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TEXNOPARKLARIN FƏALİYYƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

ÜZRƏ KOMPOZİT İNDİKATORLAR SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİNİN ELMİ-

METODOLOJİ ƏSASLARI 

Məqalədə innovativ struktur kimi texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi 

məsələlərinə baxılmışdır. Bu aspektdə kompozit indikatorlar sisteminin işlənilməsinin elmi-

metodoloji əsasları tədqiq olunmuşdur. Kompozit indikatorlar sisteminin yaradılması mərhələləri, 

onlara qoyulan tələblər, onların ümumiləşdirilmiş tərkibi və məzmunu  göstərilmişdir. 

Texnoparkların fəaliyyətini xarakterizə edən əsas indekslər qrupu müəyyənləşdirilmişdir. 

Texnoparkların əsas və subindekslərinin asılı olduğu indikator və göstəricilərin 

müəyyənləşdirilməsinin ardıcıl formalaşdırılması mərhələləri təklif olunmuşdur. 

Açar sözlər: innovativ iqtisadiyyat, xüsusi iqtisadi zona, innovativ texnopark, innovasiya 

infrastrukturu, indikatorlar sistemi, texnoparkın kompozit indeksi, subindeks, effektiv idarəetmə, 

kreativ nəticə. 

Giriş 

İstənilən dövlətin iqtisadi vəziyyəti elmin və texnologiyanın inkişafı, eləcə də, onların tətbiqi 

ilə birbaşa əlaqədardır. Müasir innovativ texnologiyalar cəmiyyətdə sabit iqtisadi artımın 

təminatçısı kimi ölkədə irəliləyişə, cəmiyyətin rifah halını yüksəltməyə imkan verir. Son dövrlərdə 

aparılan iqtisadi islahatlar innovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsində yeni imkanlar yaratmışdır. 

Bununla yanaşı, innovasiya sferasının tənzimlənməsində yeni problemlər də meydana çıxmışdır. 

Bunlar sosial-iqtisadi təsərrüfat sistemində innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyini araşdırmaq və 

qiymətləndirmək, eləcə də, onu yüksəltmək məqsədilə müvafiq mexanizm və vasitələrin 

işlənilməsilə əlaqədar olan məsələlərdir.  

Qabaqcıl ölkələrdə iqtisadiyyatın inkişafında innovasiya siyasətinin formalaşması əsas 

məsələlərdən biri hesab olunur. İnnovasiyalara əsaslanan  iqtisadiyyatda fundamental və tətbiqi 

elmi tədqiqat işlərinin çoxunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı böyük xərcləri bəzən bir təşkilat çəkir, 

mühüm nəticələri isə başqa müəssisələr əldə edə bilirlər. Odur ki, innovasiya proseslərinin təhlil 

olunması, qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi ciddi zəruri məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Belə 

olan halda, innovasiyaların, innovasiya proseslərinin və texnopark strukturlarının həm iqtisadiyyat 

və cəmiyyət üçün əhəmiyyətinin, həm də onların kompleks fəaliyyətinin səmərəliliyinin və 

nəticənin müqayisəli qiymətləndirilməsi zəruridir.  

Azərbaycanda dövlət səviyyəsində iqtisadi inkişafla bağlı bir sıra məqsədli proqramlar və 

sərəncamlar qəbul olunmuşdur. Həmin sənədlərə müvafiq olaraq innovasiya strukturlarının, başqa 

sözlə, innovasiya mərkəzlərinin, texnoloji biznes inkubatorlarının, texnoparkların yaradılması 

nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində texnoparkların mühüm rolunu nəzərə alaraq 

qəbul olunan “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Qanun [1] müvafiq zonaların yaradılması və idarə 

edilməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləmək və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili qaydalarını 

müəyyənləşdirmək imkanları yaratmışdır. Bununla yanaşı, “Azərbaycan Respublikasında 

informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”da [2] 

innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, o cümlədən texnoparklar, texnoloji 

mərkəzlər, biznes inkubatorları şəbəkəsinin genişləndirilməsi də bir vəzifə kimi qarşıya 

qoyulmuşdur. Bütün bunlar biliklərə və innovasiyalara əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması 

prosesinin sürətləndirilməsini, innovasiya infrastrukturunun əsası olan texnoparkların 

yaradılmasını zəruri edir [3, 4]. Bu proses isə, öz növbəsində, onun fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

həm ayrıca, həm də müqayisəli şəkildə kompleks qiymətləndirilməsini vacib məsələ kimi qarşıya 
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qoyur. Həmin prosesin nəzəri və metodoloji əsaslarının dərindən araşdırılması, təhlil edilməsi və 

bu istiqamətdə müvafiq tövsiyələrin, metodik göstərişlərin işlənilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Problemin qoyuluşu 

İnnovasiya strukturlarının, o cümlədən, texnoparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin həm 

təklikdə, həm də digər texnoparklarla müqayisədə kompleks qiymətləndirilməsi üzrə nəzəri-

metodoloji və metodiki əsasların işlənilməsi, eləcə də, tələb olunan göstəricilər və meyarlar 

sisteminin işlənilməsi baxılan məsələnin mahiyyətini və predmetini təşkil edir. 

Təqdim olunan məqalədə də əsas məqsəd innovasiya infrastrukturu elementlərinin 

fəaliyyətinin səmərəliliyini həm fərdi, həm də digərləri ilə müqayisəli şəkildə qiymətləndirməyə 

kompleks yanaşılması üzrə mövcud vəziyyəti təhlil etmək və müvafiq sahədə indikatorlar 

sisteminin yaradılması üzrə metodik tövsiyələri işləməkdir.  Bunun üçün, ilk növbədə, göstərilən 

qiymətləndirməni həyata keçirməyə imkan verən indikatorlar sisteminin formalaşmasına olan 

tələbləri ümumiləşdirmək və həmin sistemin metodoloji bazasını, elmi-nəzəri əsaslarını işləmək 

lazımdır. 

Həmçinin indikatorlar sisteminin tərkibi və məzmunu müəyyənləşdirilməlidir. İndikatorlar 

sistemi müxtəlif səviyyələrdə və qruplarda təmsil olunduğundan onlara müvafiq hesablama 

metodikası, eləcə də, hər bir indikatora uyğun çəki və ya təsir əmsallarını təyin etməyə imkan 

verən metodika da işlənilməlidir. Prinsip etibarı ilə, elə hesablama metodikaları işləmək lazımdır 

ki, o həm müstəqil şəkildə tətbiq oluna bilsin, həm də onun kompüter modelini yaratmaq mümkün 

olsun. Eyni zamanda, indikatorların hesablanması üçün zəruri olan informasiya təminatı məsələləri 

də vaxtında araşdırılmalı və həll olunmalıdır. 

