktlar, hüquqi müna-

sibətlər, hüquq nizamı, hüquq pozuntuları 

və onlarla mübarizə barədə məlumat; 

- arayış-ensiklopedik informasiya – 

luğətlər, sorğu kitabçaları, ensiklopediyalar 

və s.; 

- küləvi informasiya – qəzetlər, jurnallar, 

radio, televiziya, kino, video və s. 

 İnformasiyanın əhəmiyyəti və faydalılığı 

istehlakçıya əlavə hərəkət sərbəstliyi vermə 

imkanından ibarətdir..  

İnformasiya mümkün alternativlər dəstini 

genişləndirir və onların nəticələrini düzgün 

qiymətləndirməyə kömək edir. İqtisadiyya-

tın informasiyalaşdırılması informasiyanın 

ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi 

resursa çevrilməsidir. Bu isə iqtisadi inkişaf, 

əmək məhsuldarlığının dəfələrlə artması, 

sosial və iqtisadi problemlərin həll olunması, 

yeni növ iqtisadi münasibətlərin təşəkkül 

tapması üçün prinsipial olaraq yeni imkanla-

rı təmin edən kompüterləşdirmə və telekom-

munikasiya əsasında baş verir. İnformasiya 

resursları informasiya emalı və ötürül-

məsinin texniki vasitələri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olaraq iqtisadiyyatın yeni sahəsini– 

informatika sənayesini  yaradıblar və 

ənənəvi istehsal sahələrinə (sənaye, nəqliy-

yat, rabitə, ticarət, maliyyə-kredit sistemi) 

inqilablaşdırıcı təsir göstərirlər.  

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, iqtisa-

diyyatın informasiya sektorunun təşkilatı 

amillərindən biri də - innovasiya infrastruk-

turudur. 

İnnovasiya proseslərinin idarə olunması 

mexanizmlərinin mənimsənilməsi üçün 

təsərrüfat, siyasi və bütünlükdə cəmiyyətin 

hər bir sahəsində köklü dəyişikliklər həyata 

keçirilməlidir. Müvafiq olaraq bütün innova-

siya infrastrukturunun formalaşması 

mexanizmi, mülkiyyət hüquqları və risklərin 

sığortası, intellektual innovasiya məhsulları 

da daxil olmaqla xidmətlərin kom-

mersiyalaşdırılmasına, milli innovasiya 

fəaliyyətinin maliyyə, informasiya və kadr-

larla dəstəklənməsinə ehtiyac vardır. 

İnnovasiya fəaliyyətinin inkişaf etməsi və 

stimullaşdırılmasının əsas istiqaməti elə bir 

innovasiya infrastrukturunun yaradılmasıdır 

ki, burada resursların, elmin, texnikanın , 

sahibkarlıq biznesinin inteqrasiyası baş verir.  

İnnovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyi in-

novasiya infrastrukturu ilə müəyyən olunur. 

Beləliklə, innovasiya infrastrukturu in-

novasiya iqtisadiyyatının, cəmiyyətin in-

novasiya potensialının əsasını təşkil edir. O, 

eyni zamanda innovasiya iqtisadiyyatının 

əsas aləti və mexanizmidir və ölkənin  inki-

şaf səviyyəsini yüksəldir.   
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Ölkə müəssisələri sosial iqtisadi  inkişafın  

müasir mərhələsində innovasiya fəaliyyətini 

həyata keçirərkən innovasiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi, yüksək ixtisaslı perso-

nal, keyfiyyətli və ucuz konsaltinq ilə təmin 

edilməsi, innovasiya məhsullarının beynəl-

xalq bazarlara təqdim edilməsi ilə bağlı 

problemlər ilə üzləşirlər.  

Səmərəli fəaliyyət göstərən innovasiya sis-

teminin formalaşması innovasiya tipli milli 

iqtisadiyyatın formalaşmasında mühüm 

addımlardan biridir. İnnovasiya infrastruk-

turunun mahiyyəti və spesifikasının araş-

dırılması prosesində innovasiya infrastruk-

turunu mürəkkəb, çox faktorlu kateqoriya 

kimi nəzərdən keçiririk.  

İnfrastruktur termininin linqvistik məz-

munu latın sözlərindən “infra”- “aşağı” 

(təməl, özül) və “struktura”- “qurğu” söz 

birləşməsindən yaranaraq fundament, təməl 

mənasını daşıyır. XX əsrdə bu terminlə hərbi 

qüvvələrə xidmət edən arxa sıralarda (mad-

di vəsaitlərin anbarları, hərbi bazalar, po-

liqonlar) yerləşən qurğular adlandırılırdı. 

Bəzi mənbələrdə termini tikinti ilə, tikil-

məkdə olan qurğunun təməli, özülü ilə 

əlaqələndirirdilər. Struktur hər hansı bir 

qurğu və ya quruluşun bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olan tərkib hissəsi kimi nəzərdən 

keçirilir,  həmçinin hər hansı bir qurğunun 

quruluşuna da aid edilir. 

İnfrastruktur sənaye və kənd təsərrüfatına 

xidmət edən iqtisadiyyatın sahələr komplek-

sidir (maddi və qeyri maddi istehsal 

sahələri). 

Beləliklə, XX əsrdə ilk dəfə olaraq hərbi 

təyinatlı obyekt və qurğuların ifadə olunma-

sı üçün Qərbdə 40-cı illərdə sülh zamanı 

maddi istehsala xidmət edən bir çox 

sahələrin məcmusu kimi infrastruktur ter-

mini işlədilir. Sözün etimoloji şərhi ilə bağlı 

müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. İqtisadiy-

yata aid edildikdə isə iqtisadi sistemin 

təməli, özülü, daxili quruluşu kimi təqdim 

olunurdu. İnfrastrukturun mahiyyətinə həsr 

edilən məsələlərin araşdırılması ilə məşğul 

olan qərb iqtisadçı-alimlərin əsərlərinin 

araşdırılması belə qənaətə gəlməyə əsas verir 

ki, həmin tədqiqatçıların əsərlərində infras-

truktur iqtisadi sahələr üzrə özəl sahibkarlı-

ğın inkişaf etdirilməsi üçün ümumi şəraitlər 

kompleksidir və əhalinin əsas tələbatlarını 

təmin edir. 

Elm tutumlu və xüsusən də informasiya 

texnologiyaları sahəsində, yüksək texnoloji 

sahibkarlığın həyata keçirilməsi üçün daima 

innovasiya infrastrukturunun inkişaf etdiril-

məsi tələb olunur. Müvafiq olaraq milli in-

novasiya sisteminin dinamika və artım tem-

pinə bilavasitə təsir göstərən əsas amillərdan 

biri  ölkədə innovasiya infrastrukturunun 

inkişaf səviyyəsidir. 

Qərbdə istehsalın ona xidmət sahələri ilə 

qarşılıqlı əlaqəsi problemi “infrastruktur” 

termini yaranandan öncə meydana çıxmış-

dır. Təbiidir ki, “infrastruktur” termini ilk 

dəfə qərb iqtisadçıları tərəfindən işlədilmiş-

dir. Keçmiş SSRİ-nin iqtisadi ədəbiyyatların-

da infrastruktur ilə bağlı problemlərin araş-

dırılmasına XX əsrin 70-ci illərindən başlanıl-

mışdır. Tədqiqatçılar xüsusi olaraq qeyd 

edirlər ki, infrastruktur istənilən iqtisadi sis-

temin mühüm və vacib komponentidir, on-

lar eyni zamanda, onun innovasiya prosesi-

nin müxtəlif səviyyələrində həyata keçirdiyi 

xidmətlərin çox planlılığına və təməl 

xidmətlərin geniş spektrinə diqqət yönəl-

dirlər. 

İnnovasiya infrastrukturu bazar infras-

trukturunun yarımsistemidir. Müstəqil ya-

rımsistem kimi infrastruktur- əmtəə və 

xidmətlərin hərəkətinə, alqı-satqı aktlarına  

təsir göstərən təşkilati-hüquqi formaların, 

yaxud institutların, sistemlərin, xidmətlərin, 

müəssisələrin məcmusudur, bazara xidmət 
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İqtisadiyyatın informasiya sektorunun 

təşkilati-iqtisadi xüsusiyyətləri A.R.Vəlibəyli, F. Ə. Məmmədov 

edir, onun normal rejimdə  fəaliyyətini təmin 

edir.  