Kompozit indikatorlar sisteminin yaradılması mərhələləri və onlara qoyulan tələblər 

Məlum olduğu kimi, texnoparkların fəaliyyətinin müstəqil və müqayisəli qiymətləndirilməsi 

üzrə indikatorlar sisteminin işlənilməsi ilə bağlı müxtəlif elmi tədqiqatlar aparılmışdır [5]. Bu 

sahəyə bir çox müxtəlif elmi məqalələr həsr olunsa da, ümumiyyətlə, texnoparkların fəaliyyətinin 

indikatorlar sisteminin kompleks şəkildə işlənilməsinə az rast gəlinir. Həmin işlərdə isə müxtəlif 

müəlliflər tərəfindən tam olmayan  göstəricilər qrupları təklif olunmuşdur. Bu isə bir daha təsdiq 

edir ki, texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə indikatorlar sisteminin işlənilməsi 

məsələləri aktual və vacib məsələlərdəndir.  

Ümumiyyətlə, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın müasir inkişaf dövrünü qiymətləndirmək üçün 

işlənilmiş bir sıra indikatorlar sisteminin geniş yayılmasına səbəb onların sosial-iqtisadi 

hadisələrin təhlili nəticəsində əldə olunmuş məlumatların asan şərhini verə bilməsidir.  Son  

dövrlərdə ölçmə sistemində kompozit indikatorlardan (composite indicators) da geniş istifadə 

olunur [5].   

Kompozit indikatorlar cəmiyyətin, iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, 

təhlili və müqayisəsi üçün faydalı vasitədir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) 

rəsmi izahatına uyğun olaraq, kompozit indikatorlar çoxölçülü meyar əsasında ölçülən ayrı-ayrı 

göstəricilərin vahid indeksdə birləşməsindən yaranır. Kompozit indikatorların və ya indekslərin 

qurulması asan deyildir və bir sıra mərhələləri birləşdirir ki, onların da diqqətlə tədqiq olunması 

tələb olunur. Belə ki, ilkin olaraq kompozit indikatorlara daxil olan göstəricilərin seçilməsinin və 

birləşdirilməsinin əsasını təmin etmək üçün nəzəri baza işlənilib hazırlanmalıdır. İndikatorların 

cəmlənməsi və çəkisi nəzəri əsaslara uyğun olaraq həyata keçirilməlidir [5]. Göstəricilər onların 

analitik sabitliyi, ölçüləbilənliyi, əhatəliliyi və  bir-biri ilə əlaqəsinin olması əsasında seçilməlidir.   
Tədqiqat sistemi göstəricilərin ümumi strukturunu, verilənlər bazasının yararlılığının 

dəyərləndirilməsi və metodologiyanın seçilməsini aydınlaşdırmalıdır. Çatışmayan verilənlərin 

şərti hesablanması üçün müxtəlif yanaşmalar nəzərdən keçirilməlidir.   
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İndikatorların müqayisə edilməsinin mümkünlüyü üçün onlar normallaşdırılmalıdır. Hər bir 

göstəricinin əhəmiyyətinə görə ona uyğun çəki hesablanmalı və işlənilmiş metodologiya əsasında 

yekun indeks almaq üçün cəmləmə aparılmalıdır.   

Ayrı-ayrı göstəricilərin daxil edilməsi və ya çıxarılması mexanizmləri, normallaşdırma 

mexanizmləri, çatışmayan verilənlərin hesablanması və çəkilərinin seçilməsi nöqteyi- nəzərindən 

kompozit indikatorun etibarlılığının yoxlanılması üçün təhlillərin aparılması lazımdır.   

Kompozit indikatorlar şəffaf olmalıdır və onun tərkibinə daxil olan indikatorlara və 

kəmiyyətlərə bölünmək imkanına malik olmalıdır. Kompozit indikatorların digər elan olunmuş 

göstəricilərlə münasibətlərinin, həmçinin reqressiya əsasında əlaqələrinin aydınlaşdırılması üçün 

təşəbbüs göstərilməlidir [6-8].  Kompozit indekslər müxtəlif üsullarla vizuallaşdırılmalı və təqdim 

olunmalıdır. Təbii ki, göstərilən mərhələlər şərtidir və real vəziyyətdən, tədqiqat predmetindən 

asılı olaraq müəyyən dəyişikliklərə məruz qala bilər. 

Kompozit indikatorlar sisteminin tərkibi və məzmunu 

Kompozit indeks, birbaşa olmasa da, dolayısı yolla texnoparkın fəaliyyətinin səmərəliliyini 

qiymətləndirməyə imkan verir. Onun cəmiyyətdəki rolunun, payının hansı dərəcədə olması 

haqqında fikir yürütməyə əsas verir. Kompozit indeksi formalaşdırmaq üçün aşağıda şərti işarələri 

və adları göstərilən indekslərin qiymətlərinin əsas olaraq götürülməsi təklif olunur (Şəkil 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Texnoparkların fəaliyyətini xarakterizə edən əsas indekslər qrupu 

Kompozit indikatorlar sisteminin (KİS) strukturu çoxsəviyyəli formada təklif olunur. Baş 

səviyyə özündən sonra gələn bütün aşağı səviyyələri inteqrativ şəkildə əks etdirir və onu 

xarakterizə edən parametr texnoparkın kompozit indeksi (KİT) adlanır (Şəkil 2). 

Kompozit indeks qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq formalaşır və müqayisəli təhlildə  

aparıcı mövqeyə malikdir. Belə ki, məhz həmin qiymətin nəticəsi olaraq texnoparklar müvafiq 

reytinqləri alır. Kompozit indeksin qiyməti [0,100] aralığında dəyişə bilər.  

Beləliklə, KİT-in hesablanmasını funksional şəkildə aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

KİT = Fİ(MİQ, İNF, BME,  İMR, İPA, İRK, ETİ, İMX, ETK, SEİ).  

Burada Fİ kompozit indeksin digər indekslərdən asılılıq formasını ifadə edir. KİT-i 

formalaşdıran əsas indekslərin mahiyyəti və məzmunu haqqında növbəti bölmələrdə qısa 

məlumatlar verilir. 
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Şəkil 2. Texnoparkların indekslərinin və indikatorlarının iyerarxik strukturu 

Əhəmiyyətlilik və miqyaslılıq (MİQ) indeksi 

Bu indeks texnoparkların yaranması, fəaliyyətinin təşkili və inkişafının onun yerləşdiyi 

regionun sosial-iqtisadi həyatında oynadığı rolun əhəmiyyətlilik dərəcəsini, aid olduğu 

ixtisaslaşma sferasında və ya iqtisadi sektorda iştirak səviyyəsini xarakterizə edir. Həmçinin 

texnoparkın əhatə etdiyi ərazinin əlverişlilik səviyyəsi ilə birlikdə, onun hansı miqyasda əraziyə 

malik olduğunu da bildirir. Nəticə etibarı ilə, bu indeks texnoparkın həm də iqtisadiyyatda və 

cəmiyyətdə hansı təsirə malik olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir.  

Texnoparkın əhəmiyyətliliyini və miqyasını xarakterizə edən indeksin formalaşmasına  

müəyyən  subindekslər qrupu birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edir. Qrupa bizim tərəfimizdən 

konkret halda 12 subindeks daxil edilmişdir. Həmin subindekslərin hər birisi də ayrı-ayrılıqda [0, 

100] intervalında olmaqla, MİQ indeksinin formalaşmasına müvafiq çəki əmsalları ilə təsir edirlər. 

Çəki əmsallarının, eləcə də, MİQ indeksinin formalaşması proseduru və qiymətləndirilməsi 

metodikası qeyri-səlis yanaşma əsasında ekspert üsulu ilə həyata keçirilir. Sonrakı mərhələdə isə 

subindekslərin qiymətləri və onlara müvafiq surətdə təsir edən göstəricilərin çəki əmsalları da 

həmin üsulla müəyyənləşdirilə bilər.  

Texnoparkın əhəmiyyətlilik və miqyaslılıq indeksinin tərkibinə bizim tərəfimizdən 

aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur: fəaliyyət sferalarının və ixtisaslaşma 

istiqamətlərinin dövlət proqramlarına uyğunluğu (FSDP), miqyaslılıq dərəcəsi (MİQD), milli 

innovasiya sisteminin formalaşmasında rol və əhəmiyyətlilik (MİSR), bilik iqtisadiyyatının 

formalaşmasına  təsir və əhəmiyyətlilik (BİQR), ixrac yönümlü  və elm tutumlu məhsul 

istehsalında iştiraketmə səviyyəsi (İYET), rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalında iştiraketmə 

səviyyəsi (RQMİ), təyinatlılıq  səviyyəsi (TEYS), imtiyazlılıq və statusluluq (İMTS),  mülkiyyət 

münasibətlərinin effektivliliyi (MMEF), ərazi əlverişliliyi (EREL), fundamental, tətbiqi, təcrübi  

və innovativ tədqiqatlarla əhatəlilik (FTTİ), yüksək texnologiyaların işlənilməsi və istifadəsi üzrə 

müxtəlif əlaqələrin qurulma  səviyyəsi (YTİİ). 

Beləliklə, yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq MİQ indeksinin təyin 

olunmasını, onu formalaşdıran subindekslərdən funksional şəkildə asılılığını (F1) aşağıdakı kimi 

vermək olar: 

MİQ = F1 (FSDP, MİQD,  MİSR, BİQR, İYET, RQMİ, TEYS,  İMTS, MMEF,  
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EREL, FTTİ, YTİİ) 

İnfrastruktur və informasiya təminatı (İNF)  indeksi 

Texnoparkların infrastrukturunun və informasiya təminatının inkişaf səviyyəsini bildirən İNF 

indeksi informasiya təminatı fəaliyyəti üzrə lazımi proqram təminatı bazasına, e-kitabxanalar və elmi-

bazalara çıxış imkanlarının təşkili səviyyəsini və müxtəlif xidmətlər təqdim etməsini xarakterizə edir. 

İNF indeksi, eləcə də, texnoparkların fəaliyyətinin kompleks idarə olunması üçün mükəmməl 

infrastruktura və əhatəli informasiya təminatı bazasına malik olma səviyyəsini səciyyələndirir.   

Texnoparkın infrastrukturu – torpaq sahələri, binalar, qeyri-yaşayış sahələri, yol-nəqliyyat, 

sosial, mədəni, ictimai iaşə, inzibati, mühəndis-kommunikasiya təminatı və s. fəaliyyətini təmin edən 

obyektlər kompleksinin məcmusundan ibarətdir. Texnopark mühəndis-kommunikasiya təminatı 

infrastruktur obyektlərinin istismarı üçün zəruri olan qaz, istilik, rabitə, elektrik, su və s. təminatı 

vasitələri və qurğuları ilə təmin olunur [9-11]. 

 Texnoparkların infrastrukturu bir-biri ilə əlaqəli olan struktur və obyektlərin, eləcə də, 

müxtəlif iqtisadi subyektlərin fəaliyyəti üçün qarşılıqlı əlaqədə olan institutların spesifik 

sisteminin məcmusundan təşkil olunmuşdur. O, texnoparkın  səmərəli fəaliyyətində innovasiya,  

biznes, maliyyə-kredit, istehsal, marketinq fəaliyyəti və intellektual mülkiyyətin qorunması 

strukrukturları ilə mükəmməl əlaqələrin qurulmasının təminindən ibarətdir.  

 Texnoprakların fəaliyyətinin idarə edilməsində innovativ texnologiyalardan istifadə 

etməklə onun təhlükəsiz informasiya təminatının formalaşdırılması innovasiya fəallığının təmin 

olunmasının mühüm şərtlərindəndir. 

İNF indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək olar: innovasiya və biznes 

strukturları ilə əlaqələrin qurulması səviyyəsi (İBSE); maliyyə-kredit və sığorta strukturları ilə 

əlaqə səviyyəsi (MKSS); istehsal infrastrukturu ilə əlaqəlarin qurulması səviyyəsi (İİEQ); 

marketinq fəaliyyəti strukturları ilə əlaqələrin qurulması səviyyəsi (MFSE); müasir  informasiya 

texnologiyalarından istifadə və işlənilməsi imkanları səviyyəsi (MİTİ);  informasiya mühafizəsi 

və təhlükəsizliyi səviyyəsi (İMTS); iş yerlərinin avtomatlaşdırılması səviyyəsi (İYAS); mobil 

kommunikasiya vasitələri ilə təminatlılıq səviyyəsi (MKVT); İKT və İnternet xidmətləri 

strukturları ilə əlaqələrin təşkili səviyyəsi (İKTİ); intellektual mülkiyyətin qorunması strukturları 

ilə əlaqələrin təşkili səviyyəsi (İMQS); nəqliyyat infrastrukturunun əlverişlilik səviyyəsi (NİES); 

maddi-texniki və kommunal resurslarla təmin olunma səviyyəsi (MTKR); e-kitabxanalar və elmi-

bazalara çıxış imkanlarının təşkili səviyyəsi (EKEB); sosial-ekoloji infrastrukturun əlverişlilik 

səviyyəsi (SEİE). 

Yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq, İNF indeksinin təyinini funksional 

şəkildə (F2) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

 İNF = F2 (İBSE, MKSS, İİEQ, MFSE, MİTİ, İMTS, İYAS, MKVT, İKTİ, İMQS, NİES, 

MTKR, EKEB, SEİE) 

Burada F2 İNF-i formalaşdıran subindekslərdən funksional asılılığın formasını ifadə edir.  

Əlverişli biznes mühiti (BME) indeksi  

Bu indeks texnoparklarda sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün zəruri olan mühitin 

əlverişliliyini, biznesin inkişafı üçün institusional strukturların və mexanizmlərin effektliliyini, 

hüquqi tənzimləmə mühitinin səviyyəsini, biznes mühitinin bir çox zəruri xarakteristikalarına 

nəzərən mövcud və gözlənilən vəziyyətini əks etdirir [12]. 