Özünün ümumi anlamında infrastruktur 

maddi sahələrin, cəmiyyətin normal 

fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri olan qurğu-

ların, binaların, sistem və xidmətlərin məc-

musudur. Bəzən infrastruktur dedikdə iqti-

sadiyyatın infrastruktur sahələrinin komp-

leksi (nəqliyyat, rabitə, təhsil, səhiyyə və s.) 

də başa düşülür. İnfrastruktur istehsal və 

qeyri istehsal (sosial) tərkib hissələrinə bölü-

nür. 

İstehsal infrastrukturunun tərkibinə aşağı-

dakılar daxildir: 

• Şose yollarının, kanalların, kör-

pülərin, limanların, aerodromların tikintisi; 

• Nəqliyyatın bütün növləri (avtomo-

bil, su, hava, dəmir yolu); 

• Rabitə, enerji təchizatı, sanitar texniki 

xidmət və s. 

Sosial infrastruktura aşağıdakılar aiddir: 

• Mənzil və kommunal təsərrüfat; 

• Məişət xidməti müəssisələri; 

• Su təchizatı və su anbarı; 

• Sosial təyinatlı energetika obyektləri; 

• Ticarət müəssisələri; 

• Təhsil (ümumi və peşə); 

• Səhiyyə; 

• Kurort-turist zonaları. 

Sovet dövründə belə bir fikir hökm sürür-

dü ki, infrastruktur sahəsinin müəssisələri 

adətən mənfəət gətirmir, bu isə öz növbəsin-

də qalıq prinsipinə əsasən istehsal və sosial 

infrastrukturun yaranmasına səbəb olmuş-

dur.  

Bazar iqtisadiyyatında infrastruktur bir-

biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan institutların, 

məqsədli funksiyaların  spesifik sistemidir 

ki, başlıca təyinatları iqtisadi subyektlərin 

müxtəlif bazarlarda fəaliyyət göstərməsi 

üçün ümumi şəraitin yaradılmasıdır. 

İnfrastrukturun belə dərk olunması insti-

tusional, innovasiya, maliyyə-kredit, istehsal, 

kommersiya, ekoloji və sosial infrastruktur 

tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edir. 

İnfrastrukturun mahiyyəti və məzmununun 

müəyyən edilməsinə olan mövcud yanaşma-

ları ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmi-

şik ki, iqtisadi kateqoriya kimi infrastruktu-

run məzmunu geniş və dar mənada şərh 

olunur. Göstərilən üsullar innovasiya infras-

trukturuna da aiddir. 

Elmi-texniki inqilab şəraitində sənayenin 

və kənd təsərrüfatının inkişaf templəri, onla-

rın səmərəliliyi iqtisadi və sosial infrastruk-

turun inkişafından birbaşa asılıdır. Öz növ-

bəsində, infrastruktura daxil olan sahələrin 

səmərəliliyi onların optimal proporsionallığı 

və planauyğun inkişafından asılıdır. Bu 

səbəbdən də bir sıra qərb ölkələrində bu 

sahələrin uzun müddətli inkişaf planları (25 

ilə qədər) hazırlanır. 

XX əsrin 90-cı illərində  Azərbaycanda 

iqtisadi və sosial infrastruktur sferaları dərin 

böhran vəziyyətində idi. Böhranın aradan 

qaldırılması üçün sənaye və kənd təsər-

rüfatında radikal iqtisadi dəyişikliklərin 

həyata keçirilməsi, zəruri vəsaitlərin yığımı 

və saxlanması üçün sosial normaların, inf-

rastruktur sahələrinin texniki təchizatının 

bərpası tələb olunur.  

İnfrastruktur kompleksi subyektlərinin 

müasir inkişaf səviyyəsinə çatmasına ciddi 

əngəllər törədən səbəblər qismində erməni 

təcavüzü ilə bağlı hərbi gərginlikləri, müva-

fiq olaraq ölkədə yaranmış ağır iqtisadi şərai-

ti də göstərmək olar.  