Texnoparklarda biznes mühitinin vəziyyəti, ümumiyyətlə, olkənin xarici investisiyalar cəlb 

etmək, kicik və orta müəssisələri inkişaf etdirmək qabiliyyətini müəyyən edən başlıca amildir. 

Kiçik və orta müəssisələrin inkişaf etmək imkanı müxtəlif vergi və tənzimləmələrlə yüklənməmiş 

bir mühitdə daha yüksəkdir. Səmərəli biznes mühiti olkənin öz iqtisadi inkişafına təkan vermək 

strategiyasının zəruri dayağıdır.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Struktur
https://az.wikipedia.org/wiki/Obyekt
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Biznes mühiti texnoparkların məhsuldar tərzdə investisiyalar yatırması, iş yerləri yaratması 

və fəaliyyətin genişlənməsinə yönəldilmiş imkanların və stimulların olmasıdır.  Ona ciddi təsir 

edən digər zəruri amillərə siyasi sabitlik, qanunun aliliyi, makro-iqtisadi şərait, hökumətə inam və 

tənzimləyici mühit də daxildir [13, 14]. 

 Texnoparklarda əlverişli biznes mühitinin olması sahibkarlığın inkişafına təkan 

verməkdən, investorların hüquqlarının etibarlı şəkildə qorunmasından, ÜDM-də özəl sektorun 

payının artmasından, sadələşdirilmiş inzibati prosedurların və şəffaf mexanizmlərin tətbiq 

edilməsindən, ölkənin dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasından, xarici tərəfdaşlarla birgə 

transmilli layihələrin həyata keçirilməsindən ibarətdir.  

BME indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur: institsional 

strukturların fəaliyyətinin  effektivliyi (İSFE); hüquqi bazanın formalaşması və təkmilləşdirilməsi 

(HBFT); biznesin inkişaf etdirilməsi imkanları (BİEM); sahibkarların marağının müdafiəsi 

mexanizmlərinin işləkliyi (SMMM); yeni informasiya və kommunikasiya vasitələrindən istifadə  

səviyyəsi (YİKV); kiçik müəssisələrin  fəaliyyət mühitinin səmərəliliyi (KMFM); biznes-

mühitinin formalaşması imkanları (BMFİ); sahibkarlığın inkişafı  fondları və mexanizmlərinin 

fəaliyyətliliyi (SFMF); biznes mühitdə  inamlılıq səviyyəsi (BMİS); siyasi və iqtisadi mühitin 

dayanıqlılığı və sabitliyi səviyyəsi (SİMD); biznes mühitinin rəqabətliliyi səviyyəsi (BMRS); 

davamlı islahatların həyata keçirilməsi səviyyəsi (DİHK).  

Göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq, BME indeksinin təyinini funksional şəkildə (F3) 

aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

 BME = F3 (İSFE, HBFT, BİEM, SMMM, YİKV, KMFM, BMFİ, SFMF, BMİS, SİMD, 

BMRS, DİHK) 

İnvestisiya-maliyyə ehtiyatları və maddi-texniki resurslar (İMR) indeksi 

Bu indeks texnoparklarda maliyyə, investisiya ehtiyatlarının vəziyyətini, onlardan effektiv 

istifadə səviyyəsini, həmçinin zəruri maddi-texniki resurslarla təminatlılığın dayanıqlı və davamlı 

olmalarını inteqrativ şəkildə xarakterizə edir.  Bu indeks eyni zamanda texnoparkların kompleks 

fəaliyyətinin təşkili üçün zəruri olan maliyyə və texniki resurslardan istifadə mexanizmlərinin 

işləkliyini də xarakterizə edir.  

Texnoparkın yaradılması və fəaliyyətinin təşkili həm dövlət büdcəsinin vəsaiti, həm də 

idarəedici təşkilatın əldə etdiyi gəlirlər və digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. 

Texnoparkların maliyyə ehtiyatları onların gəlir və yığımlarının məcmusundan ibarətdir. Maliyyə 

ehtiyatları texnoparkların gəlirləri, büdcə, innovasiya fondu, amortizasiya fondu,  istehsalın inkişaf 

fondu, cəlb edilmiş vəsaitlər,  sığorta ödəmələri,  maliyyə əməliyyatlarında mənfəət, bankların və 

təşkilatların uzun müddətli kreditləri,  texnoparkları dəstəkləyən şirkət və təşkilatların ayırmaları, 

donor təşkilatların maliyyə fondları, kredit fondları, məqsədli regional  fondları,  beynəlxalq 

maliyyə təşkilatları olan ixtisaslaşmış  fondlar və s.  hesabına formalaşır. 

Texnoparklarda maliyyə-investisiya ehtiyatları maliyyə siyasətinə uyğun olaraq formalaşır 

və müvafiq maliyyə mexanizmi vasitəsiilə idarə olunur [15]. Maliyyə mexanizminin fəaliyyəti 

maliyyə ehtiyatlarının yaradılmasına, onun bölüşdürülməsinə, yaradılmış maliyyə ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsinə xidmət edir. Maliyyə mexanizmləri maliyyə metodları, normativ 

hüquqi təminat və informasiya təminatı kimi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli elementlərdən ibarətdir. 

Texnoparkın  investisiya  ehtiyatlarına aşağıdakılar aid olunur: pul, məqsədli bank əmanətləri, 

kreditlər, paylar, səhmlər və başqa qiymətli kağızlar, daşınan və daşınmaz əmlak, müvafiq qaydada 

rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər, bu və ya digər istehsal növünün təşkili 

üçün zəruri olan, ancaq patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirilmə, texniki, texnoloji, 

kommersiya və digər biliklərin məcmusu ("nou-hau"), təbii ehtiyatlardan, texnologiyalardan 

istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn başqa əmlak hüquqları və s.  

Texnoparkın maddi-texniki təminatının əsas vəzifələri sırasına texnoloji-material resursları 

ən səmərəli yolla əldə etmək, istehsalı xammal və materiallarla tam və vaxtında təmin etmək, 
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texnoloji materialların düzgün qorunub saxlanmasını təşkil etmək, maddi-texniki təminat 

xidmətinin strukturunu təkmilləşdirmək, müştərilərlə səmərəli əlaqələr qurmaq, maddi-texniki 

təminat planlarını tərtib etmək və s. kimi işlər daxildir [16].  

Maddi-texniki təminat xidmətinin əsas vəzifəsi az xərclə müəssisəni lazım olan yüksək 

keyfiyyətli texnoloji material resursları ilə vaxtlı-vaxtında və kompleks şəklində təmin etməkdən 

ibarətdir. Səmərəli və elmi-innovativ əsaslarla təşkil edilən maddi-texniki təminat innovativ məhsulun 

maya dəyərini aşağı salır, əmək məhsuldarlığı, keyfiyyət, rentabellik və s. kimi göstəricilərin 

səviyyəsini yüksəldir. 