Elmi mənbələrin araşdırılması [1, s.156; 

2,s.248; 3,s.578] göstərdi ki, innovasiya inf-

rastruktur termini ancaq son onillikdə isti-

fadə olunmağa başlamışdır. Burada əsas 

diqqət iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi ilə 

bağlı innovasiya infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsinə,  ayrı-ayrı sahələrdə innovasiya 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 

yönəldilmişdir. Lakin eyni zamanda qeyd 
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etmək lazımdır ki, innovasiya infrastruk-

turunun iqtisadi kateqoriya kimi mahiyyəti 

və spesifikası az araşdırılmışdır. 

Milli iqtisadiyyatın infrastruktur təminatı 

ikili (dualist) şərh olunur: birincisi proses 

kimi, ikincisi, sistem kimi. İnnovasiya infras-

trukturunun şərhi ilə bağlı belə yanaşmanın 

müxtəlif iqtisadi məzmunu vardır. İnnova-

siya infrastrukturunun iqtisadi mahiyyətini 

xarakterizə edərək qeyd etmək lazımdır ki, 

müasir ədəbiyyatlarda bu termin bəzən səhv 

və ya dar anlamda şərh olunur. İnnovasiya 

infrastrukturu-iqtisadi sistemlərdə innovasi-

yaların reallaşdırılmasına birbaşa aid olma-

yan, fəaliyyətdə olan binaların, qurğuların, 

şəbəkələrin, sistemlərin uzlaşmasıdır, lakin 

belə bir uzlaşma innovasiya prosesinin 

təmin olunması üçün tələb olunur. 

Hesab edirik ki, innovasiya müəssisəsinə 

xidmət göstərən istənilən müəssisə, təşkilat, 

hər hansı bir insan, patent və nao-hau sahibi 

infrastruktur subyektinə aid edilə bilər. 

Məhz bu səbəbdən də innovasiya infrastruk-

turu – süni yaradılmış mühitin şəraitidir, 

həmin şəraitdə innovasiya fəaliyyəti üçün 

əlverişli şərait yaradılmış və innovasiya 

fəaliyyəti maddi, informasiya və psixoloji 

baxımdan dəstəklənərək stimullaşdırılır, 

burada innovasiya prosesinin bütün 

mərhələlərində innovasiyaların yaradılması 

və reallaşdırılmasına yardım edilir. 

İnnovasiya infrastrukturu adı altında in-

novasiya prosesinin bütün mərhələlərində 

inkişafı dəstəkləyən dövlət və özəl struktur-

ların spektri nəzərdə tutulur. Məhz innova-

siya infrastrukturunun inkişafı müəssisələrə 

mütləq dərəcədə qısa müddət ərzində  in-

novasiya texnologiylarının hazırlanması və 

sistemli axtarışını həyata keçirməyə imkan 

yaradan mühitdir. 

İnnovasiya elementlərinin dəstəyi ilə in-

novasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə 

imkan yaradan aşağıdakı mühüm vəzifələr 

həll edilir: informasiya təminatı innovasiya 

fəaliyyətinin istehsal-texnoloji dəstəyi, in-

novasiya məhsullarının sertifikatlaşdırılması 

və standartlaşdırılması, səmərəli işlərin 

rəğbət qazanmasına kömək etmək, innova-

siya layihələri və məhsullarının sərgisinin 

təşkili, məsləhətlərin, innovasiya fəaliyyəti 

üçün kadr hazırlığı və onların ixtisas hazırlı-

ğı səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni ixtisasla-

ra yiyələnməsinin təşkili və s.  

Nəqliyyat infrastrukturuna analoji olaraq 

innovasiya infrastrukturu –bütün informa-

siya, təşkilati, marketinq təhsil və şəbəkə-

lərdən ibarətdir, sözügedən şəbəkələr yeni 

ideyaların və yeni məhsulların xidmətlərin 

öz istehlakçısını tapmağa kömək edir.  

Geniş məzmunda innovasiya məhsu-

lunun bazarda təklifinin artması innovasiya 

infrastrukturu qarşısında kifayət qədər mü-

hüm məsələlər qaldırır - innovasiya fəaliy-

yətinin kommersiyalaşdırılması, onlara 

əmtəə formasının verilməsi, bazara çıxışının 

təmin edilməsi və uğurla reallaşdırılması, 

yəni bir sözlə innovasiyların praktiki 

fəaliyyətdə reallaşdırılması. 