Yuxarıda göstərilən halları nəzərə alaraq texnoparkın İMR indeksinin tərkibinə aşağıdakı 

subindeksləri daxil etmək təklif olunur: investisiya fondları və mexanizmlərinin  fəaliyyətliliyi 

(İFMF); investisiya resursları strukturunun təsir səviyyəsi (İRST); investisiya cəlbetmə 

mexanizmlərinin işləkliliyi (İCMİ); investiya qoyuluşları üzrə dövlət dəstəyi  səviyyəsi (İQDS); 

maliyyə resurslarının strukturunun təsir səviyyəsi (MRSF); maliyyə-investisiya strukturlarının 

effektiv fəaliyyəti (MİEF); maliyyələşmə mexanizmlərinin  effektivliyi səviyyəsi (MMES, 

investisiya  qoyuluşlarının səmərəlilik səviyyəsi (İQSS); maddi-texniki resurslara tələbatın 

ödənilməsi səviyyəsi (MTRT); maddi-texniki təchizat mexanizmlərinin  işləkliyi (MTTM). 

Göstərilən subindekslər ayrı-ayrılıqda təhlil oluna bilər və onlara təsir edən digər indikator 

və göstəriciləri də müəyyənləşdirmək olar. Bu subindekslər də əvvəlki halda olduğu kimi, ekspert 

qrupları tərəfindən [0,100]  intervalında təyin olunur.  

Beləliklə, yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq İMR indeksinin təyin 

olunmasını funksional şəkildə (F4) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

İMR = F4 (İFMF, İRST, İCMİ, İQDS, MRSF, MİEF, MMES, İQSS, MTRT, MTTM) 

İnnovativ potensial, aktivlik və mühit (İPA) indeksi 

Texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində İPA indeksinin mühüm əhəmiyyəti 

vardır. Onun formalaşmasında bir sıra digər subindekslər və göstəricilər nəzərə alınır [17]. 

Adından da göründüyü kimi, bu indeks texnoparklarda innovativ potensialın kəmiyyət 

xarakteristikasını, innovativ aktivliyin və mühitin keyfiyyətini bildirir. İnnovativ potensial 

texnoparklarda innovasiya məsələlərinin və proqramlarının yerinə yetirilməsinə hazırlığı və 

imkanı əks etdirir. İnnovasiya potensialını maddi və elmi-texniki potensial, maliyyə-iqtisadi 

resurslar, təşkilati resurslar, insan resursları,  istehsal-texnoloji potensial, sosial-psixoloji amillər 

və s. kimi  elementlər təşkil edir.   

İnnovasiya potensialının strukturu bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan resurs, daxili,  

səmərəlilik kimi tərkib hissələrinin vəhdətindən ibarətdir [18]. Resurs tərkib hissəsi maddi-texniki 

resurslar, informasiya resursları, maliyyə resursları, insan resurslarından ibarətdir. Daxili tərkib 

hissəsinə aşağıdakılar daxildir: dövlət dəstəyi, infrastruktur resursları. Səmərəlilik tərkib hissəsi 

texnoparkın göstərilən resurslardan istifadəetmə mexanizmlərinin məzmununu əks etdirir.  

İnnovativ mühit texnoparklarda fəaliyyət göstərən bütün iştirakçıların və rezident şirkətlərin 

inkişafı üçün əlverişli xüsusi innovasiya mühitini formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Texnoparklarda innovativ mühitin formalaşmasını makro, mezo və mikro kimi səviyyələrə 

bölmək olar. Texnoparkda innovativ mühitin strukturu yeni məhsulun, texnologiyanın 

yaradılmasını, onun reallaşdırılmasını  təmin edən daxili mühitin və innovativ inkişafın təmini 

üçün əlverişli xarici şəraitin formalaşmasından ibarətdir  [19]. 

Texnoparkda innovativ mühit strukturunun qurulmasına insan kapitalını, innovasiyaların 

dəstəklənməsini, texnoloji infrastrkturu aid etmək olar. Burada insan kapitalına, həmçinin iqtisadi-

sosial tərkib, əmək şəraiti, gəlirlər, həyat şəraiti, təhsil, əmək resurslarının mobilliyi və s. aid edilir 

[20-23]. 

Texnoparkda innovasiyanın dəstəklənməsi maliyyə-iqtisadi və siyasi institusional 

təminatdan ibarətdir. Texnoloji infrastrktura isə elmi-tədqiqat, informasiya və konsaltinq təminatı, 
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yeni texnologiyaların işlənilməsi, innovativ texnologiyalardan istifadə və istehsal infrastrukturu 

daxildir.  

Texnoparklarda innovativ mühitin formalaşmasının əsas baza prinsiplərinə müştəriyə 

istiqamətlənmiş səmərəli innovasiyanın yaradılması və tətbiqinin prioritet istiqamətləri,  innovativ 

mühitin formalaşmasında iqtisadi sistemlərin liderliyi, innovativ potensialdan və kadr 

potensialının imkanlarından istifadə, sistemli yanaşma, idarəetmənin yeni vəzifələri, dinamiklik, 

balanslaşdırılma, unifikasiya, nisbi açıqlıq,  yaradıcı yanaşma  və  s. daxildir.    

Texnoparkın innovativ potensial, aktivlik və mühit indeksinin (İPA) tərkibinə aşağıdakı 

subindeksləri daxil etmək təklif olunur: istehsal potensialının imkanları səviyyəsi (İPİS);  

investisiya potensialının səviyyəsi (İPOS); intellektual potensialın təsir səviyyəsi (İPTS);  təşkilati 

idarəetmə və institutional potensial (TİİP); təşkilati innovasiya potensialı (TİPO); marketinq 

innovasiyası potensialı (MİPO); innovasiya fəaliyyəti potensialı (İFPO); informasiya mənbələri 

potensialı (İMPO); ətraf mühit potensialı (EMPO); innovasiya aktivliyi səviyyəsi (İASE); 

innovativ mühitin əlverişliliyi (İMEL). 

Yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq,  İPA indeksinin təyin olunmasını 

funksional şəkildə (F5) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

İPA = F5(İPİS, İPOS, İPTS, TİİP, TİPO, MİPO, İFPO, İMPO, EMPO, İASE, İMEL) 

İnsan resursları və ixtisaslı kadr hazırlığı (İRK) indeksi 

Bu indeks texnoparklarda insan resursları və ixtisaslı kadr hazırlığı üzrə mövcud vəziyyəti 

əks etdirir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan insan resursları texnoparkın 

daxili və xarici resurslar hesabına potensial olaraq yararlana biləcək bütün işçi qüvvəsini, yuxarı 

pillədəki rəhbərdən aşağı mövqeyə qədər olan işçilərədək hamısını əhatə etməklə, onların 

ixtisaslaşma səviyyəsini də bildirir. 

Ümumiyyətlə, texnoprkların məqsədlərinə nail olmaq üçün düzgün planlaşdırılmış, seçilmiş 

və ixtisaslaşdırılmış kadrları saxlamaq və məqsədyönlü şəkildə istiqamətləndirmək lazımdır. Bu 

fəaliyyətlər  insan  resurslarının idarə edilməsinin ən vacib şərtlərindəndir [24]. 

 İnsan resurslarının idarə edilməsində 3 "R" (right time, right position, right person - 

vaxtında, zamanında, uyğun vəzifəyə münasib əməkdaş) prinsipi geniş qəbul edilmişdir. 

Mütəxəssisləri işə cəlb etmək, onları düzgün mükafatlandırmaq, təlim keçmək, inkişaf etdirmək 

və həvəsləndirmək, ruhlandırmaq çox vacibdir  [24].  

 İnsan resurslarının idarə edilməsi funksiyalarına insan resurslarının struktur təhlili, 

planlaşdırılması, seçilməsi və yerləşdirilməsi, təhsili və ixtisaslaşdırılması, adaptasiya olunma, 

əməyin ödənilməsi, iş fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, əməyin motivləşdirilməsi və 

stimullaşdırılması, əməyin mühafizəsi və s. daxildir. 

Texnoparklarda  kadr hazırlığı prosesinə keyfiyyətli kadrların seçilməsinin və səmərəli 

yerləşdirilməsinin təmin edilməsi, kadrların yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin, hərtərəfli şəxsi 

inkşafının artırılması üçün şəraitin təmin edilməsi, rəhbər vəzifələrə kadr ehtiyatlarının və s. kimi 

əsas vəzifələri aid etmək olar.   

Texnoparkın İRK indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur: 

innovativ kadr potensialı strukturunun və dinamikasının effektliliyi (İKPE); heyətin 

intellektuallaşdırılması səviyyəsi (İNTS); kadr resurslarının keyfiyyətlilik səviyyəsi (KRKS); kadr  

potensialının dayanıqlılıq səviyyəsi (KPDS); insan resurslarının idarə olunması səviyyəsi (İRİS); 

insan resurslarının  sosial-mədəni və ictimai fəaliyyət səviyyəsi (İRSM); idarəetmə və qərarların 

qəbulu prosesində iştirak səviyyəsi (İQQİ); kadrların effektli iş şəraitilə təminatlılq  səviyyəsi 

(KEİT); kadrların məmnunluq səviyyəsi (KAMS); kadrların ixtisasının artırılması səviyyəsi (KİAS). 

Göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq, İRK indeksinin təyin edilməsini funksional 

şəkildə (F6) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

İRK = F6 (İKPE, İNTS, KRKS, KPDS, İRİS, İRSM, İQQİ, KEİT, KAMS, KİAS). 
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Elmi-tədqiqat, təcrübi işləmələr və innovativ layihələr (ETİ) indeksi 

Bu indeks texnoparklarda ideyanın yaranması mərhələsindən başlamış, son innovasiya 

məhsulunun alınmasınadək olan dövrdə aparılan elmi-tədqiqat, təcrübi, eksperimental xarakterli 

fundamental və tətbiqi işləmələri və həmin sahə üzrə olan layihələri xarakterizə edir.  Texnoparkın 

elmi-tədqiqat və təcrübi işləmələri elmi biliklərin artırılması və onların tətbiq edilməsi üçün yeni 

ideya, tətbiq və tədqiqat sahələrinin axtarılması məqsədi ilə ardıcıl olaraq həyata keçirilən elmi 

fəaliyyətdir. Belə fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarından biri də innovativ layihələrdir. 

Tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyət ardıcıl olaraq öz yaradıcılıq fəaliyyətlərini elmi 

biliklərin artırılmasına, yeni tətbiq sahələrinin axtarılmasına, eləcə də, tədqiqat və işləmələrin 

yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan xidmətlərin göstərilməsinə yönəltmiş  şəxslərdən 

formalaşmışdır.  

Texnoparkda innovasiya layihələri hər hansı innovasiya məhsulunun yaradılması, istehsalı 

və reallaşdırılmasını təmin edən müəyyən ardıcıllıqla qarşılıqlı əlaqəli işlər məcmusunun yerinə 

yetirilməsindən ibarətdir. İnnovasiya layihəsi əsas məqsədlərin əldə olunması üçün elmi-tədqiqat, 

təcrübi-konstruktor, istehsal, təşkilati, kommersiya və digər kompleks tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi proqramları sistemidir. İnnovasiya layihəsi – nəticəsi innovasiya məhsulu olan 

innovasiya prosesinin təşkili və idarə edilməsinin xüsusi formasıdır [25].  

Texnoprkın  ETİ indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur:  

elmi-tədqiqat və təcrübi təşkilatların strukturunun  və dinamikasının effektliliyi (ETTE); elmi  kadr 

ehtiyatlarının strukturunun səmərəliliyi (EKES); maddi-texniki bazanın səviyyəsi (MTBS); 

maliyyələşmə mənbələri və resursların imkanları səviyyəsi (MMRİ); innovasiyanın elmilik 

səviyyəsi (İNES); innovativ layihələrin strukturunun və dinamikasının effektliliyi (İLSE); elmi-

tədqiqatların nəşr olunması səviyyəsi (ETNS); elmi tədqiqatların kommersiyalaşdırılması 

səviyyəsi (ETKS); beynəlxalq səviyyədə birgə elmi tədqiqatların aparılması səviyyəsi (BSEA);  

elmi tədqiqatların innovasiyalara  çevrilməsi səviyyəsi (ETİC).  

Beləliklə, qəbul edilən şərti işarələmələri əsas tutaraq, ETİ indeksinin təyin olunmasını 

funksional şəkildə (F7) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

ETİ= F7 (ETTE, EKES, MTBS, MMRİ, İNES, İLSE, ETNS, ETKS, BSEA, ETİC). 

İnnovasiya məhsulları və xidmətləri   (İMX) indeksi 

Bu indeks texnoparkların kompleks fəaliyyətinin nəticəsi olaraq meydana çıxan innovasiya 

məhsulları və xidmətlərinin vəziyyətini xarakterizə edir. İnnovasiya məhsulları və xidmətlərinin 

effektli strukturu və dinamikası, ixrac və idxalda payı, elmi və resurs tutumluluğu haqqında 

mülahizə yürütməyə imkan verir. Müvafiq sahədə marketinq proqramları, kommersiyalaşdırma 

səviyyəsi və digər reallaşdırılma məsələləri haqqında mövcud vəziyyəti qiymətləndirməyə, 

proqnozlar verməyə əsas yaradır [26]. 