İnnovasiya fəaliyyətinin əsas struktur 

elementləri innovasiya layihələri, proqram-

ları və onları reallaşdıran təşkilatlardır. İn-

novasiya fəaliyyətinin strukturunda mühüm 

yarımsistemlərdən biri kimi-innovasiya 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi yarımsistemi 

göstərilə bilər. İnnovasiya infrastrukturunun 

elementləri bir-biri ilə sıx bağlıdır, bir-birinə 

təsir göstərir, belə bir əlaqə innovasiya 

fəaliyyəti ilə bağlı digər struktur element-

lərində də vardır. 

İnformasiya xidmətləri və iqtisadi inki-

şaf. 

Sivilizasiyanın inkişafının postsənaye, in-

formasiya mərhələsinə daxil olma, ilk növ-

bədə, sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin 

makroiqtisadi göstəriciləri ilə təsdiq olunur – 

ümumi milli məhsulda informasiya sektoru-
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nun payı, həmçinin məşğul olanların ümumi 

sayında informasiya emalı və ötürülməsi ilə 

məşğul olan işçilərin payı artıb. Belə ki, 1958-

ci ildə informasiya istehsalının milli sərvətə 

töhfəsinin kəmiyyət baxımından 

qiymətləndirilməsi barədə məsələ ortaya 

qoyulduğu və bilik istehsal edən otuz sahə 

seçildiyi zaman ABŞ-ın iqtisadiyyatında in-

formasiya sektorunun həcmi 28,6% kimi 

qiymətləndirilmişdir. Müasir qiymətləndir-

mələrə əsasən, bu göstərici artıq 50% təşkil 

edir [4, s.255  ].  

İnformasiya xidmətləri sahəsi (informasi-

ya biznesi) sənaye cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrin strukturunda gözə çarpan yer tu-

tur. İnformasiya emalı sahəsində ixtisaslaşan 

müəssisələrə müxtəlif tədqiqat institutları, 

elmi-texniki informasiya institutları, konsal-

tinq firmaları, agentliklər, hesablama 

mərkəzləri və s. aiddir. İnformasiya komp-

leksi müəssisələrində istehsal bir sıra xüsu-

siyyətlərə malikdir. Məsələn, bu sahədə 

əmək əşyaları kimi ilkin informasiya, əmək 

vasitələri kimi isə bütün mümkün olan in-

formasiya dəyişmə, saxlama, ötürmə üsulları 

çıxış edir. Bununla bağlı əməyi, hazır məhsu-

lu və informasiya fəaliyyətinin səmərəliliyini  

qiymətləndirmə (hazırda hələ tam həll 

olunmamış) problemləri ortaya çıxır.  

Əvvəllər informasiya-hesablama xidmət-

ləri şəxsi ehtiyacları üçün iri hesablama gü-

cünə malik müəssisələr (aviasiya, elektrotex-

nika müəssisələri) tərəfindən kommersiya 

əsasları ilə göstərilirdi. Fərdi kompüterlər 

yayıldıqdan sonra informasiya biznesinin bu 

seqmenti əvvəlki əhəmiyyətini itirmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, kompüter mey-

dana gələndən şirkətlər idarəetmə fəaliy-

yətinin optimallaşdırılması və yaxşılaş-

dırılması üçün informasiya sistemlərini mü-

hüm və güclü alət kimi tətbiq etməyə başla-

dılar. Şirkətlərdə informasiya sistemlərinin 

ilk tətbiqi 1960-cı illərdə mühasibat menec-

menti sahəsində həyata keçirilmişdir. Müha-

sibat uçotu hər bir şirkətin onun xarakte-

rindən və aid olduğu sektordan asılı olmaya-

raq riayət etməli olduğu qanunlarla və qay-

da ilə müəyyənləşdirilib. Məhz buna görə 

mühasibat uçotunun idarə edilməsi üçün 

proqram təminatının layihələndirilməsi və 

tətbiqi şirkətlərdəki digər sahələrlə 

müqayisədə daha asandır. Beləliklə, şirkətin 

idarə olunması üçün ilk informasiya sis-

temləri (əsasən mühasibat proqram təminat-

ları) yaradılmışdır.  Buna görə də, məhz bu-

nun üçün hesabları, ödənişləri, inkasso və s. 

idarə edə biləcək bir neçə informasiya siste-

mi işlənib hazırlanmışdır. Şirkətlər üçün 

proqram təminatı yaradıldıqdan sonra səylər 

Ehtiyat İdarəetmə Sistemi kimi müxtəlif sis-

temlər yaratmaqla ehtiyat idarəetmə 

sahəsində tədqiqatların və yeniliklərin üzə-

rində cəmləşmişdir. Bu sistemlər hər məhsu-

lun anbarda mövcudluğunu izləməyə imkan 

verir, onun müxtəlif dövrlərdə istifadə 

dərəcəsini və əlbəttə ki, qiymətini göstərir, 

bu isə şirkətlər üçün həqiqətən də çox vacib-

dir. Son onilliyə aid elmi işlərdə göstərildiyi 

kimi, XX əsrin 60-cı və 70-ci illərində ilk MEP 

(Material Ehtiyaclarının Planlaşdırılması) 

sistemləri yaradılmışdır [5, s. 245]. Bu sis-

temlər İCS təkamülü kimi yaradılır. MEP 

böyük uğurlar əldə etməyə imkan verir, 

məsələn, istehsal vaxtının azaldılması, təchi-

zat səmərəliliyinin artırılması. Lakin bu üs-

tünlüklərə nail olmaq üçün həqiqətən də 

MEP-də yüksək dəqiqlik olmalıdır.  

Nəticə 

Tədqiqatımız göstərdi ki, bu gün infor-

masiya sahəsi kapital qoyuluşu üçün ən 

səmərəli sahədir. Cəmiyyətin qlobal infor-

masiyalaşdırılması, informasiya texnikası 

vasitələrinin və yeni informasiya texnolo-

giyalarının sürətli inkişafı, cəmiyyətin 

müxtəlif informasiya xidmətlərinə tələbatı-

nın artması, son onilliklər ərzində milli və 
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qlobal informasiya-telekommunikasiya sis-

temlərinin formalaşması iqtisadiyyatın yeni 

sektorunun – informasiya iqtisadiyyatının 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  

İnformasiya iqtisadiyyatı bir sıra prinsi-

pial xüsusiyyətlərə malikdir. Ən mühüm 

olanları isə aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırmaq 

olar: 

-İnformasiya istehsalı, informasiya məh-

sulları və xidmətləri həddindən artıq elmtu-

tumludur. Bu səbəbdən onların keyfiyyəti və 

daxili və xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyəti 

bu və ya digər ölkənin texnoloji inkişaf 

səviyyəsindən və ilk növbədə, yeni informa-

siya texnologiyalarının inkişaf və istifadə 

səviyyəsindən mühüm dərəcədə asılıdır. Bu 

isə, öz növbəsində, elm, təhsil, mədəniyyət 

və istehsalın inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən 

edilir. 

-İnformasiya iqtisadiyyatının məhsulları 

bu gün milli iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

(sənaye, tikinti, nəqliyyat, çıxarma sahələri) 

sürətli inkişafı üçün mühüm amildir. Onlar 

həmçinin bu inkişafı daima yeni vasitələrlə 

stimullaşdıraraq və dəstəkləyərək  elm və 

təhsilin katalizatoru və əsas inkişaf aləti kimi 

çıxış edir.  

 -İnformasiya iqtisadiyyatı məhsullarının 

model və hətta bütöv bir nəsil dəyişiminin 

yüksək dinamikliyi ilə seçilir və bu hissədə 

iqtisadiyyatın bütün digər inkişaf sektorları-

nı qabaqlayır. Bu da istehsalın təşkilinin 

yüksək mobilliyinin, istehsalı yeni məhsul 

modellərinin buraxılışına operativ şəkildə 

sazlama imkanının təmin edilməsi zərurəti-

nin yaranmasına gətirib çıxarır, bu da yalnız 

ən yeni informasiya texnikasının, layihələn-

dirmənin avtomatlaşdırılmasının, çevik av-

tomatlaşdırılmış istehsalatların geniş tətbiqi 

əsasında mümkündür. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi: Tədqiqatın 

elmi yeniliyi aşağıdakılarla xarakterizə olu-

nur: 