İnnovasiya məhsulu və xidməti - innovativ fəaliyyətinin nəticəsi olaraq praktiki reallaşdırma 

mərhələsini keçmiş, yeni məhsul, xidmət və ya texnologiyadır. İnnovasiya məhsulunun həyat dövrü 

yeni məhsulun hazırlanması, bazara çıxışı, bazarın inkişafı, sabitləşməsi, dəyişməsi və s. kimi 

mərhələlərdən ibarətdir. İnnovasiya məhsulunun yaradılması ilə məşğul olan müəssisələr 

innovasiya prosesinin aşağıdakı mərhələlərini həyata keçirir:  innovasiyalı inkişaf yoluna keçid 

haqqında qərarın qəbulu, innovasiya ideyasının hazırlanması, innovasiyalı inkişaf konsepsiyasının 

hazırlanması, innovasiyalı inkişafın əsas prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, innovasiyalı inkişaf 

planının hazırlanması, innovasiyalı inkişaf planının reallaşdırılması və s. 

Texnoparkın İMX  indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur:  

 innovativ məhsul və xidmətlərin strukturunun və dinamikasının effektliliyi (IMXS);  

 texnoloji innovasiyaların strukturunun və dinamikasının effektliliyi (TISE); 

 innovativ məhsulun marketinq proqramının işlənib hazırlanması səviyyəsi (IMMP); 

 innovativ məhsul və xidmətlərin kommersiyalaşdırılması səviyyəsi (IMXK);  
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 innovativ məhsul və xidmətlərin  reallaşdırılması  dərəcəsi (IMXR); 

 innovativ məhsul və xidmətlərin ixracda payı (IMXE);  

 innovativ məhsul və xidmətlərin idxalda payı (IMXI);  

 müştəriyə istiqamətlənmiş innovasiya xidmətləri və məhsullarının payı (MIMX); 

 innovasiya  məhsul və xidmətlərin elmi tutumluluq səviyyəsi (IMET);  

 innovasiya  məhsul və xidmətlərin resurs tutumluluğunun səviyyəsi (IMRT); 

 innovativ məhsul və xidmətlərin irəlilədilməsi prosesinin sürəti (IMXI); 

 innovativ məhsul və xidmətlərin beynəlxalq səviyyəyə uyğunluğu (İMBS); 

Yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq, İMX indeksinin təyin olunmasını 

funksional şəkildə (F8) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

ETİ= F8 (İMXS, TİSE, İMMP, İMXK, İMXR, İMXE, İMXİ, MİMX, İMET, İMRT, İMXİ, İMBS). 

Effektiv idarəetmə və kreativ nəticələr (ETK) indeksi 

Bu indeks texnoparklarda idarəetmənin effektlilik səviyyəsini, idarə etmə prosesində kadrların 

iştirakı, intellektual texnologiyaların gəlirlilik və rentabellik səviyyəsini xarakterizə edir. Tətbiqi, 

kreativ potensialın formalaşması səviyyəsi, kreativ məhsul və xidmətlərin bazara çıxması səviyyəsi 

haqqında mülahizə yürütməyə imkan verir. Eyni zamanda iş nəticələrinin səmərəliliyinin 

stimullaşdırılması dərəcəsini, fəaliyyətin şəffaflıq səviyyəsini bildirir.  

Klassik mənada kreativlik (latın dilində create – yaratmaq, ingiliscə creativity – yaradıcı 

potensial) şəxsiyyətin nisbətən dayanıqlı xarakteristikalarından olmaqla onun yaradıcılıq potensialını, 

yaradıcılıq qabiliyyətini, xüsusiyyətini bildirir. 

Texnoparkda kreativlik prosesi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan komponentlərdən təşkil 

olunmaqla mühiti dəyişməyə, əsas proses kimi əks olunma, təhlil, məqsədə müvafiq trasformasiya və 

yenidən təşkiletmə elementlərindən yaradıcılıqla istifadə etmə əsasında yeni məhsullar və xidmətlər 

yaratmağa nail olunur [27]. 

Kreativlik potensialının əsas nəticələrinə insan kapitalı (resursları), struktur (institusional) 

kapitalı, sosial kapital, mədəni kapital daxildir. Kreativliyin məlumat bazasına aşağıdakıları aid 

etmək olar [28]: kreativliyin iqtisadi töhfəsi, iqtisadi sektorlar üçün ixtiraçılıq fəaliyyəti, kreativ 

fəaliyyətin digər nəticələri və s. Kreativlik göstəricilərininn əhatə etdiyi əsas sahələr 

aşağıdakılardır: kreativ sənayenin iqtisadi töhfəsi, kreativ sənaye ilə məşğul əhalinin sayı, kreativ 

sənayenin ticarət dəyəri, e-ticarətin iqtisadi töhfəsi, biznes sektorlarının ixtiraçılıq qabiliyyəti, 

patentin tətbiqi şəraitində innovasiya fəaliyyəti  və s.  

Texnoparkın  EİK indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur:  

 idarəetmə strukturunun effektlililik səviyyəsi (İSES); 

 idarəetmə proseslərində kadrların iştirak səviyyəsi (İPKİ);  

 qərar qəbuletmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi səviyyəsi (QQSY);   

 yeni və intellektual texnologiyaların idarəetmədə tətbiq səviyyəsi (İTİT); 

 gəlirlilik və  rentabellik səviyyəsi  (GRS); 

 iş  nəticələrinin  səmərəliliyinin stimullaşdırılması dərəcəsi (NSSD);  

 fəaliyyətin  şəffaflığının yüksəldilməsi səviyyəsi (FSYS);  

 elmi-tədqiqat  nəticələrinin  kommersiyalaşdırılması  səviyyəsi (ETNK); 

 kreativ potensialın formalaşması səviyyəsi (KPFS);  

 kreativ məhsul və xidmətlərə tələbatın formalaşdırılması dərəcəsi (KMTF);  

 kreativ məhsul və xidmətlərin işlənilməsi, tətbiqi və istifadəsi səviyyəsi (KMTİ);  

 kreativ nəticələrin alınmasında yeni texnologiyalardan istifadə səviyyəsi (KNTİ);  

 kreativ məhsul və xidmətlərin  xarici bazara çıxış imkanları (KMXB). 

Yuxarıda qəbul olunan şərti işarələmələri əsas tutaraq, ETK indeksinin təyin olunmasını 

funksional şəkildə (F9) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  
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ETK= F9 (İSES, İPKİ, QQSY, İTİT, GRS, NSSD, FSYS, ETNK, KPFS, KMTF, KMTİ, 

KNTİ, KMXB). 

Sosial-ekoloji inkişaf (SEİ) indeksi 

Bu indeks texnoparklarda sosial-ekoloji inkişafın mövcud səviyyəsini, həmçinin işçi 

heyətinin həyat tərzini, rifahını, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması imkanlarını xarakterizə edir. Eyni 

zamanda, yaşıl iqtisadiyyatın formalaşma səviyyəsini, ekoloji investisiyaların səmərəliliyini 

bildirir.   

Texnoparklarda sosial inkişaf siyasəti – insan resurslarının sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına yönələn siyasətdir [29]. Texnoparkın sosial vəziyyəti  mütəxəsislərin  həyat 

səviyyəsi, maddi rifahını və həyat keyfiyyəti göstəriciləri kimi parametrlərdən ibarətdir. Sosial-

iqtisadi inkişaf texnoparklarda təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət xidmətlərindən istifadə edilməsini, 

sosial münasibətlərin formalaşmasında yeni və daha əlverişli şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur 

[30]. Sosial siyasətin əsas məqsədi sosial vəziyyətə müsbət təsir göstərilməsindən ibarətdir.  

Ekoloji infrastruktur su  resursları, yaşıl infrastruktur, tullantı, təbii fəlakət risklərinin  idarə 

edilməsi kimi sahələri əhatə edir. Texnoparklarda: ətraf mühitin çirklənməsinin minimuma 

endirilməsi və mühafizəsinin tənzimlənməsi məqsədilə  davamlı inkişaf prinsipləri üzrə mütərəqqi 

üsulların tətbiq edilməsi, indiki və gələcək nəsillərin tələbatını ödəmək məqsədilə təbii 

sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək, alternativ, qeyri-ənənəvi metodlar vasitəsilə tükənməyən 

enerji mənbələrindən yararlanmaq və enerji effektivliyinə nail olunması, qlobal ekoloji problemlər 

üzrə milli səviyyədə vəziyyətin qiymətləndirilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin 

genişləndirilməsi, milli potensial imkanlardan geniş istifadə və s. ekoloji siyasətin əsas 

istiqamətləri kimi qəbul olunur [31-32]. 

Texnoparkın SEİ indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur: 

sosial-ekoloji inkişafın davamlılıq və dayanıqlılıq  səviyyəsi (SEİD); işçi heyətinin  həyat tərzinin 

inkişaf  səviyyəsi (PHTİ); sosial-ekoloji  keyfiyyətin  yüksəldiməsi səviyyəsi (SEKY); sağlamlıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanları (SSYİ), rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanları (RSYİ); 

iş şəraitinin yaxşılaşdırılması imkanları (İSYİ); işçi heyətinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması 

səviyyəsi (PYSY); iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması və təbii resurslardan səmərəli istifadə səviyyəsi 

(İYRS); ətraf mühitin çirklənmədən qorunma səviyyəsi (EMCQ); ətraf mühitə vurulan iqtisadi 

zərərlərin qarşısının alınması səviyyəsi (EMZQ); ətraf mühitə qoyulan ekoloji investisiyaların 

dərəcəsi (EMEİ); tullantıların və texnoloji proseslərin zərərsizlik dərəcəsi (TTPZ); ekoloji 

vəziyyətin sağlamlığa təsir səviyyəsi (EVST); təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi səviyyəsi 

(TSYS).  

Burada göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq, SEİ indeksinin təyin olunmasını 

funksional şəkildə (F10) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

SEİ= F10 (SEİD, PHTİ, SEKY, SSYİ, RSYİ, İSYİ, PYSY, İYRS, EMCQ, EMZQ, EMEİ, 

TTPZ,  EVST, TSYS). 

Nəticə 
 

Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə indekslər subindekslər və 

göstəricilər sistemi müxtəlif ierarxik səviyyələrə bölünmüşdür. 1-ci milli səviyyə texnoparkların  

kompozit inteqrativ indeksindən, 2-ci səviyyə 10 indeksdən,  3-cü  səviyyə 118 subindeksdən,  4-

cü səviyyə isə 408 makro və mikro xarakterli göstəricidən ibarətdir. 1-ci, 2-ci və 3-cü səviyyədəki 

indekslər və subindekslər həm ekspert qiymətləndirməsi, həm də özündən sonrakı səviyyəni təşkil 

edən parametrlər əsasında müəyyənləşdirilir. 

4-cü səviyyə göstəricilərinə isə həm rəsmi statistika, həm də digər xarici və daxili göstəricilər 

aid edilmişdir. 4-cü səviyyə göstəriciləri daha çox 3-cü və 2-ci səviyyə subindekslərinin ekspertlər 

tərəfindən müəyyənləşdirilməsi üçün baza rolunu oynayır. Bu zaman mütləq göstəricilərdən və 
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onların konkret qiymətlərindən istifadə olunur (Şəkil 3). Burada yanaşma fərqlidir və hər bir 

konkret vəziyyətə müvafiq olaraq fərdi qaydada həyata keçirilə  bilər.  

Kompozit indeks, 1-ci səviyyə indeksləri və 2-ci səviyyə subindekslərinin hamısı [0,100] 

aralığında olmaqla “monoton artma” xüsusiyyətinə malikdir. Yəni qiymətlərin artımı daha yaxşı 

şəraitin olmasını, azalması isə şəraitin pisləşməsini göstərir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3. Texnoparkların indekslərinin, indikator və göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsinin 

ardıcıl formalaşdırılması mərhələləri 

Texnoparkların fəaliyyətinin müstəqil və müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə indikatorlar 

sistemi həm regional, həm də beynəlxalq səviyyələrdə texnoparkların fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi prosesində qarşıya qoyulmuş məqsədin tam təmin olunmasına cavab verir. 

Belə müqayisəli qiymətləndirmə üzrə təklif olunan indikatorlar sistemi Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən və gələcəkdə yaradılacaq texnoparkların fəaliyyətinin ayrıca olaraq qiymətləndirilməsi 

üçün də uğurlu bir model olaraq mövcud müasir tələbləri ödəyir. 

Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli təhlili üçün bir çox indekslər və subindekslər  ilk 

dəfə təklif olunmuşdur. Eyni zamanda, müəlliflər indekslər sisteminin tamlığına iddia etmədikləri 

üçün onu açıq sistem kimi işləmiş və əlavələr etməyi nəzərdə tutmuşlar.    
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Научно-методологические основы разработки системы композитных индикаторов по 

сравнительной оценке деятельности технопарков 

В статье рассматриваются вопросы сравнительной оценки деятельности технопарков как 

инновационной структуры. В этом аспекте исследуются научно-методологические основы 

системы композитных индикаторов. Показаны этапы создания системы композитных 

индикаторов, требования к ним, их обобщенный состав и содержание. Идентифицирована 

группа индексов, характеризующая деятельность технопарков. Предложены этапы 

последовательного формирования индикаторов и показателей, от которых зависят 

основные и субиндексы технопарков. 
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Scientific-methodological bases of development of the composite indicators system of 

comparative evaluation of technoparks’ activity 

The article studies comparative evaluation of technoparks activity as an innovative structure. In 

this aspect, Scientific-methodological bases of development of the composite indicators system is 

researched. The stages of creation of composite indicators system, requirements for them and their 

summarized structure and content are demonstrated. The main groups of indexes that characterize 

activity of technoparks are identified. Consecutive formation stages of identification of indicators 

and pointers on which main and subindexes of tecnoparks depend are suggested. 
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