✓ Iqtisadiyyatın informasiya sektoru-

nun inkişafında xüsusi meyllərinin müəyyən 

edilməsi; 

✓ İnformasiya məhsulları təchizatçıla-

rının şəbəkə strukturunun tərtib edilməsi; 

✓ Səmərəli fəaliyyət göstərən innova-

siya prosesinin təşkilinin əsas əlamətlərinin 

müəyyən edilməsi və formalaşması. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Bu əsasən 

onunla izah olunur ki, aparılan ümu-

miləşmələr və konseptual yanaşmalar in-

formasiya xidmətləri iqtisadi inkişafın 

səmərəliliyinin artmasına dəstək olur və 

müəsisələrin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətini, 

rəqabət qabiliyyətliliyini, maliyyə dayanaq-

lılığını möhkəmlətməyə və yüksəltməyə im-

kan verə bilir. Beləliklə,  sahibkarlar bu üsul-

dan öz müəssisələrinin və ya biznes obyekt-

lərinin maliyyə-iqtisadi vəziyyətini hərtərəfli 

qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq 

üçün  istifadə edə bilərlər. 

Tədqiqatın iqtisadi səmərəsi: İqtisadiy-

yatın informasiyalaşdırılması informasi-

yanın ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən iqti-

sadi resursa çevrilməsidir. Bu isə iqtisadi 

inkişaf, əmək məhsuldarlığının dəfələrlə 

artması, sosial və iqtisadi problemlərin həll 

olunması, yeni növ iqtisadi münasibətlərin 

təşəkkül tapması üçün prinsipial olaraq yeni 

imkanları təmin edən kompüterləşdirmə və 

telekommunikasiya əsasında baş verir. 

 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI: 

1. Əliyev T.N., Babayev L.B. Regional 

innovasiya sisteminin təşkili və idarəedil-

məsi, Bakı, “Elm və təhsil”, 2013.-272 s.,  

2. Hüseynova  A.D.  Azərbaycanda 

innovasiya potensialının təhlili / A. D. Hü-

seynova; elmi red. F. H. Qasımov. - Bakı : 

Elm və Təhsil, 2013. - 385 s,  

3. Белл Д. Грядущее постиндустри-

альное общество. Опыт социального 

прогнозирования [пер. с англ.] / Д. Белл. – 



        

 

 

97 

İqtisadiyyatın informasiya sektorunun 

təşkilati-iqtisadi xüsusiyyətləri A.R.Vəlibəyli, F. Ə. Məmmədov 

Под ред. В. Л. Иноземцева. – Изд. 2-ое, 

испр. и доп. – М.: Academia, 2014. – 940 c. 

4. Информационная экономика 

[Текст] : учебник / [Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева, О. А. Чернова, Е. В. 

Маслюкова]; Таганрог : Изд-во Южного 

федерального университета, 2018. - 355 с 

5. Bell, Steve. ERP, CRM, PLM wor-

king together // Lean Enterprise Systems. —

 N. Y.: McGraw-Hill, 2016.  — 436 p. 

 

Айшан Ровшан кызы Валибейли 

Докторант Азербайджанского Университета Кооперации 

 

Физули Азиз оглы Мамедов д. э. н., проф. 

Азербайджанский Tехнологический  Yниверситет 

 

Организационно-экономические особенности информационного 

сектора экономики 

 

Резюме 
Цель исследования: изучение организационно-экономических особенностей 
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Abstract 
The purpose of the research: The purpose of the research is to study the organizational and economic 

features of the information sector of the economy and to assess their importance by identifying in-

novations in this area. 

Research method: conceptual approaches to the research topic are used, as well as analytical met-

hods to assess the role and importance of the information sector of the economy in economic deve-
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lopment, generalization and evaluation of approaches to the issue from different perspectives and 

positions. 

The results of the study are the development of proposals and recommendations for the formation 

and development of organizational and economic features of the information sector of the economy, 

taking into account trends in the economy and the current level of economic development in the 

country. 

 Keywords: information sector, innovation infrastructure, information services business, information 

resources, scientific and technical development. 
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